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БІБЛІОТЕКА ВІТАЄ!  

     Пропонуємо вашій увазі літературний календар 

«Творів-ювілярів», де представлені книги-ювіляри 

2018 року, що знаходяться у фонді нашої бібліотеки.         

     Матеріал поданий у зворотному хронологічному 

порядку. 

     Літературний календар розрахований на учнів 

молодшого, середнього та старшого шкільного віку. 
 

 

 

Свій ювілей святкують: 

 945 років з часу створення першого «Ізборника 

Святослава» (1073 рік), однієї з найдавніших 

пам’яток писемності Київської Русі. 

 905 років від першої редакції літописного 

зведення «Повість врем’яних літ» (близько 

1113 рік), визначної пам’ятки історіографії і 

літератури Русі. 

 665 років виповнилося збірці новел 

«Декамерон» письменника епохи італійського 

ренесансу Джованні Боккаччо. 

 485 років святкує сатиричний роман Франсуа 

Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель», написаний 

на рубежі Пізнього Середньовіччя і Нового часу. 

 425 років виповнюється п’єсі Вільяма Шекспіра 

«Приборкання норовливої». Дату її написання 
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встановлено дослідниками приблизно, а рік, в 

якому шедевр легендарного драматурга вперше 

побачила публіка, історикам невідомий. 

 440 років тому Іван Федоров надрукував друге 

видання книги «Азбука». Збереглися лише два 

неповні екземпляри (один зберігається в 

Королівській бібліотеці Копенгагена, другий у 

бібліотеці Гарвардського університету). 

 220 років виповнюється поемі «Енеїда» Івана 

Котляревського. Нова українська література 

починає свій відлік саме з цього твору. 

 210 років тому була написана перша частина 

драми «Фауст», що належить перу В. В. Гете. 

Головна праця великого драматурга вважається 

вершиною німецької поезії. 

 200 років виповнюється поемі «Паломництво 

Чайльд Гарольда» Джорджа Байрона. 

 100-річчя збірки «Сонячні кларнети» Павла 

Тичини. Збірка відобразила експерименти 

поета зі словом, піснею, розмірами та стилями. 
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У к р а ї н с ь к а  л і т е р а т у р а  

 
 

180 

років 
«Наталка-Полтавка»  

Івана Котляревського 

180 

років 

«Катерина»  

Тараса Шевченка 

140 

років 
«Микола Джеря»  

Івана Нечуя-Левицького 

140 

років 

«Кайдашева сім’я»  

Івана Нечуя- Левицького 

130 

років 
«Сто тисяч»  

Івана Карпенка-Карого 

130 

років 

«Така її доля. Образок з життя»  

Лесі Українки 

125 

років 

«Маленький грішник»  

Михайла Коцюбинського 

105 

років 

«Зима й весна, або Снігова краля» 

Дніпрової Чайки 

90 

років 
«Мина Мазайло»  

Миколи Куліша 

90 

років 

«Сонячна машина» 

Володимира Винниченка 

60 

років 

«Жовтий князь»  

Василя Барки 

55 

років 

«Гвардії Савочка», «Каленикові 

пригоди»  

Юрія Збанацького 
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55 

років 

«Космо-Натка»  

Всеволода Нестайка 

55 

років 

«Цар Плаксій та Лоскотон»  

Василя Симоненка 

50 

років 

«Як Барвінок та Ромашка у вирій 

літали»  

Богдана Чалого 

50 

років 
«Собор»  

Олеся Гончара 

50 

років 
«Диво»  

Павла Загребельного 

45 

років 

«Тореадори з Васюківки»  

Всеволода Нестайка 

45 

років 

«Де найкраще місце на землі»  

збірка Дмитра Павличка 

45 

років 

«Степова казка»  

збірка Григора Тютюнника 

35 

років 

«Літо на Десні», «Ластівка біля вікна» 

Миколи Вінграновського 

30 

років 
«Незнайомка з країни Сонячних 

зайчиків»  

Всеволода Нестайка 

З а р у б і ж н а  л і т е р а т у р а  

195 

років 
«Квентін Дорвард»  

Вальтера Скотта 
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190 

років 
«Полтава»  

Олександра Пушкіна 

185 

років 
«Євгенія Гранде» 

 Оноре де Бальзака 

185 

років 
«Казка про мертву царівну», «Євгеній 

Онєгін»  
Олександра Пушкіна 

180 

років 
«Стійкий олов’яний солдатик», «Дикі 

лебеді»  

Ханса Андерсена 

180 

років 
«Пригоди Олівера Твіста»  

Чарльза Діккенса 

175 

років 

«Золотий жук» 

 Едгара По 

170 

років 
«Домбі і син»  

Чарльза Діккенса 

170 

років 

«Ярмарок марнославства»  

Вільяма Теккерея 

170 

років 
«Білі ночі»  

Ф. М. Достоєвського  

170 

років 

«Гидке каченя»  

Ганса Андерсена 

160 

років 
«Червоненька квіточка»  

Сергія Аксакова 

160 

років 
«Оцеола, вождь семінолів»  

Майн Ріда 

160 

років 
«Ася»  

Івана Тургенєва 

150 

років 
«Діти капітана Гранта»  

Жуля Верна 
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150 

років 
«Ідіот»  

Федора Достоєвського 

145 

років 
«Зачарований мандрівник»  

Миколи Лєскова 

140 

років 
«П’ятнадцятирічний капітан»  

Жуля Верна 

140 

років 
«Острів скарбів»  

Роберта Стівенсона 

135 

років 
«Пригоди Піноккіо»  

Карло Коллоді 

120 

років 
«Сіра шийка»  

Маміна-Сибіряка 

120 

років 
«Війна світів»  

Герберта Уеллса 

105 

років 
«Береза»  

Сергія Єсеніна 

105 

років 
«Синій птах»  

Моріса Метерлінка 

95 

років 
«Муха-цокотуха», «Мийдодір»  

Корнія Чуковського 

90 

років 
«Дванадцять стільців»  

І. Ільфа і Є. Петрова 

90 

років 
«Лісова газета»  

Віталія Біанкі 

90 

років 

«Людина-амфібія»  

Олександра Бєляєва 

80 

років 
«Хобіт, або Туди і Назад»  

Джоальда Толкієна 

75 

років 

«Дванадцять місяців»  

Самуїла Маршака 
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75 

років 
«Маленький принц»  

Антуана де Сент-Екзюпері 

15 

років 
«Дядько Федір, пес і кіт»  

Едуарда Успенського 

15 

років 
«Брати Лев’яче Серце»  

Астрід Ліндгрен 
 

 

Адреса: 

м. Київ, вул. Бальзака, 28 

Тел. 515-61-70 (читальна зала) 

547-20-62 (абонемент) 

e-mail: library115@ukr.net 

веб-сторінка: http//desnabib.kiev.ua 

https://www.facebook.com/lybra115 

 

 


