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Рідкісні видання



Новицький, Я. П. Твори : у 5 т. / Яків Новицький ; голов.
редкол.: П. Сохань (голов. ред.) [та ін.]. Т. 1. – Запоріжжя : АА
Тандем, 2007. – 508 с.

Збірка видатного етнографа, фольклориста та краєзнавця Я. П.
Новицького містить історичні твори, написані ним упродовж 70-х
років XIX - початку XX століття. Ці твори надають цільне уявлення
про історичну традицію Запорізького краю, його колонізацію та
заселення після зруйнування Січі, виникнення міста
Олександрівська, розвиток освіти, побут та повсякденне життя
населення.

З історії міста Запоріжжя

Афанасьєв-Чужбинський, О. С. Нариси Дніпра / О.
С. Афанасьєв-Чужбинський / [пер. з рос. І. Лемка]. –
Львів : Апріорі, 2016. – 544 с.

Ґрунтовне краєзнавче та етнографічне
дослідження, результат подорожі автора, який у 1856-
1860 роках здійснив експедицію берегами Дніпра й
Дністра. Описується життя на берегах ріки від порогів і
до її гирла: навігацію і торгівлю, будні містечок і сіл,
побут їхніх мешканців.



Фортеці Дніпровської укріпленої лінії: рубіж на південних
землях / авт. тексту О. Дровосєкова. – [Запоріжжя : Дике
Поле]. – 20 с.

Буклет містить інформацію про фортифікаційні споруди
Південної України кінця XVIII ст. в т. ч. про Олександрівську
фортецю.

З історії міста Запоріжжя

Фоменко, В. Г. Днепровская линия крепостей :
[монография] : К двухсотлетию начала строительства новой
Днепровской линии крепостей, оградившей поселения юга
России от грабительских набегов крымских татар и
положившей начало заселения Приазовья / В. Фоменко. –
Запорожье : [Тандем-У], 2008. – 48 с.

Книга повествует об устройстве Днепровско-Азовской
линии укреплений, которая состояла из 7 крепостей общей
длиной 180 км.



Макидонов, А. В. Днепровская линия (1770-1797) :
[сборник документов] / А. В. Макидонов. – Запорожье :
Акцент Инвест-Трейд, 2014. – 556 с.

В книге представлены документы и материалы, освещающие
историю Днепровской пограничной линии за период 1773-
1783 гг.

З історії міста Запоріжжя

Макидонов, А. В. Первые метрические книги г.
Запорожья (Александровска) (1774-1788) /
А. В.Макидонов. – Запорожье : Статус, 2017. – 256 с.

Книга содержит метрические книги церкви Свято-
Покровской форштадта (посада) Александровского
1774-1788 гг., дает возможность изучить
антропологический, социальный и демографический
аспекты.



Популярные очерки истории Александровска / [авт.: Н. И.
Кузьменко, В. Б. Чернолуцкий]. Т. 1 : Рождение города, 1770-
1820. – Запорожье : Дикое Поле, 1997. – 152 с.

Книга содержит архивные материалы, значительное
количество интересных подробностей о строительстве
крепости, положившей начало городу Александровску, о его
первых поселенцах, о судьбах запорожцев, изгнанных со своих
исконных земель, торговле и ремеслах, градостроительстве и
городских правах.

З історії міста Запоріжжя

Виниченко, В. Путешествие из Александровска в
Запорожье. 1770-2002 / Валентина Виниченко, Юрий
Страшков. – Запорожье : б. в., 2002. – 20 с.

Книга повествует об истории сооружения
Александровской крепости, которая положила начало
городу Александровску (Запорожье).



Лініков В. А. Про дату заснування міста Олександрівська в
контексті інформаційної війни / В. А. Лініков // Музейний
вісник. – 2018. -№ 18. – С. 192-202.

Автор, на основі відомих данних про давні поселення на
території сучасного Запоріжжя, розкриває вклад українців у
колонізацію і розвиток Півдня України. Пропонує протидіяти
традиції прив’язки південних територій виключно до російської
імперії.

З історії міста Запоріжжя

Денисенко О. В. Запоріжжю – 1065 років / О. В.
Денисенко // Краєзнавство Запорожжя. – 2017. -№ 2.
– С. 48-56.

Стаття знайомить з результатами досліджень
проекту Запорізької обласної організації Національної
спілки краєзнавців України «Запоріжжя – тисячолітнє
місто за порогами».



Шиханов, Р. Б. Керівники міста Запоріжжя (1921-1939 роки) /
Руслан Шиханов. – Запоріжжя : АА Тандем, 2008. – 136 с.

Книга висвітлює віхи становлення та розвитку органів влади
міста Запоріжжя. Розкриває процес підготовки та проведення
виборів до міської ради 1-10 складів. Містить біографії перших осіб
міста: голів міської ради та керівників міського комітету КП(б)У.

Керівники м. Запоріжжя

Шиханов, Р. Б. Керівники Запорізької області (1939-
2000 рр.) : Біографічний довідник / Р. Б. Шиханов. –
Запоріжжя : Тандем-У, 2000. – 71 с.

У довіднику зібрані біографічні відомості щодо
керівників міста Запоріжжя (з 1939 до 2000 р.): голів
виконавчого комітету міської ради, голів міської ради,
міських голів та 1-х секретарів міського комітету.



Шиханов Р. Б. Жовтневий район міста Запоріжжя (1935-2010
роки): Становлення та розвиток місцевих органів влади / Руслан
Шиханов. - Запоріжжя: «Тандем Арт Студія», 2010. - 274 с.

Книга присвячена історії становлення та розвитку Жовтневого
району міста Запоріжжя та районних органів влади.
Окрема увага приділена біографіям керівників району.

Райони м. Запоріжжя

Шиханов, Р. Б. Ленінський район міста Запоріжжя
(1928 - 2008 роки): становлення та розвиток місцевих
органів влади / Руслан Шиханов. – Запоріжжя : АА
Тандем, 2008. – 384 с.

Книга присвячена історії становлення та розвитку
Ленінського району міста Запоріжжя та районних органів
влади.



Райони м. Запоріжжя
Шиханов, Р. Комунарський район міста Запоріжжя (1977-

2007 роки): становлення та розвиток місцевих органів влади /
Р.Шиханов. – Запоріжжя : РА "Тандем-У", 2007. – 120 с.

Видання присвячене 30-річчю утворення Комунарського
району міста Запоріжжя. Висвітлює історію становлення та
розвитку району, місцевих органів влади.

Видання присвячене 40-річчю з дня заснування

Заводського району (1969). Містить інформацію про

історичні події, будівництво потужного

металургійного комплексу: «Запоріжсталь»,

«Дніпроспецсталь», «Запоріжкокс»,

«Запоріжвогнетрив», «Кремнійполімер»,

«Запорізький завод феросплавів».



Шиханов, Р. Б. Шевченківський район міста Запоріжжя (1962-
2007 роки) : становлення та розвиток місцевих органів влади /
Руслан Шиханов. – Запоріжжя :Мотор Січ, 2008. – 180 с.

Книга присвячена історії розвитку місцевих органів влади
Шевченківського району міста Запоріжжя. Наведені результати
місцевих виборів та характеристика депутатського корпусу
районної ради, склади виконавчого комітету, постійних комісій та
відділів, списки депутатів районної ради. Окрема увага приділена
біографіям керівників району.

Райони м. Запоріжжя

Орджоникидзевский район. 70 лет / авт. текста
В. Иванченко ; отв. за вып. А. Лазутин. – Запорожье :
Дикое Поле, 2008. – 96 с.

Видання присвячене 70-річчю Орджонікідзевського
району. Висвітлює віхи становлення місцевих органів
влади, знайомить з організаціями, підприємствами,
історичними та культурними пам’ятками, що
знаходяться на території району.



Шиханов, Р. Б. Почесні громадяни міста Запоріжжя : біограф.
нариси / Руслан Шиханов. – Запоріжжя : Привоз Принт, 2015. –
146 с.

Видання містить короткі біографічні довідки про почесних
громадян міста Запоріжжя та їх внесок у розвиток і процвітання
міста.

Видатні люди м. Запоріжжя

Видатні Запоріжці : альманах / [головний ред.
Наталія Кузьменко]. – Запоріжжя : АА Тандем, 2012. –
80 с.

Альманах представляє переможців Народного
рейтингу «Видатні Запоріжці», які своїм життям та
працею примножували славу Запоріжця. Також
представлені установи та підприємства, якими
пишається Запоріжжя.



Краса і гордість Запоріжжя : альманах / [авт. нарисів
Кузьменко В. В. ; фото Бурбовський О. О.]. – Запоріжжя : АА
Тандем, 2010. – 96 с.

Видання знайомить з визначними запоріжанками,
найвідомішими та найвпливовішими жінками нашого міста.

Видатні люди м. Запоріжжя

Гордость Запорожья : альманах / [рук. проекта
"Народный рейтинг" Яков Брынза ; авт. идеи альманаха
"Гордость Запорожья", рук. творческой группы Наталья
Кузьменко и др.]. – Запорожье : АА Тандем, 2009. – 88 с.

Альманах представляет победителей народного
рейтинга «Гордость Запорожья».



Карти м. Запоріжжя



Листівки м. Запоріжжя


