Пресса Кіровоградщини (1874-1921 рр.): історико функціональний
аспект , типологічна характеристика: монографія/ Базака Роман
Вікторович. – Кропивницький: Центрально-Українське видавництво,
2018. – 270 с.
Монографія присвячена комплексному дослідженню періодичної преси
Кіровоградщини (1874-1921 рр.), передумов її зародження та розвитку.
Проаналізовано особливості функціонування видань у забезпеченні
інформаційних потреб краю. З`ясовано умови формування типологічних груп
та становлення специфічної типологічної моделі регіональної періодики на
тлі соціально-економічних, духовних, національно-культурних і суспільнополітичних подій. Особливу увагу приділено аналізу ідейно-політичного
дискурсу преси Кіровоградщини періоду національно-визвольних змагань.
Обком утік...(з історії організації «всенародної» боротьби проти
нацистів на Кіровоградщині в 1941-1943 рр. ) / Іван Данилович
Петренко. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2017. – 524 с. – (Серія «Архівні
документи свідчать»).
Книга спростовує численні фальсифікації та пропагандистські штампи
тоталітарної доби щодо «вненародної 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.
Таємниці Байгорода Юрія Яновського. Літературно-історична
розвідка / упор. Б.В. Стасюк. – Кропивницький: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2018.
– 204 с.
Видання наново відредаговане, наближений до первинного авторського
задуму текст повісті Юрія Яновського «Байгород» (1927), яку критики часто
й незаслежено обходять увагою. Літературознавці та історики вперше
об`єдналися і представили її читачу в широкому контексті бурхливих,
малознаних подій сторічної давнини, що вирували в самому серці України
навколо нинішнього Кропивницького - міста, яке шість разів міняло назву,
але для великої літератури так і лишилося романтичним Байгородом.
Чорнобильське досьє КГБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у
поставарійний період. Збірник документів про катастрофу на
Чорнобильській АЕС / упор. Олег Бажан, Володимир Бірчак, Геннадій
Боряк. – Київ, 2019. – 1198 с.
У виданні зібрано і оприлюднено документи 1986-1991 рр., що висвітлюють
постчорнобильське життя – суспільні настрої, повсякдення, заходи з
ліквідації наслідків аварії. Наведено інформування радянськими органами
держбезпеки відповідних інстанцій про стан ЧАЕС, вжиті заходи з
підвищення безпечної експлуатації об`єкта «Укриття», ситуацію в зоні
відчуження. Окрему увагу зосереджено на відтворенні моделі ситуативної
поведінки різних груп населення України після оприлюднення інформації
про «ядерне» лихо та реакцію світової спільноти на Чорнобильську трагедію.

