Олександрійський район: пам`ять століть. Рік дві тисячі
шістнадцятий / В. В. Голобородько, І. С. Голобородько, Н. М. Чуянова. –
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2016. – 160 с.
В книзі зібрано і систематизовано історико-краєзнавчі матеріали
Олександрійського району: події, факти, розповіді про видатних людей.
Додано методику укладення краєзнавчого календаря та оригінальні
краєзнавчі публікації на різну тематику, події і факти проілюстровано
уривками з творів дослідників міста, району, області, України.
Подвійна райдуга. Альманах № 1 (колектив українських і
болгарських авторів) – Кропивницький: Зоріденн, 2019, - 234 с.
Українсько-болгарський альманах «Подвійна райдуга» - це збірка поезій і
прози українських і болгарських письменників у взаємному перекладі. Книга
слугуватиме подальшому укріпленню творчого взаємозбагачення і дружніх
стосунків між двома слов`янськими народами. Вона – перша ластівка на
творчому небосхилі українців і болгар.
Роки боротьби 1917-1922 рр. на Єлисаветчинні. Український погляд.
Рік 1919. У вирі революцій. Книга друга / Авт.-упоряд.
Ю.С. Митрофаненко. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019. – 184 с.
В книзі авторським колективом аналізуються процеси зміни влад на теренах
нашого краю у 1919 р. та їхній вплив на життя його мешканців, а також на
перебіг подій революційних процесів в Україні та поза її межами. До уваги
авторів потрапило протиборство між різними моделями устрою державного
та суспільного ладу.
Збережена спадщина (Українському товариству охорони пам`яток
історії та культури – 40 років): Збірник матеріалів і документів (упор.:
Титова О.М., Пархоменко М.Т., Демиденко О.О.) / Українське
товариство
охорони
пам`яток
історії
та
культури,
Центр
пам`яткознавства НАН України та УТОПІК. – К., 2007. – 280 с., іл.
Збірник містить добірку матеріалів і документів із історії Українського
товариства охорони пам`яток історії та культури, а також бібліографію
видань, що відображає сорокарічний поступ цієї громадської організації у
справі збереження й охорони історико-культурної спадщини в Україні
протягом другої половини XX ст.
Кузик Б.М., Білошапка В.В. Олександрівка крізь віки: Фотокнига. –
К. : Мистецтво, 2001. - 240 с.: іл.
Ілюстрована книга розповідає про минуле і сьогодення селища міського типу
Олександрівки Кіровоградської області та багатьох славних людей, чиї імена
пов`язані з цим краєм.

