Брехуненко Віктор. Війна за свідомість. Російські міфи про Україну
та її минуле. - Київ, 2017, 280 с.
У книзі за допомогою наукових аргументів спростовуються ключові
російські міфи про Україну та Українську історію. Проаналізовано
ідеологічну српямованість кожного міфу, історичне підгрунтя російських
спекуляцій, обгрунтовано підстави заперечення спотворених образів нашого
минулого, цілеспрямовано нав`язуваних Москвою ось уже протягом кількох
століть. У тих випадках, коли сучасний міф має довгу історію, простежено
еволюцію його змісту.
Пройти крізь Чорнобиль / Галя Аккерман; пер. з фр. П. Таращука. –
К.: Либідь, 2018. – 168 с.: іл.
Книжка Г. Аккерман – це подорож письменника крізь драму Чорнобиля в
різноманітних її людських, соціокультурних, професійних аспектах. Це
проходження крізь очисний вогонь нового знання, трагічних відкритів, крізь
драму людських доль. Ця книжка також про Чорнобиль як про один з
найстрашніших злочинів радянської системи. Незаперчна цінність видання і
в тому, що це погляд людини з іншої культури, адже авторка суміщає в собі
єврейську, російську і французьку культури, родинно пов`язана з Україною.
Павличук О.А. Місто над Бугом-річкою. – Вінниця: «Вінницька
газета», 2017. – 296 с.: іл. 5-е видання, зі змінами та доповненнями.
У книзі розповідається про минуле і сьогодення міста Гайворона, його
людей, видатних земляків. Вперше розкриваються деякі маловідомі сторінки
історії цього населеного пункту над Південним Бугом.
Десятиріччя
Куценівських
читань.
Лютий
2008-2017.
–
Кропивницький: ТОВ «КОД», 2017. – 128 с.
До науково-популярного видання ввійшли статті, тематика яких визначалась
обласними літературно-краєзнавчими Куценівськими читаннями протягом
2008-2017 років.
Рубіжевич В.В. «Чемерпінь, Березівка, Ташлик. Сторіччя війн (19052016)». 2016. -436 с.
Пропонована книга – це унікальне видання, плід багаторічної праці, складене
на основі спогадів односельчан героїв оповіді в результаті кропіткої роботи
по збору інформації із документів архівів і бібліотек, відкритих джерел
засобів масової інформації а також інтерент-видань.
Значна кількість фактів далеко нелегкого життєвого шляху учасників і жертв
війн (від російсько-японської війни 1905 р. до Антитерористичної операції на
Сході України в 2014-2016 рр.) оприлюднено вперше. Життєписи наших
ветеранів проллють світло на раніше невідомі сторінки історії жителів трьох
сіл Гайворонського району: Чемерпінь, Березівка і Ташлик.

