
Історія. Історичні науки 
 

 
Зруйновані долі [Текст] : [збірка спогадів людей, яких 

примусово вивезли у роки Другої світової війни до Німеччини, це 

розповіді колишніх військовополонених, які вижили у 

концтаборах "Освенцім", "Дахау", "Бухенвальд" та ін.] 

/ Міжнародна громадська організація "Міжнародний фонд 

"Взаєморозуміння і толерантність" Черкаський осередок ; [уклад. 

О. А. Воронкіна, О. Ю. Кожура, Н. В. Мартюшева]. – Черкаси : 
Вертикаль, 2012. – 178, [1] с., [8] вкл. арк. кольор. іл. – Бібліогр. в 

підряд. прим. 
 
Краєзнавство Черкащини [Текст] : [збірник] : науково-
популярне видання Черкаської обл. організації національної 

спілки краєзнавців України : виходить з 1990 року. № 10/2013 

/ [редкол.: В. М. Мельниченко, М. І. Борщ, Т. А. Клименко [та 

ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 247, [1] с. : фотоіл. – 60-річчю 

утворення Черкаської області та 200-річчю від дня народження  
Т. Г. Шевченка присвячується. – Бібліогр. в тексті. 
 
Краєзнавці Черкащини [Текст] : біобібліографічний довідник 

/ Черкаська обл. організація Нац. спілки краєзнавців України, 

Черкаський НУ імені Богдана Хмельницького ; [упоряд. В. М. 

Мельниченко, Г. М. Голиш ; редкол.: В. М. Мельниченко, Г. М. 

Голиш, М. І. Борщ [та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 219, [1] 
с. : портр. – Бібліогр. в тексті. 
 
Не підлягає забуттю: нацистський окупаційний режим на 

Черкащині (1941-1944) [Текст] : збірник наукових статей, 

документів, матеріалів та спогадів / Черкаський національний ун-т 

імені Богдана Хмельницького [та ін.] ; [керівник проекту О. А. 

Воронкіна ; упоряд.: В. М. Мельниченко, Т. А. Клименко, Г. М. 

Голиш [та ін.] ; редкол.: В. М. Мельниченко (ред.), А. Г. Морозов, 

Т. А. Клименко [та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 364, [1] c., 
[34] вкл. арк. іл. : іл. – Бібліогр. в тексті. 
 

Пам'ять із присмаком сліз [Текст] / Міжнародна громадська 

організація "Міжнародний фонд "Взаєморозуміння і 

толерантність", Черкаський осередок ; [уклад. О. А. Воронкіна, О. 

Ю. Кожура, Н. В. Мартюшева]. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 
159, [1] c. : іл., табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 136–137 та в тексті. 
 
Украдене дитинство: діти і підлітки Черкащини в роки Другої 

світової війни [Текст] : збірник наукових статей, документів, 

матеріалів та спогадів / Черкаська обл. організація Національної 

спілки краєзнавців України, Державний архів Черкаської обл., 

Черкаський НУ імені Б. Хмельницького ; [авт.-упоряд. Г. М. 

Голиш, Т. А. Клименко, В. М. Мельниченко]. – Черкаси : 
Вертикаль, 2015. – 191, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 44–49 та 

в тексті - Іменний покажч.: с. 184-188. 


