Железный А. Украина: два языка – один народ.- К., 2011. – 223 с.
Киевский журналист, член Русской общины Украины Анатолий Железный,
известный
своими
филологическими
исследованиями
отстаивает
необходимость сохранения существующего в стране русско-украинского
двуязычия. В книге приводит исторические исследования происхождения
русского и украинского языков, доказательства отсутствия насильственной
«русификации» украинцев.
Кривохижа А.М. Роздуми про мистецтво танцю. Записки
балетмейстера. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво,
2012. – 172 с.
У книзі, у вигляді листів, розповідається не лише про 25-річну історію
ансамбль танцю «Ятрань», а розкривається талант майстра Анатолія
Кривохижі, життя якого тісно переплелось з «Ятранню». Не одне покоління
талановитих танцюристів, а нині – хореографів, керівників танцювальних
колективів, виховав Анатолій Михайлович. У книзі опубліковані їх спогади
та відгуки тих, хто працював з А.М.Кривохижою.
Ріжняк Р.Я. Розвиток інформатики та інформаційних технологій у
вищих навчальних закладах України у другій половині ХХ – на початку
ХХІ століття: монографія. – Кіровоград: КОД, 2014. – 436 с.
У монографії досліджено становлення та розвиток інформатики та її
впровадження у вищій школі України протягом другої половини ХХ –
початку ХХІ століття. Простежено еволюцію нормативно-правового
забезпечення розвитку інформатики та інформатизації вищої освіти, вивчено
розвиток наукових ідей про інформатику інформатизацію вишів України,
досліджено історію апаратного та програмного забезпечення вищих
навчальних закладів нашої держави протягом означеного періоду.
Янчуков С.М., Березан О.П. До спортивних вершин. Нариси з
історії фізкультури і спорту на Кіровоградщині. – Кіровоград:
Центрально-Українське видавництво, 2015. – 288 с.
У цій книзі – вперше в історії області – зроблена спроба систематизовано
викласти історію розвитку в наших краях фізичної культури від початків до
сьогодення. Досліджено і висвітлено діяльність добровільних спортивних
товариств, відомих спортивних клубів та дитячо-юнацьких шкіл.
Відслідковується історія розвитку найбільш популярних в області видів
спорту. Окремий розділ книги розповідає про людей, які зробили внесок у
розвиток фізкультури і спорту на наших теренах.
Петренко І.Д. Обком утік…(з історії організації «всенародної»
боротьби проти нацистів на Кіровоградщині в 1941-1943 рр.). –
Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2017. – 524 с.
Книга спростовує численні фальсифікації та пропагандистські штампи
тоталітарної доби щодо «всенародної боротьби проти фашистів під

керівництвом комуністів» у часи нацистської окупації Кіровоградщини.
Сотні архівних документів, неупереджено проаналізованих автором,
розкривають справжню сутність як організаторів, так і організацію цієї
боротьби.

