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Читацьке призначення: для всіх категорій 

користувачів. 
 

Мета виставки: висвітлити ялтинський період життя 

та творчості А.П. Чехова.. Розповісти про один з 

важливих міжнародних культурних центрів ХХ 

століття – будинок Чехова в Ялті, його мешканців та 

гостей.   
 

Розташування виставки: читальний зал. 
 

Засоби оформлення: книги (14 екз.), журнали               

(2 прим.),  цитати, фото. 
  

Концепція виставки:  „Біла дача” в Ялті – 

унікальна реліквія історії світової культури, її 

притягальна сила незвичайна. Останні роки життя 

Антона Павловича пов’язані з Кримом, Ялтою. Тут 

на його замовлення був побудований будинок, який 

отримав назву „Біла дача”. .Це останнє ялтинське 

п’ятиріччя Чехова, його письменницька, громадська 

діяльність, зустрічі з     М. Горьким, І. Буніним, Ф. 

Шаляпіним, С. Рахма- ніновим, іншими видатними 

людьми – невід’ємні сторінки життя та творчості 

митця. За рік письменник збудував дачу, і вона стоїть 

вже понад сто років, і буде стояти, поки для нас, як і 

для Чехова, будуть святими людський розум, талант, 

натхнення, любов і цілковита воля. Виставку 

створено в рамках проекту  „Відкриваємо Україну”. 
 

Цитати:  «В рассказах Чехова нет ничего такого, 

чего не было бы в действительности. Страшная сила 

его таланта именно в том, что он никогда не 
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выдумывает от себя, не изображает того, «чего нет на 

свете...».                                                                        
                                         А. М. Горький 
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