Об`єднання поляків Кіровоградщини «Полонія» ім. Кароля
Шимановського. Поляки на Кіровоградщині. Публіцистичне видання. –
Кіровоград : ТОВ «Імекс-ЛТД». – 2006 р. – 168 с.
До збірки увійшли матеріали преважно кіровоградських краєзнавців, що
висвітлюють сторінки життя представників польської національної меншини
на теренах Кіровоградської області, починаючи від першої половини
XIX століття, а також підсумовують 10-річну діяльність обласного
польського національно-культурного товариства «Полонія» (1997-2006).
Більше 50-ти кольорових та чорно-білих фотографій яскраво ілюструють цю
різноманітну наукову, просвітницьку, культурно-мистецьку та іншу
діяльність, спрямовану як на збереження та відродження національних
традицій так і на розвиток дружніх і партнерських зв`язків між українцями та
поляками.
Левандовський М. Є., Бреурош В. В. Злиття поколінь (Життя –
польоту відчуття. Пригубити б той рай...) Поезії. – Кіровоград:
Лисенко В.Ф., 2011 – 108 с.
До книги увійшли твори двох поетів Кіровоградщини.
Уперше М.Є. Левандовський, заслужений працівник культури України,
оприлюднив свою поезію у колективному альманасі «10 лет под «Парусом» у
2010 р. В ювілейний рік виходить перша його книга поезії – українською та
російськими мовами. Філософія, лірика, іронія, пейзаж – до всього
торкається перо багатогранної, закоханої в життя в усіх його проявах,
людини, чий «золотий» голос диктора радіо «Скіфія-центр» знає наша
степова Еллада.
Третя книга Бреуроша – поета-публіциста, журналіста і християнського
теософа-проповідника – це утвердження автора на позиціях духовності,
моралі та патріотизму, це роздуми над тим, якою є людина і якою була та має
бути.
Сергієнко М. І. Про дідуся, якого я не знав. Серія «Сімейний
альбом» - Бердянськ, 2014 – 44 с.
Книга – справжній обеліск гідному представникові «розстріляного
Відродження». Цінність книги Миколи Сергієнка в тому, що автору, на
відміну від багатьох бажаючих вдалося знайти в численних архівах,
бібліотеках та музеях всі матеріали про життя та долю П.П. МолоковаЖурського, Українця з великої літери. Який довів причетність до рідної
української землі всім своїм життям, та й самою смертю в сталінських
катівнях.
Матівос Ю.М. Тарасові шляхи Приінгулля. – Кіровоград: Лисенко
В.Ф., 2014. 185 с.
Нову книгу відомого краєзнавця Юрія Матівоса склали публіковані в
періодиці нариси, наукові дослідження про перебування Тараса Шевченка на
землях теперішньої Кіровоградщини, про зв`язок відомих постатей
вітчизняної та світової історії, культури, літератури, що торкнулись
Шевченкової долі, його творчості – із краєм на Приінгуллі.

