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Доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету 
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Миславський В. Н.
М65        Харків та кіно. Фільмо-біографічний довідник. — 

Харків: Торсінг, 2004. — 288 с. 
ІSВN 966-670-326-2.

У довіднику вперше узагальнені та систематизовані відомі 
та маловідомі матеріали про виробництво фільмів у Харкові та 
про кінематографістів-харків’ян.

Довідник містить біографічні статті про акторів, режисерів, 
сценаристів, що жили та живуть у Харкові; ігрові та хронікально- 
документальні фільми, зняті в Харкові у 1896-2004 роках:

— 309 біографічних статей про творчих працівників;
— 88 анотованих статей про ігрові фільми;
— 980 анотованих статей про документальні фільми і сюжети. 
Книга призначена як для фахівців, так і для широкого кола

читачів, що цікавляться кінематографом та історією Харкова.

Миславский В. Н.
М65         Харьков и кино. Фильмо-биографический спра

вочник. — Харьков: Торсинг, 2004. — 288 с. 
ІБВК 966-670-326-2.

В справочнике впервые обобщены и систематизированы из
вестные и малоизвестные материалы о производстве фильмов в 
Харькове и о кинематографистах-харьковчанах.

Справочник включает биографические статьи об актерах, ре
жиссерах, сценаристах, живших и живущих в Харькове; игро
вые и. хроникально-документальные фильмы, снятые в Харько
ве в 1896-2004 годы:

— 309 биографических статей о творческих работниках;
— 88 аннотированных статей об игровых фильмах;
— 980 аннотированных статей о документальных фильмах и 

сюжетах.
Книга будет интересна как профессионалам, так и широкому 

кругу читателей, увлекающихся кинематографом и историей 
Харькова.
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