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ШШ аа нн оо вв нн іі   вв іі дд вв іі дд уу вв аа чч іі   

  нн аа шш оо її   бб іі бблл іі оо тт ее кк ии !!   
 

 Вашій увазі пропонуємо інформаційний список 

„Книги-ювіляри 2015 року”, де представлено перелік 

творів художньої літератури, що стали ювілярами у 2015 

році. 

 Список містить твори із української та зарубіжної 

літератури, що є у фонді нашої бібліотеки. 

 Матеріал поданий у зворотньому хронологічному 

порядку. 

 Інформаційний список розрахований для учнів 1-9 

класів та організаторів дитячого читання. 

 

Укладач:Проценко А.М. 

Відповідальна за випуск Приходько Н.О. 

 

 

Українська література 
830 років – поема «Слово о полку Ігоревім» (1185- 1187 р.) – 

пам'ятка давньоукраїнської літератури. 

180 років – п`єса «Сватання на Гончарівці» (1835 р.)  – 

Григорія Квітки-Основ'яненка;  

- повісті «Вій»,«Тарас Бульба» (1835 р.) – Миколи 

Васильовича Гоголя. 

180 років – роман «Хіба ревуть воли, як ясла  повні» (1875 

р.) – Панаса Мирного. 

175 років із часу виходу у світ (1840 р.) першої  поетичної 

збірки Тараса Григоровича Шевченка – «Кобзар». 

170 років – вірші «Заповіт»,«І мертвим, і живим...», 

«Кавказ», «Наймичка», «Єретик» (1845 р.) – Тараса 

Григоровича Шевченка;  
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- роман «Чорна Рада» (1845 р.) – Пантелеймона Куліша. 

140 років – драма «Маруся Богуславка» (1875 р.) –  Івана 

Нечуя-Левицького;  

- роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні» (1875 р.)  – 

Панаса Мирного. 

130 років – драма «Наймичка» (1885 р.) – Івана Карпенка-

Карого. 

125 років – вірш «Contraspemspero» (1890 р.) – Лесі 

Українки;  

- казка «Лис Микита» (1890 р.) – Івана Франка; 

- оповідання «Олеся» (1890 р.) Бориса Грінченка; 

- п`єса «Сто тисяч» (1890 р.) Івана Карпенка-Карого. 

110 років – вірш «У катакомбах» (1905 р.) –  Лесі Українки. 

90 років – новела «В житах» (1925 р.)  Григорія Косинки. 

85 років – казка «Майка та жабка»(1930 р.)  Оксани 

Іваненко. 

80 років – роман «Вершники» (1935 р.)  Юрія Яновського. 

75 років – казка «Три бажання» (1940 р.) Оксани Іваненко. 

70 років – усмішки «Як варити і їсти суп із дикої качки», 

«Бекас» (1945 р.) Остапа Вишні. 

60 років – кіноповість «Зачарована Десна» (1955 р.)  О. 

Довженка. 

55 років – поема «Розстріляне безсмертя» (1960 р.) 

Володимира Сосюри. 

50 років – оповідання «Олень Август» (1965 р.) Євгена 

Гуцала. 

40 років – роман «Євпраксія» (1975 р.)  Павла Загребельного. 

35 років – роман «Роксолана» (1980 р.)  Павла Загребельного;  

- оповідання «Тарасикова знахідка» (1980 р.)  Василя 

Чухліба. 

30 років – вірш «Казки буфетного гнома» (1985 р.)  Ірини 

Жиленко;  

- повість «П'ятірка з хвостиком» (1985 р.) В. Нестайка. 

25 років – повість «Пригоди Алі в країні Недоладії»  

(1990 р.) Г. Малик;  
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- повість «Таємничий голос за спиною» (1990 р.) В. 

Нестайка. 

15 років – збірка «Казки», (2000 р.) Емми Андієвської; 

- детектив «Суперагент 000. Нові пригоди» (2000 р.)  Лесі 

Вороніної. 

 

Зарубіжна література 
845 років – поема «Пісня про Роланда» (1170 р.) – пам'ятка 

французького героїчного епосу. 

815 років – поема «Пісня про Нібелунгів» (1200 р.) – 

пам'ятка німецького героїчного епосу. 

415 років – п`єса «Дванадцята ніч» (1600 р.) – Вільяма 

Шекспіра. 

175 років – роман «Слідопит» (1840 р.) – Фенімора Купера. 

165 років – роман «Життя Девіда Копперфілда, розказане 

ним самим» (1850 р.) – Чарльза Діккенса. 

150 років – роман «Вершник без голови» (1865 р.) – Майна 

Ріда. 

145років – роман «Двадцятьтисячльєпід водою» (1870 р.) – 

Жюля Верна. 

140 років – роман «Таємничий острів» (1875 р.) – Жюля 

Верна. 

135 років – казка «Пригоди Піноккіо: історія дерев'яної 

ляльки»(1880 р.) – Карла Колоді. 

125 років – роман «Портрет  ДоріанаГрея»  

(1890 р.)Оскара Уайльда. 

115 років – повість «Дивовижний чарівник із країни Оз» 

(1900 р.) Лаймена Баума. 

90 років – казка «Вінні-Пух» (1925 р.) ОлександраМілна. 

70 років – повість «Пепсі Довгапанчоха» (1945 р.) Астрід 

Ліндгрен. 

20 років – роман «Гаррі Поттер і філософський камінь» 

(1995 р.) Джоан Роулінг. 

 


