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Передумови
У 2012 році у Кривому Розі зведено унікаль-

ну споруду - квітковий годинник з діаметром 
циферблату 22 метри та довжиною хвилинної 
стрілки близько 12 метрів, який увійшов до Книги 
рекордів України.

Квітковий годинник - символ нового часу для 
Кривого Рогу, коли місто реалізує нові проекти, 
дивуючи городян і гостей, стає комфортним, упо-
рядкованим, по-справжньому європейським, з 
новими дорогами, відреставрованими проспек-
тами, зонами відпочинку, об’єктами культури і 
спорту, сучасними розважальними комплексами. 

Практика 
В павільйоні цього найбільшого в світі «Квітко-

вого годинника» створено приміщення, в якому 
розмістилася відеогалерея - додатковий експози-
ційний зал комунального закладу культури «Місь-
кий історико-краєзнавчий музей». Тут демонстру-
ються відеоматеріали щодо історії та сьогодення 
міста, його районів, тематичні відеофільми до зна-
менних дат державного та місцевого значення, 
про твори образотворчого мистецтва українських 
художників та інше. 

Галерея обладнана сучасною проекційною ві-
деоапаратурою:
- 7 двопроекторних 3D систем, основаних на ме-
тоді кругової поляризації;
- 7 поляризаційних екранів зі срібним покриттям 
для відтворення зображення в 3D форматі; 
- 1 широкоформатний панорамний трипроектор-
ний екран для демонстрації відео в НD форматі 
(12 метрів); 
- 3 проектори для показу широкоформатних ві-
део на 12-метровому екрані;
- 3D телевізори. 

Для створення комфортних умов для працівни-
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ків та відвідувачів приміщення галереї оснащено 
системами тепловентиляції, теплої підлоги  та кон-
диціонування (влітку).

Результати 
Під час огляду відеогалереї відвідувачам де-

монструються такі відеоматеріали.
1-4-й екрани - відеофільм про історію виник-

нення та розвитку міста Кривий Ріг у 3D форматі. 
У фільмі представлені матеріали про історичні 

передумови становлення та розвитку міста, по-
чаток його промислового розвитку, виникнення 
основних промислових галузей Кривого Рогу, міс-
то в роки Великої Вітчизняної війни та повоєнні 
роки відбудови (поява стратегічних підприємств 
гірничо-металургійного комплексу), перші храми, 
заклади освіти та культури. 

5-й екран (широкоформатний панорамний 
трипроекторний екран) - ролик «Динамічне місто» 
в НD форматі. 

У фільмі показано швидкий темп життя міста, 
його людей, велику продуктивність праці, а саме 
головне – небайдужість до подій епохи. Кривий 
Ріг - це потужний індустріальний і культурний центр 
України з розвинутою інфраструктурою підпри-
ємств та закладів різних галузей, місто молоді, що 
входить до двадцятки кращих для життя людей міст 

України. Його мешканці з оптимізмом дивляться у 
майбутнє, бо їх край – справжня перлина Дніпро-
петровщини.

6-7-й екрани - віртуальна художня галерея у 
3D форматі. Живопис видатних українських худож-
ників ІІ половини ХХ століття та сучасних митців з 
фондів історико-краєзнавчого музею та міського 
виставочного залу відзняті та конвертовані у фор-
мат 3D. 

8-й екран - ролик «Місто сьогодні» у 3D форматі. 
У фільмі показане сучасне місто як потужний про-
мисловий центр України з розвиненою інфраструк-
турою.

Протягом першого місяця роботи закладу від-
булося 134 відеоекскурсії, які відвідали більше 
2200 чоловік.

Інформація для контактів
Управління культури і туризму
виконкому Криворізької міської ради
пл. Радянська, 1, 
м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50101 
 тел. 564-74 69 38 


