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До книги «Під знаком тризуба» увійшли історичні нариси
журналістки, лауреата премії імені Самійла Величка Світлани
Чорної, надруковані в газетах «Голос України», «Слово просвіти», «Українське слово» та інших виданнях. Матеріали для своїх
статей вона збирає не лише в архівах, музеях, під час інтерв’ю з
відомими істориками, лінгвістами, митцями, а й в етнографічних
і краєзнавчих експедиціях, на археологічних розкопках. Чільне
місце в її дослідженнях займає Трипільська цивілізація, історія
скіфів, козацька доба. Авторка також досліджує старовинні мапи
України, топоніміку, історію міст і сіл. До книги увійшли нариси,
написані під час поїздок у Сандармох та на Соловки, де діяв один
із перших ленінських концтаборів і де утримувалися десятки тисяч українців.
Нариси Світлани Чорної побудовані на основі численних
джерел та значному документальному матеріалі. Тож книга буде
цікавою для учнів, студентів, наукових працівників.
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