Передмова
Особливістю даного випуску наукового щорічника праць з історії місцевого краю є те, що він присвячений 110-й річниці Національного гірничого університету. Цей вищий навчальний заклад не тільки був першим на Придніпров’ї, а й спричинив появу багатьох інших навчальних закладів, наукових і культурно-освітніх інституцій і, власне, забезпечив початок наукового дослідження краю. Закладені на початку минулого століття традиції у цьому навчальному закладі збереглися і набули розвитку в останні півтора десятиліття, свідченням чому є проведення тут у 1999 р. Всеукраїнської краєзнавчої конференції та щорічних регіональних конференцій з краєзнавства, активна наукова робота по дослідженню історії рідного краю.
Більше того, головний корпус та прилегла до нього територія з меморіальними стелами на честь видатних вчених, які працювали в Гірничому інституті і створили тут свої наукові школи, є пам’ятками історії і культури, тобто,
об’єктами краєзнавчих досліджень. Тому редакція вважала доцільним відзначити ювілей НГУ випуском присвячених йому досліджень.
Перша частина збірника відноситься суто до історії Гірничого університету, їх авторами є досвідчені і молоді дослідники, які працюють в НГУ
(Г.К. Швидько, І.М. Єлінов, П.О. Чорнобай, І.О. Кочергін, В.І. Федорова,
Ю.М. Чекушина, О.В. Єгорова), дослідники історії розвитку науки і техніки
В.С. Савчук і А.В. Сох, а також науковий співробітник Дніпропетровського історичного музею К.О. Тележняк. В них частково знайшли своє відображення
окремі аспекти багатого сюжетами і постатями вчених історії і сучасності Національного гірничого університету.
Друга і більш об’ємна група статей об’єднана тим, що всі вони відносяться до історії Придніпров’я. Але спектр сюжетів у цій частині досить строкатий,
що визначається краєзнавчими і науковими уподобаннями авторів статей. Переважно ними є викладачі та аспіранти вищих навчальних закладів, а також наукові співробітники музеїв, які працюють у Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, Нікополі, Павлограді, Бердянську, Кривому Розі, Царичанці.
Насамкінець, щорічник продовжує традицію рецензування книг з історії
Придніпров’я, в такий спосіб привертаючи увагу читачів до видань, які нині частіше всього виходять невеликим накладом, а тому знайти їх можна лише у бібліотеках.
Кожного разу, готуючи до виходу в світ чергового випуску наукового
щорічника «Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки»,
редакція сподівається на прихильне відношення до нього читачів – науковців,
музейних працівників, краєзнавців, зрештою, всіх, хто цікавиться історією рідного краю.
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