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Перевидання раритетної книги Д. і. Яворницького «Дніпрові пороги» (1928 р.) здійсню-
ється зі збереженням стилістики та нумерації сторінок оригіналу, але з усуненням друкар-
ських помилок і неточностей. Для значної кількості світлин альбому віднайдено оригінали.

книгу доповнено сучасними передмовою, примітками та ілюстративним додатком з  
29 ілюстрацій, більшість з яких публікується вперше.

видання розраховане на істориків, краєзнавців та всіх, кого цікавить українська минув-
шина.  
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ббк 63.218(4укР)я611

висловлюємо щиру подяку за безкорисливе сприяння 
виходу в світ цього видання дирекції та колективам:

інституту археології нан україни, 
Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. і. Яворницького,

меморіального будинку-музею академіка Д. і. Явор ницького,
національного заповідника «Хортиця», запорізького обласного краєзнавчого музею,

Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. в. н. каразіна,
а також пп. Денисові вітченку, олегові власову, надії капустіній, андрієві малишку, 

михайлові мордовському, максимові остапенку, Ростиславові мартинюку,  
сергієві Пащенку, Яні тимошенко, олексієві чекалю, вадиму Щербі та олександрі Шевлюзі
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