Відкрий для себе рідне місто
(з нагоди 400-річчя першої писемної згадки про місто Умань)

Краєзнавча робота бібліотеки - це та діяльність, яка надає кожній книгозбірні
місцевого колориту, регіональної специфіки та самобутності.
Тому краєзнавство є одним з пріоритетних напрямків роботи нашої бібліотеки.
А починається вона із формування краєзнавчого фонду.
В 2016 році виповнюється 400 років першої писемної згадки про місто Умань.
До цієї дати готуються всі жителі міста і бібліотека Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини не залишається байдужою. З цієї
нагоди книгозбірня придбала книги про наше місто і сьогодні вам їх презентує.

До вашої уваги новинки літератури - факсимільні та репринтні видання, які нещодавно
надійшли до бібліотеки, це книги видавництва «Візаві», орієнтовані на максимально
широку аудиторію

История Уманщины на страницах "Киевской старины"
(1882-1889 г.г.) [Текст] : [в 2 т.]. Т.1 / Відділ культури і
туризму Уманської міської ради, Уманський краєзнавчий
музей ; [уклад. В. М. Давидюк]. – Умань : [Візаві],
2013. – 578, [2] с. – Факсимільне відтворення статей про
історію Уманщини що друкувались в щомісячному
історичному журналі "Кіевская старина" . - К.:
Типографія К. Н. Милевскаго Крещатикъ, домъ Зейдела,
1882-1889. – Бібліогр.: в підряд. приміт.

"Киевская старина" - щомісячний історикоетнографічний та літературний часопис. Видавався у
Києві російською та українською мовами протягом 18821906 років. З 1907 року змінив назву на "Україна" і
видавався переважно укр. мовою.
Дана книга являє собою збірку статей та матеріалів, які
публікувались в часописі, розповідаючи про історичні
події, що відбувались на теренах Уманщини. Добірку
узагальнено та систематизовано у двох томах. 1-й т.
охоплює статті, що виходили в журналі у період з 1882
по 1889 рр.

История Уманщины на страницах "Киевской
старины" (1890-1905 г.г.) [Текст] : [в 2 т.]. Т.2 / Відділ
культури і туризму Уманської міської ради, Уманський
краєзнавчий музей ; [уклад. В. М. Давидюк]. – Умань :
[Візаві], 2013. – 532, [2] с. – Факсимільне відтворення
статей про історію Уманщини що друкувались в
щомісячному історичному журналі "Кіевская старина"
. - К.: Типографія К. Н. Милевскаго Крещатикъ, домъ
Зейдела, 1882-1889. – Библиогр.: в підряд. приміт.
"Киевская старина" - щомісячний історикоетнографічний та літературний часопис. Видавався у
Києві російською та українською мовами протягом
1882-1906 років.
Дана книга являє собою збірку статей та матеріалів,
які публікувались в часописі, розповідаючи про
історичні події, що відбувались на теренах Уманщини.
Добірку узагальнено та систематизовано у двох томах.
В другому томі статті друкувались з 1900 по 1905 року
включно.

Адрес-календарь (с историческим очерком и планом)
гор. Умани на 1904 год [Текст] : присвячується 400-річчю
найдавнішої писемної згадки про м. Умань (1616-2016)
/ Відділ культури Уманської міської Ради, Уманський
краєзнавчий музей ; [упоряд. Владислав Давидюк]. –
[Факсимільне видання]. – [Умань] : [Візаві], 2016. – 151,
[4] с. : фотоіл, карти. – Факсимільне відтворення
видання: Адресъ-календарь (съ историческимъ очерком и
планомъ) гор. Умани на 1904 годъ. - Изд. 1-е. - Умань :
Типографія Іосифа Давидовича Барана, 1903.
Книга "Адрес-календар" - унікальне видання, що
вийшло друком ще на початку ХХ ст. і залишилось в
одиничних екземплярах, доступ до яких обмежений.
Видання містить багато ціавих матеріалів про
адміністративні установи, навчальні заклади, релігійні
громади м. Умані 1903 року. Унікальним у календарі є те,
що до інформації про кожну установу чи заклад
додається інформація про штат: службовців, вчителів,
лікарів, військових, власників торгівельних закладів та
їхнє місце проживання. "Адрес-календар" містить
додаток - план міста 1903 року із зображенням та
назвами усіх вулиць, а також із позначенням
найважливіших адміністративних будинків. Календар
надрукований мовою оригіналу зі збереженням стилю
викладу та орфографією того часу. Видання зацікавить
всіх , кому не байдужа історія нашого міста.

Настольно-справочная книга-календарь на 1911
год "Вєсь Умань" [Текст] : присвячується 400-річчю
найдавнішої писемної згадки про м. Умань (16162016) / Відділ культури Уманської міської Ради,
Уманський краєзнавчий музей : [упоряд. В.
Давидюк]. – Умань : Візаві, 2016. – [3б-40 к]
(Збережена нумерація сторінок оригіналу) : іл.,
карта. – Факсимільне відтворення видання:
Настольно-справочная книга-календарь на 1911 годъ
"Вєсь Умань". - II годъ изданія. - Издатель Д.
Гринвальд, 1911.- Орфографію збережено до
реформи 1918 року.
Гортаючи дану книгу читач детально пізнає
історію рідного міста. Це один із перших відомих
документів, у якому за алфавітом подані прізвища
домовласників міста початку ХХ століття. Календар
дає повне уявлення про адміністративні установи,
навчальні заклади, релігійні конфесії Умані 1910
року та їх місце знаходження. Книга є початком серії
випуску цілого ряду видань з історії міста Умані та
Уманщини.

Исторический вестник [Текст] : факсимільне
відтворення нарису С. Андріанова "Графиня Софія
Потоцкая",
що
друкувався
в
істориколітературному журналі "Исторический въестник" в
січні 1899 р. – [Факсимільне видання]. – [Умань] :
[Візаві], [2016]. – [16] c. – Зміст: Андріановъ С.
Графиня Софія Потоцкая.
Це нове видання із серії історичних
факсимільних видань про дендрологічний парк
"Софіївка". Цей нарис має вже власну історію, адже
був надрукований ще в 1899 році в істориколітературному журналі "Исторический вестник".
Книга містить факти з біографії Софії Потоцької,
переважно про її особисте та світське життя. автор
описує її зв'язки з відомими чоловіками та
розкриває своєрідні стосунки з Потоцьким. Також у
нарисі є дані про будівництво саду "Софіївка" і,
нарешті, спогади про Софію Потоцьку як про
"благодетельницу" та про її похорон. Матеріал
представлений без змін, зі збереженням мовного
стилю того часу та орфографією до реформи 1918
року. Книга принесе користь всім, хто цікавиться
історією свого рідного краю.

Торгало, Ю. В.
Петро Петрович Курінний [Текст] : краєзнавці
Уманщини / Юрій Торгало ; [рец. Кузнець Т. В.,
Скомаровський В. О.] ; Уманський краєзнавчий
музей. – Умань : Візаві, 2014. – 135, [1] с. :
фотоіл. – Книга присвячена 400-річчю
найдавнішої згадки про м. Умань (1616 р.) та 100річчю від часу заснування Уманського
краєзнавчого музею (1917 р.). – Бібліогр.: в тексті.
Ім'я Петра Петровича Курінного сьогодні
відоме лише невеликій кількості фахівців. Його
життя та діяльність - ціла епоха в історії
української науки та культури. В довоєнний час
активно займався археологічними та
етнографічними дослідженнями. Як представник
покоління науковців 20-х років, він продовжував
свою працю тоді, коли багато його колег і друзів
загинули від більшовицьких репресій 30-х років.
Не припиняв свої дослідження під час Другої
світової війни і в еміграції. У виданні вперше
надано унікальні матеріали, передані та
збережені пасербом П. П. Курінного - Денбським
Ю. В. та онукою вченого Гранкіною І. Г.

Кващенко, В.
Исторический очерк Умани и царицына сада
(Софиевки) [Текст] : с фотогравюрами
/ В. Кващенко. – Факсимільне видання. – Умань :
Візаві, 2016. – 57, [1] c. : фотоіл. – Факсимільне
відтворення видання: Кващенко В. Историческій
очеркъ Умани и царицына сада (Софіевки).- К. :
Типографія С. В. Кульженко, 1895.- Орфографія
до реформи 1918 року. – Библиогр.: в підрядкових
примітках.
Це видання було довгий час недоступним
широкому загалу. Воно вийшло друком ще в 1895
році і є одним із серії видань, виданих наприкінці
ХІХ - на початку ХХ ст. Вихід книги присвячений
100-річчю заснування Царициного саду (нині
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"Софіївка"). Автор книги детально знайомить
читачів з історією міста, долею непересічних
історичних осіб, які залишили неабиякий слід в
історико-культурній спадщині Умані, а також з
етапами будівництва парку "Софіївка". Видання,
не зважаючи на суб'єктивний виклад історичних
фактів, досить цікаве і пізнавальне для
краєзнавчого вивчення Уманщини.

Уманська різня 1768 р. [Текст]. – Факсимільне
видання. – [Умань] : [Візаві], [2016]. – [26 c.]. –
Факсимільне відтворення видання: Регесты и
надписи : свод материалов для истории евреев в
России (80 г. - 1800 г.). Т. 3 : (1740-1799 г.) / ред.сост. С. М. Гольдштейн, Л. А. Сев, М. Г. Сыркин .
– СПб : Тип. А. Розена, 1913 (СПб., Театр. пл., 2).
Перед вами книга "Уманська різня" факсимільне відтворення книги "Регесты и
надписи" 1913 року видання. Що ж являли собою
Регести і надписи тих часів? "Регесты и надписи»
представляють
собою
компіляцію
різних
опублікованих матеріалів: написів, документів,
оглядів архівних джерел, фрагментів з історичних
творів і записок мандрівників, що стосуються
історії російського єврейства і прикордонних
територій. Книга "Уманська різня" вміщує уривки
з 3-го тому вище згаданої книги, які стосуються
подій, що відбувалися в Умані в 1768 році. У
виданні
надано унікальні документальні
матеріали, що є живою історією. Вихід цього
видання дає можливість всім, хто цікавиться
історією Умані, ознайомитись з книгою та
оцінити її унікальність.

Ці книги чекають на вас в бібліотеці Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини.
Сподіваємося, що видання зацікавлять всіх, кому не байдужа
історія нашого міста!

