


 Умань – невелике, проте надзвичайно затишне місто у самому центрі України.

Лише в Умані ви можете прогулятись спокійними алеями неймовірної

«Софіївки» та кинути монетку в один з водограїв парку, аби ще не раз

повернутися у сад кохання.

 Тут ви зможете відвідати «маленький Ізраїль», доторкнутися до іудейської

культури і помолитись разом із хасидами на могилі цадика Нахмана.



Рюмік, В. М. Із історії міста Умані / В. М. Рюмік,

О. І. Рюмік, Ж. П. Лозінська; за ред. Рюміка В. М.

– Умань : Візаві, 2014. – 438, [1] c. : табл., іл. –

Книга з дарчим написом автора (461290). –

Бібліогр.: с. 437–438.

Автори зробили спробу в деякій мірі дати загальний огляд основних періодів розвитку м.

Умані. Зрозуміло, що ця робота не може дати вичерпний огляд історії міста, не завжди

вдалося визначити коріння тих або інших подій, їх значення в житті та розвитку Умані. Таке

завдання під силу колективу спеціалістів, і воно вимагає багатотомної праці. Автори в деяких

питаннях виклали своє бачення історичних подій, використали спогади їх учасників, архівні,

аналітичні, статистичні матеріали та сподіваються, що робота стане в нагоді при підготовці

матеріалів для відзначення 400-річчя заснування м. Умані, викладачам при проведенні

виховної та просвітницької роботи, студентам, учням хто вивчає історію рідного краю.



 Лише в Умані – місті козацької слави – ви почуєте безліч переказів про козаків
і гайдамаків та побувати біля єдиного в Україні пам’ятника Гонті і Залізняку.

 Помандрувати таємничими підземеллями та познайомитися з колоритним
монахом вас запросить найстаріша будівля міста – василіанський монастир.

 Крім того, Умань розвивається як фестивальне місто. Тому практично кожного
місяця тут відбуваються різноманітні фестивалі та культурно-мистецькі заходи,
долучитися до яких зможе кожен охочий.

 Отже, якщо ви загубились в буднях, а голова йде обертом від справ –ласкаво
просимо до Умані. Тут ви віднайдете своє натхнення. Адже Умань – місто, де
чекають кожного!



Давидюк, В. М.

Подорож вулицями старої Умані / Владислав Давидюк ;

[рец. Т. В. Кузнець] ; М-во культури України, Державний

історико-архітектурний заповідник "Стара Умань". - Вид.

2-ге, допов. - Умань : Візаві, 2018. - 527 с. : фотоіл. -

Бібліогр.: в кінці кожного розділу.

Давидюк, В. М.

Історія уманських вулиць: вулиця Радянська, вулиця Садова

та вулиця Рафаїла Чорного . Вип.3 / Владислав Давидюк ;

[рец. В. В. Кривошея, Т. В. Кузнець] ; Відділ культури

Уманської міської ради, Уманський краєзнавчий музей. -

Умань : Візаві, 2014. - 424, [2] с. : фотоіл. - Бібліогр. в тексті. -

Присвячується 400-річчю найдавнішої писемної згадки про м.

Умань (1616-2016). - ISBN 978-966-304-084-4



Умань та уманчани очима П. Ф. Курінного : (з

особистих щоденників за 1918-1929 рр.) / Відділ

культури і туризму Уманської міської ради ;

Уманський краєзнавчий музей ; [за ред. Ю. В. Торгала,

Л. Д. Гарбузової ; рец. Т. В. Кузнець, В. О. Рунов]. –

Умань : Візаві, 2014. – 426, [1] c. : фотоіл.

Дана книга донесе до тебе частину щоденникових записів відомого громадського діяча

Петра Федоровича Курінного (1852-1931 рр.). Ця частина його щоденника, як ліхтарик із

мороку забуття, висвітлює окремі фрагменти історії міста Умані та регіону у драматичні 20-

30-ті роки XX століття. Цінність опублікованих матеріалів у тому, що вони не просто

хронологічно фіксують деякі події, а і висвітлюють їх в нашому краї. Звичайно щоденникові

записи грішать суб'єктивізмом, але приваблюють читача тим, що вони фіксують точні дати,

імена, переживання, емоції тієї миті, а в цілому – історичної епохи.



Мицик, Ю. А. Умань козацька і гайдамацька /

Ю. А. Мицик ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська

Академія" ; Інститут укр. археографії та

джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН

України. – Київ : КМ Академія, 2002. – 187 с.

– Бібліографія в тексті.

У книзі досліджується історичне минуле Уманщини XVII-XVIII століття у часи піднесення

національно-визвольної боротьби українського народу. Книга ґрунтується як на опублікованих,

так і неопублікованих джерелах, є однією з небагатьох узагальнюючих праць з історії

Уманщини, проливає світло на незнані сторінки історичного минулого цього важливого регіону

України козацької доби.

Видання розраховане на науковців,викладачів вищої та середньої школи, краєзнавців і всіх, хто

цікавиться історією козацтва та рідного краю.



Клименко, П. Р. З історії забудови Умані : [від

давнини до сьогодення в забудові рідного

міста] / П. Р. Клименко. – Умань : [АЛМІ],

2006. – 143, [1] c, : іл., карти. – Бібліогр.: с.

143.

Публікація пропонує короткі дані з історії забудови міста Умані, суспільно-економічного

стану, який є основою містобудування, свідомо випускаючи історію бурхливих, часто

трагічних громадсько-політичних та військових подій у місті. Їх висвітлення – справа

істориків.

Спочатку це були записи про період широкомасштабної комплексної забудови Умані в 1972-

1994 роках, до якої автор безпосередньо причетний. Та подальша праця привела до витоків

заснування міста, складного і цікавого шляху його розвитку з руйнуваннями і відбудовами.



Коваль, А. У. Україна незалежна. Літопис

міста Умані : [монографія] / А. У. Коваль. –

Вид. 1-ше. – Умань : АЛМІ, 2007. – 173, [3] с.

– 15-річчю Незалежності України

присвячується. – Бібліогр.: с. 170–173.

У пропонованій широкому загалу читачів книзі висвітлюються важливі події української

історії та їх перебіг на тернах Умані. Зроблена спроба охарактеризувати складний, насичений

важливими соціально – економічними та громадсько-політичними подіями, період у житті

міста.

Особлива увага приділяється аналізу діяльності Уманської міської ради, її виконавчих

органів,трудових колективів підприємств, організацій, навчальних закладів у роки

становлення незалежності, трансформаційних перетворень у державі.

Автор викладає матеріал у контексті сучасних бачень, нового осмислення подій, історичних

явищ. Видання має прислужитися всім, хто вивчає історію рідного краю, сприятиме

вихованню любові до своєї “малої батьківщини”, а відтак, допоможе краще вивчати і

зрозуміти багату історію нашої держави – України.



Гаврильченко, Ф. П. Софіївка-Сад / Федір

Гаврильченко ; [уклад., авт. передмови і

ред. Володимир Поліщук]. – Черкаси :

Чабаненко Ю., 2016. – 473, [1] c. : фотоіл.

– Книга з дарчим написом правнучки

автора (461008).

До книги ввійшли твори фактично невідомого українського письменника

Федора Гаврильченка (1883-1942рр.), уродженця Звенигородщини, який

мешкав, працював і похований в Умані. Майже всі твори збереглися в

рукописному архіві і публікуються вперше. Видання адресовано широкому

колу читачів.



Косенко, И. Мифы и сказания в парке

"Софиевка" . Кн.2 / И. Косенко, Е. Шиф.

- Київ : Академпериодика, 2007. - 304 с. :

фотоил. - Библиогр.: в тексте. - ISBN

978-966-360



Кващенко, В. Исторический очерк Умани и

царицына сада (Софиевки) : 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

Автор книги детально знайомить читача з історією міста, долею непересічних 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.

Примірників книги залишилося декілька. У фондах Уманського краєзнавчого музею,

Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка та,

можливо, в приватних колекціях.



Дякуємо за увагу!


