


Історичний on-line календар «Харків: люди, події, дати» 
презентує новий проект — альманах «Вулиця на всі часи». 
В ньому зібрані статті про історію вулиці, її мешканців та 
видатних особистостей, життя яких було тісно пов'язане із 
містом, а також ви знайдете тут багато цікавого про яскраві 
події тих часів.

Запрошуємо Вас долучитися до нашої спільноти у Face- 
book чи Інстаграм @kh.ljudi.

Питання і пропозиції пишіть або в особисті повідомлення, 
або на пошту kh.ljudi@gmail.com.

mailto:kh.ljudi@gmail.com
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У статтях використані фото і документи 
з особистого архіву родини Багалій. 

Якщо не зазначено інших авторських прав, 
світлини знаходяться у вільному доступі.

В 88   Вулиця на всі часи: Бісерєвська, Технологічна, Фрунзе, Багалія: 
альманах. Вип. 1 / О. Ю. Багалій, І. Є. Гончарова,
Н. Г. Немировська; автор ідеї О. В. Чистякова; 
під ред. Н. А. Тимошенко, М. В. Янінович. —
Харків, Пром-Арт, 2019. — 106 с.
ISBN 978-617-7634-61-1

Перед вами збірка статей, в якій висвітлені долі діячів культури, вче
них, які в різні часи жили і працювали в Харкові. Це розповіді й про зна
них та шанованих харківців, і про деякі події, що відбувалися в нашому 
місті в різні часи.
Ми розраховуємо на широке коло читачів, які люблять Харків, з цікавістю 
відкривають для себе нові факти і документи, досі відомим вузькому колу 
спеціалістів, або прихованих та замовчуваних. До збірки включено багато 
ілюстрацій, копій документів та особистих листів.
Альманах стане в нагоді старшокласникам і студентам, вчителям 
і екскурсоводам, усім, хто цікавиться життям в нашому Харкові.
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ISBN 978-617-7634-61-1 © Н. Ю. Васильєва, комп’ютерна 
верстка та дизайн.

© О. Ю. Багалій, І. Є. Гончарова, 
Н. Г. Немировська, статті.
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