Косенко О.І. Гартування води: Поезія. – Київ: Український
пріоритет, 2013. – 96 с.
Яскравим талантом, художньою індивідуальністю позначена нова книга
поета О.Косенка. У ній унікальне поетичне трактування подій, картинки
живого світу, містерії віртуальності, майстерне відтворення стану людської
душі. Високоінтелектуальна, неординарна поезія автора вже давно
зачарувала широкий загал прихильників сучасної літератури.
Протас С.В., Сидоренко П.І., Присяжнюк С.С. та інш. На варті
профілактики (До 90-річчя Державної санітарно-епідеміологічної служби
України). – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 264 с.
У книзі розповідається про діяльність санітарної організації в нашому краї,
починаючи від земських лікарів і до сьогодення. Відображені етапи розвитку
служби з аргументацією необхідності структурних змін. Показано вклад
працівників профілактичної медицини у ліквідації епідемічних захворювань,
стабілізації епідситуації та вплив на фактори, які негативно позначаються на
здоров`ї людей. У книзі наведено багато документальних фотографій та
згадано сотні людей, які нерідко ризикуючи своїм здоров`ям і життям,
ставали на шляху невидимих ворогів. У виданні відображено процес
діяльності територіальних підрозділів служби в останні десятиріччя, її
зв`язок з навчальними та науковими закладами.
Анатолій Кохан. Лікар, краєзнавець, журналіст: книги, поезія,
статті, біографічні матеріали / Упоряд.: Голобородько В.В. –
Олександрія, 2015. - 717 с.
Книга є меморіальним виданням на пошану більше ніж п`ятдесятирічній
творчій діяльності кандидата медичних наук, лауреата краєзнавчої премії
імені В.Ястребова, Почесного громадянина міста Олександрії, члена
Національної Спілки журналістів України А.Кохана (1937-2012рр.) Визнаний
фахівець лікарської справи, автор краєзнавчих розвідок та книг, майстер
епіграм та ліричних поезій, досвідчений журналіст-такий образ А.Кохана
постає перед читачами. Книгу доповнюють біографічні матеріали.
Краєзнавство, медицина, журналістика і громадська діяльність
Анатолія Кохана: бібліографічний покажчик / Упоряд.: Голобородько
В.В., Голобородько І.С. – Олександрія, 2015. – 130 с.
У покажчику систематизовані всі наявні дані про публікації Анатолія Кохана
у періодичних виданнях України.
Поліщук В.В. Неатрибутоване місто: Книга публікацій. –
Кропивницький: Ф-ОП О.С.Ротар, 2016. – 122 с.
У книзі зібрані публікації журналіста Володимира Поліщука, які вийшли
друком у центральних та обласних друкованих виданнях у 2016 році. Статті
написані на підставі документів Державного архіву Кіровоградської області.

