Єлисаветгадське повітове земство 1865-1919. Події-факти-постаті /
Передмова Андрія Табалова; автор-упорядник Олександр Чуднов. –
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 48 с.
Ця книга підготовлена до 150-річчя заснування громадського руху на
Єлисаветградщині, який більше ніж за півстоліття свого існування докорінно
змінив ідеали, побут і загалом усе життя багатьох мешканців нашого краю.
Щоденник / В. Галяс – Одеса: Бондаренко М.А., 2019., - 320 с.
Щоденник українського історика Василя Галяса охоплює період із 1933 до
1946 р. У ньому багато відомостей, за якими можна судити про життя та побут
Одеси довоєнного періоду (1934-1939 рр.) Особливу цінність становлять
записи часів служби в армії (1940-1946 рр.) – правда війни, яку так довго
ховали від суспільства.
Мєшков Д. / Життєвий світ причорноморських німців (1781-1871). – К.:
ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2017. – 464 с.
У книжці висвітлено економічні, соціальні та демографічні аспекти розвитку
сільськогосподарських німецьких колоній Півдня України у 1781-1871 рр.
Автор аналізує важку адаптацію німецьких мігрантів до чужого оточнення в
Російській імперії. В центрі уваги – повсякденне життя колоністів: як вони
давали собі раду з незнайомим кліматом і грунтами, як боролися з хворобами,
епідеміями та нашестями шкідників. Розглянуто перебіг соціальної та
професійної диференціації сільських спільнот, розвиток упродовж дев`яти
десятиліть релігійних громад і колоністських сімей, відносини німців з
місцевими представниками державної адміністрації та сусідами в
мультиетнічному та мультиконфесійному світі Північного Причорномор`я.
У новому світлі подано взаємини армії та колоністських громад під час
Кримської війни.
Кузик Б.М., Литвин Л.І. / До цілющих джерел рідної землі. Наш край з
найдавніших часів до сьогодення: Навч. посібник. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2006. –
224 с.
У навчальному посібнику з історії «До цілющих джерел рідної землі» системно
викладено періоди історичного розвитку Олександрівського району
Кіровоградської області.
Видання знайомить з господарською діяльністю, суспільними відносинами,
культурою, побутом населення нашого краю. Також велику увагу приділено
видатним особистостям – людям, які дійсно творили нашу історію.
До історії одного села: Злинка в нарисах та віршованих розповідях
Андрія Дуженки / упорядкування та пердмова: О.В. Голованова. –
Кіровоград: 2016. -142 с.
До документального видання увійшли нариси, ліро-епічні замальовки та листи з
історії села Злинки Маловисківського району Кіровоградської області за
матеріалами рукописної спадщини початку та середини 1960-х років уродженця
села Андрія Наумовича Дуженка.

