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Пропонуємо вашій увазі інформаційний анотований список 

літератури, у якому представлені твори-ювіляри, що 

святкують свій ювілей у 2019 році. 

Матеріал у списку подано у зворотньому 

хронологічному порядку. 

Список розрахований на всі категорії користувачів. 
 

Твори-ювіляри 2019 року: 
 

 1025 років поемі «Шахнаме» Фірдоусі Абулькасима. 

 445 років другому виданню «Апостола» – першої 

друкованої книги в Україні, виданої Іваном Федоровим. 

 415 років трагедіїї «Отелло» Вільяма Шекспіра. 

 400 років «Грамматіки Славенския правильное 

Сунтагма» – одній з перших друкованих граматик 

старослов’янської мови, складеній Мелетієм Смотрицьким. 

 350 років комедії «Тартюф» Жана Батиста Мольєра. 
Створена у XVII столітті комедія «Тартюф» стала однією з 

найвідоміших п’єс французького драматурга. У ній Мольєр 

піддав нещадній критиці найбільш огидні людські пороки: 

лицемірство, спрагу наживи, підлість, дурість, хтивість, егоїзм, 

боязкість. 

 300 років роману «Робінзон Крузо» Даніеля Дефо. 
Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорке, 

який прожив двадцять вісім років у повній самотності на 

безлюдному острові біля берегів Америки, куди він був 

викинутий корабельною аварією, під час якої весь екіпаж 

корабля, окрім нього, загинув. 

 250 років збірці байок «Байки харківські» Григорія 

Савича Сковороди 
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 235 років комедії «Божевільний день, або весілля 

Фігаро» П’єра Огюстена де Бомарше 

 215 років трагедії «Вільгельм Телль» Фрідріха 

Шіллера 

 200 років роману Вальтера Скотта «Айвенго». 
Роман «Айвенго» — захоплююча розповідь про пригоди 

благородного лицаря Айвенго та його коханої леді Ровени, 

яким допомагає легендарний розбійник Робін Гуд. Автор 

зображує Англію славетних часів правління короля Річарда 

Левове Серце з її лицарськими турнірами і неприступними 

замками, де діють відважні герої й прекрасні дами. 

 200 років поемі «Наталка Полтавка» та п’єсі 

«Москаль-чарівник» Івана Котляревського 
П’єса «Наталка Полтавка» — це перший драматичний твір 

нової української літератури, який, за влучним висловом 

видатного українського драматурга Івана Карпенка-Карого, 

є «праматір’ю українського народного театру». 

 200 років повісті «Крихітка Цахес на ім’я 

Циннобер» Ернеста-Теодора Гофмана 
Чудова повчальна історія, сповнена магії та цікавих 

елементів. Ернст Теодор Амадей Гофман майстерно описує 

створений ним світ, населяючи його добрими феями і 

магами, чарівними істотами і надзвичайної краси 

рослинами. 

 185 років повісті «Маруся» Григорія Квітки-

Основ’яненка 
Соціально-побутова повість “Маруся” – перший прозовий 

твір нової української літератури. Григорія Квітку-

Основ’яненка Тарас Шевченко назвав «батьком української 

прози». 

 185 років казці «Коник-Горбоконик» Петра Єршова 
Український переклад казки видатного поета Максима 

Рильського по-новому відкриває читачеві відомий твір 
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російської класики. Соковита та яскрава мова перекладу 

додала цій казці відтінків національного гумору та іронії. 

 185 років казці «Казка про золотого півника» 

Олександра Пушкіна 
Казка про царя Дадона, який на старості років не може 

обороняти своє царство від войовничих сусідів. Мудрець 

дарує йому Золотого Півника, який завчасно попереджає 

царя про небезпеку. За це цар обіцяє мудрецеві виконати 

будь-яке його бажання. 

 185 років байкам «Ведмежий суд», «Віл», «Цап», 

«Школяр Денис», «Лебідь і гуси» Євгена Гребінки 
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: 
 

180 

років 
Поема «Іван Підкова» та балада «Тополя» 

Тараса Шевченка 
170 

років 

Поезія «Зацвіла в долині червона калина» та 

поема «Сотник» Тараса Шевченка 

160 

років 
Поема «Марія»  

Тараса Шевченка 

140 

років 

Повість «Кайдашева сім’я»  

Івана Нечуя-Левицького 

130 

років 

Казка «Казка про Правду і Кривду»  

Панаса Мирного 

120 

років 
Поема «Євшан-зілля»  

Миколи Вороного 

100 

років 

Новела «На буряки»  

Григорія Косинки 

95 

років 

Повість «Талант»  

Степана Васильченка 

95 

років 
Збірка усмішок «Вишневі усмішки»  

Остапа Вишні 

90 

років 

П’єса «Мина Мазайло»  

Миколи Куліша 

90 

років 

Збірка для дітей «Івасик-Телесик»  

Павла Тичини 

85 

років 

Віршовані оповідання «Ясоччина книжка» 

Наталі Забіли 

85 

років 

Оповідання «Крила рожевої чайки», «Малий 

посланець» Миколи Трублаїні 

85 

років 

Оповідання «Богданко» 

Андрія Чайковського 

75 

років 

Роман «Тигролови»  

Івана Багряного 
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75 

років 

Збірка поезій «Мандрівка в молодість», 

«Неопалима купина» Максима Рильського 

70 

років 

Повість «Таємниця Соколиного бору»  

Юрія Збанацького 

60 

років 

Повість «В Країні Сонячних зайчиків» 

Всеволода Нестайка 

60 

років 

Збірка поезій «Серце моєї матері», вірш «Пісня 

про рушник» Андрія Малишка 

55 

років 

Збірка оповідань «Яблука з осіннього саду» 

Євгена Гуцала 

55 

років 

Збірка оповідань «Дивовижні пригоди 

хлопчика Юрчика і його діда» Наталі Забіли 

55 

років 

Казка «Подорож у країну Навпаки», збірка 

поезій «Земне тяжіння» Василя Симоненка 

55 

років 

Повість «Гуси-лебеді летять»  

Михайла Стельмаха 

50 

років 

Історична повість «Михайлик – джура 

козацький» Марії Пригари 

50 

років 

Роман «Дума про тебе»  

Михайла Стельмаха 

50 

років 

Книжка «Серце віддаю дітям»  

Василя Сухомлинського 

40 

років 

Повість-казка «Земля світлячків»  

Віктора Близнеця 

40 

років 

Роман у віршах «Маруся Чурай»  

Ліни Костенко 

40 

років 

Повість «Пригоди журавлика»  

Всеволода Нестайка 

40 

років 

Повість «Вогник далеко в степу»  

Григора Тютюнника 
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35 

років 

Книга «Знай, люби, бережи» Анатолія Давидова 

 
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА:  

 

190 

років 

Поема «Полтава»  

Олександра Пушкіна 

185 

років 

Казка «Горбоконик»  

Петра Єршова 

185 

років 

Казка «Казка про мертву царівну і сімох 

богатирів» Олександра Пушкіна 

175 

років 

Казка «Снігова королева»  

Ганса Андерсена 

175 

років 

Роман «Три мушкетери»  

Александра Дюма 

150 

років 

Роман «Таємний острів»  

Жуля Верна 

145 

років 

Роман «Дев’яносто третій рік»  

Віктора Гюго 

145 

років 

Роман «Спартак»  

Рафаело Джованьйолі 

135 

років 

Роман «Пригоди Гекльберрі Фінна»  

Марка Твена 

130 

років 

Повість «Троє у човні, не рахуючи собаки» 

Джерома Клапки Джерома 

125 

років 

Збірка оповідань «Книга джунглів»  

Ред’ярда Кіплінга 

115 

років 

Драма «Вишневий сад»  

Антона Чехова 

110 

років 

Роман «Мартін Іден»  

Джека Лондона 
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100 

років 

Твір «Пригоди Тарзана в джунглях» 

Едгара Берроуза 

95 

років 

Роман «Три товстуни»  

Юрія Олеши 

95 

років 

Казка «Муха-цокотуха», «Мойдодир» 

Корнія Чуковського 

85 

років 

Казкова повість «Мері Поппінс»  

Памели Треверс 

70 

років 

Роман-антиутопія «1984»  

Джорджа Орвелла 

65 

років 

Казкова повість «Міо, мій Міо!»  

Астрід Ліндгрен 

65 

років 

Казка «Пригоди Незнайка і його друзів» 

Миколи Носова 

65 

років 

Фантастичний роман «Володар перснів» 

Джона Толкієна 

45 

роів 

Казкова повість «Дядя Федір, пес і кіт» 

Едуарда Успенського 
 


