
Місто 

з                                  

весною 

повінчане 



Івано-Франківськ – мої мрії і сни,

Всім серцем тебе я кохаю!

Івано-Франківськ –

місто щастя й весни,

Краса Прикарпатського краю!

В провулках старих і будовах нових

Всі люди живуть, мов родина.

Івано-Франківськ – рідне місто моє,

Маленька моя Батьківщина!

Слова і музика Рени Попадинець
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С76

Станіславів-Станіслав-Івано-Франківськ [Текст] : 

монографія / ред. В. Великочій. – Івано-Франківськ-Львів-Київ : 

Манускрипт-Львів, 2012. – 584 с. : іл. 

Книга присвячена 350-річчю Івано-Франківська. Про

давню велич міста свідчать унікальні пам’ятки історії і архітектури.

З його минулим пов’язані імена відомих діячів науки, культури та

мистецтва.

Сьогоднішній Івано-Франківськ – це місто з великим

промислово-економічним і науковим потенціалом, широкими

можливостями для розвитку як внутрішніх міжрегіональних, так і

зовнішніх міжнародних зв’язків.

Ця книга цікава не тільки для івано-франківців, але й для

всіх тих, хто хоч раз побував у цьому чудовому місті.



63.3(4Укр)

Г61

Головчанська, У.

Івано-Франківськ (пам'ятки, історія) [Текст] / У. Головчанська, 

О. Шокалюк. – Івано-Франківськ : «Полум'я», 2002. – 94 с. : іл. 

У книзі подається коротка історія міста Івано-Франківська, його

площ і вулиць, пам’ятних місць та архітектурних будівель. Книга

розрахована на краєзнавців-екскурсоводів, педагогів, туристів та гостей

міста, всіх тих, хто цікавиться історією і культурою Прикарпаття.



33с5(с2)

І-19

Івано-Франківськ=Ивано-Франковск [Текст] : фотоальбом. – К.. : 

Мистецтво, 1980. – 92 с. : іл. 

У фотоальбомі автори показали найцінніші моменти із життя

франківчан – спогади у фотографіях.

Івано-Франківськ завжди приваблює своєю давньою

архітектурою, лабіринтами старих вулиць, пам’ятниками, парками…

Історія Івано-Франківська (Станіслава) – це історія постійної боротьби

трудящих за своє визволення від поневолювачів. З історією міста

пов’язане життя і діяльність багатьох видатних людей.

Книга для широкого кола читачів.
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А85

Арсенич, П. І.

Станіславів – столиця ЗУНР [Текст] / П. І. Арсенич. – Івано-

Франківськ : Галичина, 1993. – 56 с. 

З проголошенням незалежності України все більше людей

цікавляться своєю «малою батьківщиною» – краєм предків, історією міст і

сіл, пам’ятками історії та культури краю, видатними людьми.

В книзі подані короткі відомості про Станіславів, про

перебування в місті Івана Франка, а також розповіді про яскраві сторінки

міста, коли воно було тимчасовою столицею ЗУНР.

Книга для широкого кола читачів.
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І-19

Івано-Франківськ [Текст] = Ivano-Frankivsk. – К. : Унітекс, 

2005. – 116 с. – (Обласні міста України. Oblast Cities of the Ukraine)

Івано-Франківськ – одне із колоритних, по-особливому

затишних міст України, йому притаманна атмосфера творчого

піднесення. Тут легко твориться, працюється, мріється… Причиною

такої аури є не тільки п’янке повітря та мальовничі краєвиди Карпат,

гостинність і сплетіння духовної спадщини франківчан, а й їх

надзвичайна працелюбність і патріотизм. Тут гармонійно

поєднуються давні традиції, обряди, культурні пам’ятки та сучасність,

що створює давній колорит та привабливість цього неповторного

міста.

Книга для широкого кола читачів.
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Г12

Гаврилишин, П.

Станиславів: віднайдені історії [Текст] / П. Гаврилишин, 

Р. Чорненький. – Брустурів : Дискурсус, 2020. – 256 с. : іл. – (Цікава 

історія №1).

Пропоноване видання — результат трирічної праці авторів з історії

Івано-Франківська / Станиславова. Весь інформаційний матеріал,

почерпнутий із українських, польських, австрійських та частково радянських

джерел, подано у вигляді окремих науково-популярних тематичних статей.

Хронологічно доробок охоплює період від сер. XVIIІ до кін. XX ст.

Висвітлення постатей, аналіз подій та коментарі до них відображають наукову

позицію авторів. До кожної статті додається список використаних джерел та

літератури.



Ніч наступила на площу Франкову,

Вже темрява вкрила Адамовий плащ,

А ратуша наша - стара історія

Пробила опівніч дванадцятий раз.

Десь заблукала мелодія ночі

У тихих кварталах нічних ліхтарів,

Вже місто заснуло, заснули й театри,

На вежі не гаснуть досвітні вогні.

Місто моє, спогадів мрій,

Місто моє, доброї ночі,

Тобі, мій Івано-Франківськ.

Місто вогнів, юність надій,

Доброї ночі, тобі, мій Івано-Франківськ 

Йду я майданом, де хвилі фонтанів,

Тут наша Пречиста Марія Свята,

А храми величні, зведені в небо,

Тут моя надія і віра тверда.

В парку Шевченка десь сон тихо ходить,

Вже вітер тихенько на кленах присів,

Люблю своє місто, місто Франкове,

Тож доброї ночі тобі, добрих снів.

Місто моє, спогадів мрій,

Місто моє, доброї ночі,

Тобі, мій Івано-Франківськ.

Місто вогнів, юність надій,

Доброї ночі, тобі, мій Івано-Франківськ


