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Дитяча  центральна  бібліотека  ім..  О.Пушкіна  пропонує
читачам нові краєзнавчі видання, що надійшли до її  фондів.

2018  року  м.  Краматорськ  відзначило  свій  півтораста
літній ювілей. Більшість книжкових новинок,  представлених у
цьому  списку,  присвячені  саме  цій  даті  –  150-річчю
Краматорська. 

Видання  розраховані  на  найширше  коло  читачів,  що
цікавляться  історією нашого  краю –  від  найменших  діточок,
яким  сподобаються  краєзнавчі  казочки,  до  краєзнавців  та
істориків, викладачів і школярів, яким стануть у нагоді збірки
краєзнавчих  нарисів  та  наукових  праць,  укладених  на  основі
матеріалів  провідних  краєзнавців  Донецької  області  та
Краматорська..

*   *  *

  Коцаренко,  В.  Краматорськ:  Витоки
[Текст]:  збірник  краєзнавчих  нарисів /
В. Ф. Коцаренко.  –  Житомир:  Вид.  О.  О.
Євенок, 2018. – 216 с.: іл., портр.

Збірка краєзнавчих нарисів, присвячених
історії  Краматорська.  Видання  адресоване
всім,  кого  цікавить  дивовижне  минуле
Донецького  краю.  Вперше  відроджена
історія  Краматорська  викладена

українською мовою.
У  книзі  представлені  світлини  Краматорського  селища

поч.  ХХ ст..  з архіву автора.  Види сучасного міста – творча
робота фотохудожників Дм. Алімкіна, А. Гетьмана та Марини
Чернишової. Автори дитячих малюнків, що прикрасили видання
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– учасники конкурсу «Краматорськ ще через 150 років».
        Краматорск.  Страницы  истории
[Текст]: сборник  краевед.  очерков  /  сост.
Н.Волошина,  В.Зорина.  –  Х.:  Золотые
страницы,  2018.  –  512  с.  –  (К  150-летию
города).

Збірка  висвітлює  історію
Краматорська від перших поселень до кінця
ХХ  ст..  В  Книгу  включені  очерки,
опубліковані у виданнях «Страницы истории

города  Краматорска»,  «Золотая  осень  Победы»,  а  також
дослідження з історії заводів: СКМЗ, НКМЗ, КЗТС та ЕМСС.

Видання буде цікавим історикам, краєзнавцям, викладачам
шкіл  та  вузів,  студентам,  школярам.  Книга  має  довідковий
апарат.

       Північна Донеччина: час, події, люди
[Текст]:  Зб.  Наук.  праць /  Відповід.  ред.  Та
упоряд.  О.А.Савчук;  Переклад О.А.Савчука;
Краматорська  міська  ГО  «Клуб
«Краєзнавець». – Житомир: Вид. О.О.Євенок,
2018. – 408 с.

Збірник  наукових  праць  укладений  на
основі  матеріалів  провідних  краєзнавців
Донецької  області,  в  яких  розкриваються

проблемні  питання  краєзнавства  Північної  Донеччини,
досліджуються  його  маловідомі  сторінки.  Книга  видана
тиражем 500 екз. за сприяння БО «БФ Карітас Краматорськ»,
а також за особисті кошти отця Василя Іванюка.

Видання розраховано на краєзнавців, науковців, викладачів
та  студентів  вузів  гуманітарного  профілю,  музейних
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працівників,  вчителів,  усіх,  хто  цікавиться  актуальними
проблемами минулого та сьогодення рідного
краю.

 О нашем городе душевные слова…
[Текст] Сборник  стихов  поэтов
Краматорска / Краматорск:  Изд-во ЦТРИ –
Печатный дом, 2018. – 48 с.

     Збірка віршів краматорських поетів до
150-річного ювілею міста Краматорська.

    

Пальона,  О.  Чарівна  історія  про  Місто
[Текст]:  краєзнавчі  казка  /  Управління  з
гуманітарних  питань  Краматорської
міськради; Музей історії міста: О.В.Пальона;
Комп.  графіка  та  дизайн  С.В.Гутник.  –
Краматорськ, 2018. – 112 с. 

Книга краєзнавчих казок, метою яких є в
ігрові розважальній  формі  познайомити
найменших  мешканців  міста  з  його

історією.  Завдяки  цим  казкам  юні  читачі  разом з  маленьким
Містом  знайдуть  нових  друзів,  зростатимуть  та
розважатимуться,  а  також  з  цікавістю  пізнаватимуть
історію Краматорська. 

Особливої  яскравості  та  святковості  ілюстраціям  книги
надали твори учнів Краматорської художньої школи. 

Видання присвячене 150-річчю заснування Краматорська.

Ці та інші видання поповнили фонд бібліотеки в кінці 2018 – на
початку 2019 року. Бажаємо приємного читання!

3



Склала:                                                             Н. Якименко
Відповідальна за випуск:                                 Г. Бахман
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