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Бібліотечне краєзнавство є важливою складовою діяльності бібліотек 

України, метою якого є виявлення, зібрання, збереження та надання у 

користування матеріалів, пов’язаних із певною місцевістю, забезпечення 

науковців та населення бібліографічною інформацією про ці матеріали як в 

цілому, так і диференційовано за читацьким і цільовим призначенням. 

Відповідно до цього магістрального напрямку краєзнавчої галузі, метою 

пропонованого рекомендаційного покажчика є розкриття промислової, 

економічної, наукової та культурної специфіки міста Кривого Рогу та 

інформаційне забезпечення наукових краєзнавчих досліджень, спрямованих 

на розв’язання соціально-економічних, екологічних, культурно-мистецьких 

та освітніх питань Криворіжжя.  

Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту 

підготувала та видала рекомендаційний бібліографічний покажчик «Моє 

славетне Криворіжжя». 

У пропонованому покажчику міститься 770 записів, які 

систематизовані у 12 розділів.  

До Розділу І «Історія міста» увійшли матеріали, які висвітлюють 

питання археології та історії Кривого Рогу.  

Розділ ІІ «Природні умови та ресурси. Флора і фауна» містить 

відомості про джерела з геології та географії Криворіжжя, флори та фауни 

регіону, а також окремий підрозділ, присвячений міському ботанічному саду.  

У Розділі ІІІ «Економіка міста» подано інформацію про економіку 

Кривого Рогу, висвітлено відомості про бюджет міста, запропоновано 

джерела, що містять інформацію з промисловості, житлово-комунального 

комплексу, транспорту та будівництва Криворіжжя.  



Розділ IV «Соціально-політичне життя» знайомить з матеріалами, що 

висвітлюють питання економіки районів міста, розповідають про 

демографічну ситуацію, трудовий потенціал, партії, спілки та об’єднання 

Кривого Рогу; пропонує джерела з соціального захисту населення, документи 

про молодь та видатних людей Криворіжжя. 

Розділ V «Екологія. Техногенні ландшафти» містить матеріали, які 

висвітлюють одну з найактуальніших проблем регіону – екологічне 

становище та техногенні ландшафти Криворіжжя.  

У Розділ VІ «Медицина» зібрано джерела, у яких подано інформацію 

про розвиток медицини та медичне обслуговування міста.  

Розділ VІІ «Освіта» присвячено документам з історії освіти, питань 

дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Особливу увагу 

у розділі приділено матеріалам, присвяченим діяльності Криворізького 

педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», що 

робить покажчик унікальною збіркою відомостей про документи, які містять 

інформацію з життя та історії цього ВНЗ.  

У Розділ VІІІ «Культура та мистецтво» представлено інформацію з 

архітектури Кривого Рогу, подано відомості про бібліотеки, музеї та 

культурно-просвітницькі заклади міста; запропоновано джерела з 

театрального, художнього, літературного життя та засобів масової інформації 

Криворіжжя.  

У Розділі ІХ «Туризм та відпочинок» представлено матеріали з 

туристичного потенціалу Кривого Рогу і видів відпочинку в нашому місті.  

Розділ Х «Релігійне життя» розглядає місце релігії у регіоні в 

історичному та сучасному аспектах.  

Розділ ХІ «Спорт у місті» подає відомості про джерела з історії, 

розвитку і стратегії криворізького спорту.  

Розділ ХІІ «Методичні краєзнавчі матеріали» знайомить з 

документами, присвяченими методиці викладання різних шкільних предметів 

із застосуванням краєзнавчих матеріалів. 



Допоміжний апарат покажчика доповнює рецензоване бібліографічне 

видання, допомагає орієнтуватися у поданому матеріалі та швидко знаходити 

необхідну інформацію. Він складається з передмови, схеми групування 

(змісту) та іменного покажчику авторів, редакторів та персоналій.  

Рекомендаційний покажчик «Моє славетне Криворіжжя» стане у 

нагоді науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, учням середніх та 

професійно-технічних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться 

краєзнавством і є небайдужим до проблем Кривого Рогу. 

З цим краєзнавчим бібліографічним покажчиком можна 

ознайомитись у науковій бібліотеці Криворізького педагогічного інституту 

або на сайті бібліотеки у розділі «Бібліографічна продукція» http://kdpu-

library.ucoz.ru  
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