БІБЛІОТЕКА ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Козацькому роду
нема переводу


Історія українського козацтва – це
одна з найвеличніших сторінок життя
нашого народу. Рятуючись від
постійних нападів сусідів та набігів
кочовиків, чоловіки гуртувалися для
захисту своїх земель. На цьому тлі
виникло козацтво, утворилася
Запорізька Січ, а згодом і власна
держава – Гетьманщина.




Образ козака неодноразово постає на
сторінках книг та в екранізованих
картинах, адже в українській культурі
– це звитяжний воїн, озброєний
захисник Вітчизни, що боронить віру,
гідність та звичаї усього нашого
народу. Образ сміливого парубка,
котрий захищає честь та волю нашого
народу, міцно закарбувався у пам’яті
поколінь.

Історія українського козацтва : нариси у 2 т. / Нац. акад.
наук України, Ін-т історії України, Наук.- дослід. ін-т козацтва ;
[редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Києво - Могил.
акад., 2006 - 2007.
Т. 1. - 2006. - 799 с. - Імен. покажч. : с. 782 - 797.




До першого тому увійшли нариси, які
охоплюють генезу та еволюцію козацтва, його
цивілізаційну типологію, систему ціннісних
орієнтацій та становлення політичної
культури. Окрім того, розглянуто питання
соціальної, військової, політичної та
державотворчої діяльності українського
козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII
століття.
/

Історія українського козацтва : нариси у 2 т. / Нац. акад.
наук України, Ін-т історії України, Наук.- дослід. ін-т козацтва;
[редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Києво - Могил.
акад., 2006 - 2007.
Т. 2. - 2007. - 723 с. - Імен. покажч. : с. 701 - 720.




Розглянуто етнонаціональні аспекти феномена
українського козацтва, козацьке право і
судочинство, його православні та геральдичні
традиції, специфіку козацького історіописання,
сприйняття українського козацтва у
західноєвропейському світі. Спеціальні нариси
присвячено еволюції козацького стану після ліквідації
козацької держави та поглинання України
іноетнічними імперськими структурами,
відродженню козацтва в сучасній Українській
державі.
 .

Апанович О. М.
Збройні сили України першої половини XVIII ст. :
[монографія] / О. М. Апанович. - Дніпропетровськ : Січ,
2004. - 228 [1] c.




У книзі на основі архівних джерел
дається характеристика збройних сил
України в першій половині XVIII ст.,
досліджуються комплектування,
мобілізація, організація озброєння та
забезпечення українського козацького
війська, сторожова та допоміжна
служба в Україні. Окремо
висвітлюється стан Запорозького
війська у цей період.
.

Гуржій О. І.
Гетьман Петро Канашевич - Сагайдачний : [іст. портрет] /
О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. - Київ : Україна, 2001. - 188 с.




У науково-популярній книжці
висвітлюється політична і військова
діяльність славетного гетьмана
реєстрованого козацтва кінця XVI перших десятиліть XVII століття Петра
Канашевича-Сагайдачного. Показано роль
запорозького війська у боротьбі з
Османською імперією, у походах на Кафу,
Москву, знаменитій битві під Хотином.
.

Голобуцький В. О.
Чорноморське козацтво / В. О. Голобуцький. - Дніпропетровськ :
Січ, 2008. - 494 [1] с.




Книга відомого українського радянського
історика
В.О. Голобуцького (1903-1993) охоплює
період останніх десятиліть
Запорозької Січі (ліквідована у
1775 р.) і весь час існування
Чорноморського козацького війська
(1787-1860 рр.), сформованого з колишніх
запорожців. У 1860 р. Чорноморське
військо було реформоване у Кубанське
козацьке військо. Головну увагу в цій
праці автор акцентує на питаннях
соціально-економічної історії
чорноморського козацтва.
.

Грушевський М.
Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями /
М. Грушевський ; уклад. : Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. Донецьк : БАО, 2008. - 733, [1] с.




Видання в цілому зображує
становлення й розвиток народу,
економіки, культури та державності
України. Багато місця відведено тут
українсько-російським та українськопольським зв'зкам, козацтву. Містить
хрестоматію документальних
матеріалів, коментарі та додатки.
.

Каляндрук Т.
Загадки козацьких характерників : [монографія] /
Т. Каляндрук. - Львів : Піраміда, 2007. - 287 с.



Висвітлено малодосліджені сторінки
української історії, міфології, культури, які
по-новому розкривають сутність
бойового духу та військового мистецтва
українського народу через прадавні
традиції військової бойової підготовки та
вірування наших предків.
.

Козацькі часи на Житомирщині / ред. кол. :
Н. Є. Борисюк [та ін.]. - Житомир : Льонок, 1994. - 123, [1] с.



Збірник історико-краєзнавчих
нарисів, розповідає про славні
сторінки козацької минувшини
Житомирщини. Він є результатом
пошукової роботи активістів,
Житомирської обласної оргаізаціі
Українського товариства, охорони
пам"ятників історії та культури.
.

Горєлов М. Є.
Цивілізаційна історія України : [монографія] / М. Є. Горєлов,
О. П. Моця, О. О. Рафальський ; Нац. акад. наук України, Ін-т
політ. і етнонаціон. дослідж. - Київ : [ ЕксОб ], 2005. - 631 с.




Книга про розвиток цивілізацій, які
існували на території сучасної
України з античних часів до
виникнення Київської Русі,
трансформації у складі ЛитовськоПольської держави та Речі
Посполитої, створення держави доби
Б. Хмельницького, функціонування у
складі Російської Імперії, Польщі,
Австро-Угорщини, Радянського
Союзу та виникнення сучасної доби
незалежності.
.

Кормич Л. І.
Історія України : підручник / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. 2-ге вид., допов. і переробл. - Київ : Алерта, 2006. - 412 с.



У підручнику розглядають основні
періоди формування території,
суспільства і держави України та
політичні, економічні, соціальні і
духовні проблеми її розвитку.
.

Уривалкін О. М.
Історія України : середина XIII - середина XVII ст. : навч.
посіб. / О. М. Уривалкін. - Київ : Кондор, 2005. - 281, [1] с.




У посібнику висвітлено події української
історії від часів монгольської навали до
середини XVII століття. Розглянуто
різні аспекти і точки зору на соціальні
та економічні відносини в тогочасному
суспільстві, церковні та політичні
питання, висвітлено ключові проблеми
історії України VIII - XVII століття,
зародження козацтва, українськопольські конфлікти та визвольна
боротьба.
.

Голобуцький В. О.
Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.)
: підручник / В. О. Голобуцький : [ авт. передм.
В. С. Мороз ]. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 420, [1] с.




Книга присвячена одному з найбільш
захоплюючих періодів історії
запорізького козацтва.Використавши
численні архівні матеріали та інші
джерела, автор змалював яскраву
картину життя та боротьби
славнозвісних запорожців.
В книзі зображено тяжке становище
нижчих верств запорозького
населення, участь запорозького
козацтва в російсько-турецькій війні
1768-1774 рр.
.

Антонович В. Б.
Коротка історія Козаччини : [іст. нариси] /
В. Б. Антонович; [передм. І. І. Глизя]. - Київ : Україна,
2004. - 301, [1] с.




У виданні проаналізовано події політикосоціального, економічного характеру,
особливості духовного розвитку
суспільства, взаємини України з сусідами,
викладено динаміку боротьби за
державність.
.

Тома Л.
Петро Конашевич Сагайдачний / Л. Тома. - Харків : Фоліо,
2018. - 119, [3] с.




Петро Конашевич Сагайдачний (15701622) увійшов в історію як один з
найвизначніших козацьких гетьманів
Війська Запорозького, видатний
полководець, державний діяч,
дипломат, захисник української
культури і духовності. Завдяки його
діяльності козацьке військо
перетворилося на регулярне військове
формування. Перемоги Сагайдачного в
походах, до Криму і Туреччини сприяли
зростанню міжнародного значення
українського козацтва.
.

Сорока Ю.
Дмитро Байда - Вишневецький / Ю. Сорока. - Харків :
Фоліо, 2018. - 120, [2] с.




Дмитро Байда-Вишневецький
славетний козацький лицар,
визначний полководець, який на
початку 1550-х років заснував
фортецю на острові Мала Хортиця
на Дніпрі, згуртував навколо неї
козаків і цим поклав початок
Запорозькій Січі. Про його
хоробрість і талант воїна
складалися легенди. В українській
народотворчості ці легенди
перетворилися на широковідому
думу про козака Байду.
.

Леп'явко С.
Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні : [монографія] /
С. Леп'явко ; Нац. акад. наук. України, Ін-т історії України. Чернігів : Сіверян. думка, 1996. - 284, [2] с.




Монографія присвячена першому і одному з
найбільших козацьких рухів в історії
України. У ній розглядаються причини
польсько-козацького конфлікту, повстання
Криштофа Косинського 1591-1593 років,
молдавські походи 1594-1595 років,
міжнародні контакти козацтва, його
діяльність на території України та
Білорусії взимку 1595-1596 років, хід
польсько-козацької війни навесні 1596 року,
вплив козацьких війн кінця XVI ст. на
суспільну свідомість.
 .

Шевчук В. О.
Козацька держава як ідея в системі суспільно - політичного
мислення XVI - XVIII ст. : [у 2-х кн.] / В. О. Шевчук. - Київ :
Грамота, 2007 - [2007?]
Кн. 1. - 717, [1] c. : ілюстр.




Книга сучасного українського історика та
письменника - це виклад історії однієї з
найвизначніших ідей українського
державотворення, де автор прагне не лише
дослідити ті чи інші явища, а передусім їх
осмислити. Містить величезний масив
інформації про становлення, розвиток і
руйнацію Козацької держави. Значну увагу
приділено міжконфесійному становленню
та стосункам українців, широко висвітлено
діяльність політичих і військових діячів доби
Козацької держави та пізніших часів.
 .

Середюк О. М.
Лицарі сонця / О. М. Середюк. - 2 -ге вид., допов. і переробл. Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. - 472, [2] с.




Хто такі козаки? Які їх звичаї і обряди?
Якою була їхня підготовка, адже козаків
запрошували, як спецвійська, у різні
європейські країни. Ключова постать козак, який уособив український ідеал
чоловіка-воїна, що прагнув до волі і свободи,
наділений такими психологічними рисами,
як мужність, хоробрість, чесність,
працьовитість. Йдеться не тільки про
виховання й підготовку козака-воїна та
відродження його в незалежній Україні, а й
особливої касти - характерників.
 .
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