Запорізький край: документи краєзнавчої колекції
Чухліб, Т. В. Гетьмани України: війна, політика, кохання / Т. В.
Чухліб. – К. : Арій, 2016. – 480 с. : іл.
В своїй книзі «Гетьмани України: війна, політика, кохання»
Тарас Чухліб розкриває нам хто ж такі гетьмани України, - грізні
козацькі ватажки, вожді опозиційних до будь-якої влади
розбійницьких ватаг, степові «польові командири» чи хитромудрі
правителі держави? Скільки їх було в історії нашої країни? Хто був
першим у гетьманській когорті? Коли на українських землях
з’явилося слово «гетьман» і що воно означало? Як змінювалося
становище володарів гетьманської булави протягом різних
історичних періодів? Яким було приватне та повсякденне життя
гетьманів, їхніх дружин і родин? Відповіді на ці та інші цікаві питання Ви знайдете у цій
книзі.
Гуржій, О. І. Історія козацтва. Держава – військо – битви / О. І.
Гуржій, Т. В. Чухліб. - – К. : Арій, 2015. – 464 с. : іл.
У книзі висвітлено найважливіші події, пов’язані з історією
українського козацтва від часу його виникнення на межі XV-XVI
ст. до ліквідації урядом Російської імперії наприкінці XVІІІ – на
початку XІX ст. Особливу увагу приділено найбільш яскравим
постатям Війська Запорозького, їхній політичній та державній
діяльності. Значне місце у виданні відведено міжнародним
відносинам українського гетьманату, козацькій ментальності,
побуту, бойовому мистецтву, атрибутиці.
Певною мірою показана роль жінки в «лицарському»
середовищі. Яскраво змальовано ставлення до козаків представників різних народів і
володарів іноземних держав, їхнє сприйняття за межами Батьківщини.
Сас, П. Полководець Петро Сагайдачний / Петро Сас. – К. : ТОВ
«Видавництво «Кліо», 2014. – 280 с. : іл.
В легкій та цікавій формі змальовано обставини походження,
дитинства і змужніння знаменитого запорозького гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного. Значну увагу приділено воєнному
мистецтву, завдяки якому він зажив слави блискучого полководця
свого часу. Відтворено несподівані повороти реальних подій, що
ними вирізнилися, зокрема, морський похід козаків на Кафу у 1616
р., посольська мандрівка запорожців 1618 р. до перського шаха
Аббаса І, польсько-московська війна 1617-1618 рр., мужня оборона
козаків – героїв Прутсько-Радавецьких Фермопіл, нічні вилазки
запорожців проти ворога під Хотином, а також інші події
Хотинської війни 1621 р.

Палій, О. 25 перемог України / Олександр Палій. – К. : К.І.С., 2016.
– 120 с.
Книга Олександра Палія «25 перемог України» популярно
викладає історичні події, пов’язані з Україною, що справили
найбільший вплив на світову, європейську та українську історію.
Перелічені в книзі факти визнані й підтверджені академічною
наукою. Книга стане в нагоді всім, хто цікавиться вітчизняною
історією.

Брехуненко, В. «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ- ХХІ
ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – К. :
[б. в.], 2016. – 248 с.
У книзі в науково-популярному форматі розглядаються
численні російсько-українські війни від ХІІ ст. до ХХІ ст. Описано
мотиви, визрівання та хронологію війн, перебіг військових дій,
наслідки війн та їхній вплив на українську перспективу.
Бойові дії, що веде Україна з 2014 року розглядаються на тлі
перегуків між російською агресією та московськими стратегіями війн
проти України XV-XХ ст.
Гнедашев, В. Н. И памятью сердце живет. Книга воинской
доблести: воины-интернационалисты Акимовского района / В. Н.
Гнедашев. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской
городской типографии, 2016. – 199 с.
Книга Виктора Гнедашева «И памятью сердце живет»
посвящена доблести воинов-интернационалистов Акимовского
района. Автор, опираясь на исторические документы и
воспоминания очевидцев, раскрыл участие жителей Акимовского
района в локальных конфликтах второй половины ХХ века. В книге
приведены биографические материалы 300 воинов.
Это книга - дань уважения тем, кто живет среди нас сегодня и тем, кто продолжает
незримо жить, пока мы о них помним.
Усиков, В. Н. Мой город – наши мелитопольцы. Альманах. Т. 1 / В.
Н. Усиков. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской
городской типографии, 2016. – 416 с. : илл.
Книга Вилена Усикова «Мой город – наши мелитопольцы»
посвященна известным, ярким и творческим деятелям, чьи имена
достойны войти в историю города Мелитополя.
Через интересные литературные зарисовки автор познакомит
Вас с Ильей Борисовичем Стамболи, Григорием Наумовичем
Чухрай,
Виктором
Васильевичем
Грицаненко,
Леонидом
Юльевичем Шермейстером, Анатолием Борисовичем Савеловым и
многими другими.

Комов, В. Л. Нариси з історії села Мала Білозерка / В. Комов. –
Запоріжжя : Тандем-У, 2003. – 52 с.
Представлена книга нарисів – результат копіткого
багаторічного пошуку палкого історика-краєзнавця з села Мала
Білозерка Володимира Комова. У ній ретельно зібрані спомини
односельців та архівні відомості, багато спостережень щодо
розташування річок, балок та байраків. А гарна мова та стиль
нарисів точно передають атмосферу степового південного села.
Автор щедро ділиться своїми знаннями, знахідками та прагне
донести зібраний матеріал до людей, передати їм те, що саме їм і
належить – їхню історію.
Сімейний архів священницької родини Лоскутових із м.
Гуляйполе (документи та матеріали кінця ХІХ – ХХ ст.) / Нац.
акад.. наук України [упоряд. С. Звілінський]. – К. : [Інтер-М], 2015.
– 110 с.
Дана книга розкриває життя родини церковнослужителя, на
долю якої випало багато випробувань: більшовики підірвали
церкву в м. Гуляйполе, перебування отця Олександра під
слідством, смерть сина на фронті, гоніння …
В основу публікації лягли 4 групи матеріалів з сімейного
архіву Лоскутових: записний альбом, листівки і фотокартки родини
та переписка мобілізованого на війну Вадима Лоскутова з сімєю в
січні-серпні 1944 року. Окрім матеріалів сімейного архіву, до публікації додані архівні
документи, виявлені в Державному архіві Запорізької області, що дають цілісне уявлення
про долю родини в період Громадянської війни, Другої світової війни та в часи радянської
влади в Україні.
Денисов, Е. С. Трассами мужественных. Фотоальбом / Е. С.
Денисов, А. Ф. Киосев. – Мелитополь : Издательский дом
Мелитопольской городской типографии, 2016. – 108 с.
Фотоальбом – итог работы не только авторов, но и ветеранов
мотоциклетного спорта г. Бердянска. Книга не только рассказывает
о истории становления мотоспорта в Бердянске, о известных
местных мотогонщиках, но и помогает разобраться во многих
деталях и хитростях мотокросса.

Михина, А. Ф. Антропонимия Болгарской диаспоры Северного
Приазовья : [монография] / А. Ф. Михина. - Велико Търново : Св. св.
Кирил и Методий, 2014. - 608 с.
Данная монография посвящена антропонимии болгарской
диаспоры сёл Запорожской области. Комплексный анализ болгарской
антропонимии нашего региона выполняется впервые. Источниками
эмпирического материала послужили документы Запорожского
областного государственного архива, Бердянского, Приморского и
Приазовского районных архивов (всего 401 книга), а так же материалы
полевых экспедиций по болгарским селам (опрошено 965 информанта).
В книге дана краткая история переселения болгар в Украину.
С тоской по Родине… / сост. М. Идрисова. – Симферополь :
Издательство «Тезис», 2011. – 320 с.
В книге впервые представлена история диаспоры крымских татар
Мелитополя и изложена история формирования общины. Издание
содержит рассказы о трагических судьбах крымских татар, волею судеб
оказавшихся за пределами исторической родины.

Корвацкий, И. А. Мне б вернуться в родной Мелитополь / сост.
Резник В. И. – Мелитополь : Издательско-полиграфический центр
«Люкс», 2014. – 460 с.
В книге размещены стихи разных лет журналиста, писателя,
композитора, одного из первых поэтов Мелитополя Ивана Корвацкого.
В издании размещено обширное введение известного
исследователя династии Корвацких Владимира Резника, приведены
биографические данные И. Корвацкого, фотографии.

