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«Книги просвітлюють душу, піднімають та
зміцнюють людину, пробуджують в ній кращі
прагнення, загострюють його розум та
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(Теккерей У. М.)

Книги-ювіляри 2016 року:
Українська література:
940

років

(1076) Створення «Ізборника Святослава» - одного з
найдавніших
у Київській Русі рукописних збірників літературних
творів різного змісту, складених в Києві на основі рукописів бібліотеки
Софійського собору, як перекладених, так і оригінальних

455 років

(1556 - 1561) Створення рукописної книги «Пересопницьке
Євангеліє» – визначної пам’ятки староукраїнської мови та мистецтва,
одного з перших українських перекладів канонічного тексту зі
старослов’янського оригіналу, здійсненого Михайлом Василевичем та
архімандритом Пересопницького монастиря (на Волині) Григорієм.

435
(1581) -

років
Перше повне видання «Острозької Біблії»,
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видрукованої староукраїнською мовою в Острозі друкарем Іваном
Федоровим на кошти К. К. Острозького

370 років
(1646) - Вихід пам’ятки української культури XVII ст. «Перло многоценное» збірка творів (прозових і віршованих) релігійно – моральної тематики.
Написана і видана вченим – богословом і педагогом Кирилом
Ставровецьким (Транквіліон, ? – 1646)

170 років
(1846) - «Історія Русів» - визначна пам’ятка історичної прози і
публіцистики другої пол. XVIII ст., яка відтворює події в Україні від
найдавніших часів до 1769 року, написана російською мовою з
українізмами.

140 років
(1876) - Повість «Микола Джеря» - Іван Семенович Нечуй – Левицький

130 років
(1886) - П’єси «Безталанна», «Мартин Боруля» - Іван Карпенко–Карий
(1886) - Комедія «Рябина» - Франко Іван Якович
(1886) - Поема «Гайдамаки» - Тарас Григорович Шевченко

125 років
(1891) - Повість «На розпутті», оповідання «Украла» - Борис Дмитрович
Грінченко
(1891) - «Пригоди Дон-Кіхота» - Іван Якович Франко

120 років
(1896) - Роман «Царівна» - Ольга Кобилянська
(1896) - «Зів’яле листя», комедія «Учитель» - Іван Якович Франко
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115

років

(1901) - Зб. оповідань «Щаслива година» - Богдан Лепкий
(1901- Поема «Одержима» - Леся Українка
(1911) - Зб. оповідань і повістей «Ескізи» - Степан Васильченко

105 років
(1911) - Драматична поема «Лісова пісня» - Леся Українка

95 років:
(1921) - Зб. віршів «Поезії» - Володимир Миколайович Сосюра
(1921) - Зб. поезій «У бурі білій» - Спиридон Феодосійович Черкасенко

90 років:
(1926) - Зб. гуморесок, фейлетонів, оповідань «Щоб і хліб родився, щоб і
скот плодився», «Лицем до села» - Остап Вишня
(1926) - Зб. віршів «Тридцята весна» - Максим Тадейович Рильський
(1931) - Зб. віршів «Привітання життя» - Ігор Васильович Антонич Богдан

85 років:
(1931) - Зб. віршів «Похід комбайнерів» - Марія Аркадіївна Пригара
(1931) - Повість «До Арктики через тропіки» - Микола Петрович Трублаїні

80 років:
(1936) - Зб. віршів «Книга Лева» - Ігор Васильович Антонич Богдан
(1936) - Зб. віршів «Батьківщина» - Андрій Самійлович Малишко
(1936) - Повість «Пригоди в повітрі» - Микола Петрович Трублаїні

75 років:
(1941) - Зб. віршів «Добрий ранок» - Михайло Панасович Стельмах»

70

років:

(1946) - Зб. віршів і поем «Мій квітник» - Марія Авакумівна
Познанська
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(1946) - Зб. віршів «Наші знайомі», «Новорічний подарунок»,
«Подружки» - Марія Аркадіївна Пригара

65

років:

(1951) - Зб. поезій «Будем шахтарями» - Грицько Бойко
(1951) - Повість «Рідні діти» - Оксана Дмитрівна Іваненко
(1951) - Зб. віршів «Наша залізниця»; «Від Москви до Карпат» Платон Микитович Воронько
(1951) - Роман «Південь» - Олесь Терентійович Гончар
(1951) - Зб. віршів «Веселі малюки» - Наталя Львівна Забіла
(1951) - Зб. оповідань, повістей «Над Десною» - Юрій Оліферович
Збанацький
(1951) - Зб. для дітей «Жнива», «Колосок до колоска» - Михайло
Панасович Стельмах
(1951) - Зб. віршів «Наша вчителька» - Богдан Йосипович Чалий

60

років:

(1956) - Зб. віршів «Лісовий гомін» - Платон Микитович Воронько
(1956) - Зб. віршів «Пташині голоси» - Дмитро Григорович Білоус
(1956) - Зб. віршів «Проліски» - Тамара Опанасівна Коломієць
(1956) - Зб. повістей і оповідань «Незвичайне полювання» - Комар
Борис Панасович
(1956) - Зб. оповідань «Шурка і Шурко» - Всеволод Зіновійович Нестайко
(1956) - Зб. віршів і поем «Про чудо – ліс, що на полі зріс» - Марія
Авакумівна Познанська

55 років:
(1961) - Збірка оповідань «Знак на стіні» - Багмут Іван Андріанович
(1961) - Роман «Ідол» - Дімаров Анатолій Андрійович
(1961) - Роман «Тарасові шляхи» - Іваненко Оксана Дмитрівна
(1961) - Зб. віршів «Пастушок» - Коломієць Тамара Опанасівна
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(1961) - Зб. віршів «Мандрівка серця» - Костенко Ліна Василівна
(1961) - Зб. оповідань та казок «Голубий олень» - Письменна Лариса
Михайлівна
(1961) - Зб. віршів «Дніпрові сусіди» - Пригара Марія Аркадіївна
(1961) - Поетична збірка «Земле, чую тебе» - Сингаївський Микола
Федорович
(1961) - Зб. віршів і поем «Зірочка» - Скомаровський Вадим Петрович

50 років:
(1966) - Зб. оповідань «Землянка» - Близнець Віктор Семенович
(1966) - Зб. жартів і скоромовок «Качечка – пралечка» - Бойко Грицько
Пилипович
(1966) - Казка для малят «Перченя» - Глазовий Павло Прокопович
(1966) - Зб. для дітей «Пролетіли коні» - Гуцало Євген Пилипович
(1966) - Повість «Курячий бог» - Збанацький Юрій Оліферович
(1966) - Зб . для дітей «Мені не страшно» - Кава Віктор Іванович
(1966) - Зб. повістей і оповідань «Весела дорога» - Комар Борис Панасович
(1966) - Повість «Незнайомець з тринадцятої квартири» - Нестайко Всеволод
Зіновійович
(1966) - Зб. оповідань за мотивами укр. народних дум «Козак Голота» Пригара Марія Аркадіївна
(1966) - Зб. для дітей «Колесо» - Сингаївський Микола Федорович
(1966)- Пригодницька повість–казка «Як Барвінок став героєм» - Чалий Богдан
Йосипович

45 років:
(1971) - Зб. шкільних веселинок «Акула і свистун» - Бойко Грицько
Пилипович
(1971) - Зб. віршів «Їжачок – хитрячок» - Воронько Платон Микитович
(1971) - Зб. віршів «Троянові діти» - Забіла Наталя Львівна
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(1971) - Зб. для дітей «Тисяча вікон і один журавель» - Письменна Лариса
Михайлівна
(1971) - Зб. віршів і поем «Весняний поїзд» - Скомаровський Вадим
Петрович
(1971) - Зб. для дітей «Чорногуз приймає душ» - Михайло Панасович
Стельмах
(1971) - Зб. оповідань «Лісова сторожка» - Григір Михайлович Тютюнник
(1971) - Пригодницька повість – казка «Барвінок і Весна» - Богдан
Йосипович Чалий

40 років:
(1976) - Зб. віршів «Літній ранок» - Вінграновський Микола Степанович
(1976) - Зб. оповідань «За обручем» - Гуцало Євген Пилипович
(1976) - Зб . для дітей «Будь обережна, Марійко!» - Кава Віктор Іванович
(1976) - Зб. віршів «Весняні дарунки» - Костецький Анатолій Георгійович
(1976) - Повість «Одиниця з обманом» - Всеволод Зіновійович Нестайко
(1976) - Зб. оповідань «Химера лісового озера» - Ярослав Михайлович
Стельмах
(1976) - Повість «Климко» - Григір Михайлович Тютюнник

35 років:
(1981) - Зб. для дітей «Жовтий гостинець» - Гуцало Євген Пилипович
(1981) - Зб. віршів «Колос наливається» - Качан Анатолій Леонтійович
(1981) - Зб. віршів «Перо альбатроса» - Качурін Вячеслав Тимофійович
(1981 - Повість «Незвичайні пригоди у лісовій школі» - Всеволод
Зіновійович Нестайко
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(1981) - Зб. віршів «Ранкові зустрічі» - Марія Омелянівна Підгірянка
(1981) - Зб. поезій для дітей «Сніговик» - Оксана Павлівна Сенатович
(1981) - Вірш «Лебеді материнства» - Василь Андрійович Симоненко
(1981) - Повість «Юрасик – карасик і Водяна сніжинка» - Богдан
Йосипович Чайковський

30 років:
(1986) - Зб. віршів «Гриць Гачок» - Дмитро Григорович Білоус
(1986) - Зб. віршів «Світанок року» - Анатолій Леонтійович Качан
(1986) - Зб. віршів «Літній ранок» - Костецький Анатолій Георгійович
(1986) - Повість – казка «Там, де живе Синя Ластівка» - Письменна Лариса
Михайлівна
(1986) - Повість «Таємниця Віті Зайчика» - Нестайко Всеволод Зіновійович

5 років:
(2011) - “Русалонька із 7-В в тенетах лабіринту”- Марина Степанівна
Павленко

Твори російських авторів:
15 років:
(2001) - “Казус Кукоцького”- Людмила Євгенівна Улицька (Премія
“Російський Букер - 2001″)
(2001)- “Пан Гексоген” - Олександр Андрійович Проханов (Премія
“Національний бестселер – 2002″)

20 років:
(1996) - “Чапаєв і порожнеча” - Віктор Олегович Пєлєвін

35 років:
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(1981) - “Нерв” - Володимир Семенович Висоцький

40 років:
(1976) - “Білий Бім чорне вухо” - Гаврила Миколайович Троєпольський
(1976)- “Божевільна Євдокія”- Анатолій Георгійович Алексін
(1976)- “Будинок на набережній” - Юрій Валентинович Трифонов
(1976) - “Прощання з Матьорою” - Валентин Григорович Распутін
(1976) - “Цар-риба”- Віктор Петрович Астаф’єв

45 років:
(1971) - “Залюднений острів” - Аркадій і Борис Стругацький
(1971) – «Я прийшов дать вам волю» - Василь Макарович Шукшин
(1971) - «Білий Бим, Чорне Вухо» - Гаврила Троєпольський
(1971) – «Трилогія про Незнайку» - Микола Миколайович Носов
(1971) – «Обитаємий острів» - Брати Стругацькі

50 років :
(1966) - “Крокодил Гена та його друзі”- Едуард Миколайович
Успенський
(1966) - “Майстер і Маргарита”- Михайло Опанасович Булгаков
(1966) - “Підводна газета”- Микола Іванович Сладков
(1966)- “Товаришам дітям”- Борис Заходер

55 років:
(1961) - «Він живий і світиться» - Віктор Юзефович Драгунський
(1961) - “Зоряний квиток”- Василь Павлович Аксьонов
(1961)- “Пригоди Толі Клюквина”- Микола Миколайович Носов

60 років:
(1956) - “Бронзовий птах”- Анатолій Наумович Рибаков
(1956) - “Звичайне диво” - Євген Львович Шварц

65 років:
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(1951) - “Васьок Трубачов і його товариші”- Валентина Олександрівна
Осєєва
(1951) – «Астронавти» - Станіслав Лем
(1951) - “Вітя Малєєв в школі і вдома” - Микола Миколайович Носов

70 років:
(1946) - “Слідами Робінзона”- Микола Михайлович Верзилін
(1946) - “Четверта висота”- Олена Ільїна

75 років:
(1941-1945) - “Василь Тьоркін”- Олександр Трифонович Твардовський
(1941) - “Комендант сніжної фортеці” - Аркадій Гайдар
(1941) - “Тимур і його команда”- Аркадій Гайдар
(1941) - “Чесне слово”- Леонід Пантелєєв

80 років:
(1936) – «Біліє парус одинокий» - Валентин Катаєв
(1936) - “Блакитна чашка” - Аркадій Гайдар
(1936) - “Дядя Стьопа”, “А що у вас”, “Фома”- Сергій Володимирович
Михалков
(1936) - “Золотий ключик, або Пригоди Буратіно”- Олексій Миколайович
Толстой
(1936) - “Іграшки”- Агнія Львівна Барто
(1936) - “Країна Муравія”- Олександр Трифонович Твардовський
(1936) - “Стара фортеця”- Володимир Павлович Бєляєв

85 років:
(1931) - “Золоте теля”- Ілля Ільф і Євген Петров

(1931) - “Охоронна грамота” - Борис Леонідович Пастернак

90 років:
(1926) - “Багаж”- Самуїл Якович Маршак
(1926) - “Донські розповіді”- Михайло Олександрович Шолохов
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(1926) - “Земля Саннікова”- Володимир Опанасович Обручев
(1926) - “Місто Градів”- Андрій Платонович Платонов
(1926) - “Та, що біжить по хвилях”- Олександр Грін
(1926) - “Федорине горе”, “Диво-дерево”, “Плутанина”, “Телефон”Корній Іванович Чуковський
(1926) – «Дика собака Дінго або Повість про перше кохання» - Рувим
Фраєрман
(1926) - “Що не сторінка, то слон то левиця”- Володимир Маяковський

95 років:
(1921) - “Подорожник”- А́нна Андрі́ївна Ахматова
(1921) - “Червоні вітрила”- Олександр Грін
(1921) - “Шатро” - Микола Степанович Гумільов

100

років:

(1916) - “Блукаючі зірки” - Шолом-Алейхем

105 років:
(1911) - “Гранатовий браслет”- Олександр Іванович Купрін
(1911) – «Суходол» - Іван Бунін

110 років:
(1906) - “Балаганчик”- Олександр Олександрович Блок
(1906) - “Король на площі”- Олександр Олександрович Блок
(1906) - “Незнайомка”- Олександр Олександрович Блок

120 років:
(1896) - “Максимка”- Костянтин Михайлович Станюкович
(1896) - “Чайка”- Антон Павлович Чехов
(1896) – «Молох» - Олександр Купрін

130 років:
(1886) - “Казки”- Михайло Євграфович Салтиков-Щедрін
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135 років:
(1881) - “Лівша”- Микола Семенович Лєсков

140 років:
(1876) - “Кому на Русі жити добре”- Микола Олексійович Некрасов

150 років:
(1866) - “Гравець”- Федор Михайлович Достоєвський
(1866) - “Дитинство» - Іван Захарович Суриков
(1866) - “Злочин і кара”- Федор Михайлович Достоєвський

155

років:

(1851) – «Принижені та ображені» - Федор Михайлович Достоєвський
(1851) - “Раз-два-три-чотири-п’ять, вийшов зайчик погулять”- Федор
Богданович Міллер
(1861) - “Селянські діти” - Микола Олексійович Некрасов

160 років:
(1856) - “Коник-Горбоконик”- Петро Павлович Єршов
(1856) - “Сімейні хроніки”- Сергій Тимофійович Аксаков

170 років:
(1846) - “Бідні люди” - Федор Михайлович Достоєвський
(1846) - “Двійник”- Федор Михайлович Достоєвський

-

180 років:
(1836) - “Мороз Іванович”- Володимир Федорович Одоєвський
(1836) - “Капітанська дочка”- Олександр Сергійович Пушкін
(1836) - “Ревізор”- Микола Васильович Гоголь

185 років:
(1831) - “Вечори на хуторі біля Диканьки”- Микола Васильович Гоголь
(1831) - “Казка про попа і працівника його Балду” - Олександр Сергійович
Пушкін
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(1831) - “Казка про царя Салтана, про сина його славного й могутнього
богатиря князя Гвідона Салтановича і про прекрасну царівну Лебідь» Олександр Сергійович Пушкін
(1831) - “Лихо з розуму” - Олександр Сергійович Грибоєдов

195 років:
(1821) - “Кавказький полонений”- Олександр Сергійович Пушкін

235 років:
(1781) - “Недоросль”- Денис Іванович Фонвізін

320 років:
(1696) - “Домострой”- Каріона Істоміна

900 років:
(1116) - Давньоруський літописний звід “Повісті врем’яних літ”

Зарубіжна література :
35 років:
(1981) - “Роні, дочка розбійника”- Астрід Ліндгрен

50 років:
(1966) – Трилогія “Маленьке привид »- О. Пройслер

55 років:
(1961) - “Останній вигнанець”- Джеймс Олдрідж

60 років:
(1956) – “Моя сім’я та інші звірі” - Джеральа Даррелл
(1956) - “Расмус-волоцюга”- Астрід Ліндгрен

65 років:
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(1951) - “Астронавти”- Станіслав Лем
(1951) - “Бунтівна людина”- Альбер Камю
(1951) - “Над прірвою в житі”- Джером Девід Селінджер
(1951) - “Пригоди Чиполліно”- Джанні Родарі

70 років:
(1946) - «Знаменитий детектив Калле Блюмквіст» - Астрід Ліндгрен
(1946) - “Тріумфальна арка”- Еріх Марія Ремарк

80 років:
(1936) - “Віднесені вітром”- Маргарет Мітчелл
(1936) - “Війна з саламандрами”- Карел Чапек

85 років:
(1931) - “Нічний політ”- Антуан де Сент-Екзюпері

90 років:
(1926) - “Вінні-Пух і всі, всі, всі … “- Алан Мілн
(1926) - “Замок”- Франц Кафка
(1926) - “І сходить сонце” (“Фієста”) - Ернест Хемінгуей

100 років:
(1916) - “Дженні Герхардт”- Теодор Драйзер
(1916) - “Портрет художника в юності”- Джеймс Джойс

110 років:
(1906) - “Біле ікло” - Джек Лондон

115 років:
(1901) - “Перші люди на Місяці”- Герберт Уеллс
(1901) - “Собака Баскервілів” - Артур Конан-Дойл
14

120 років:
(1896) - “Камо грядеши”- Генрик Сенкевич
(1896) - “Острів доктора Моро”- Герберт Уеллс

125 років:
(1891) - “Портрет Доріана Грея”- Оскар Уайльд (Вайлд)
(1891) - “Пригоди Шерлока Холмса”- Артур Конан-Дойл
(1891) - “Тесс з роду д’Ербервіллів”- Томас Гарді

130 років:
(1886) - “Маленький лорд Фаунтлерой” - Френсіс Еліза Бернетт
(1886) - “Страшна історія доктора Джекіла і містера Хайда”- Роберт Луїс
Стівенсон

135

років:

(1881) - “Пригоди Піноккіо: історія дерев’яної ляльки”- Карл Коллоді

140 років:
(1876) - “Пригоди Тома Сойєра”- Марк Твен

145 років:
(1871) - “Аліса в Задзеркаллі”- Льюїс Керрол
(1871) - “Інтернаціонал”- Ежен Потьє

150 років:
(1866) - “Вершник без голови”- Томас Майн Рід
(1866) - “Справжня історія маленького обідранця”- Джеймс Грінвуд

165 років:
(1851) - “Мобі Дік, або Білий Кит” - Герман Мелвілл
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170 років:
(1846) - “Граф Монте-Крісто”- Олександр Дюма
(1846) - “Книга нісенітниць”- Едвард Лір

175 років:
(1841) - “Звіробій, або перша стежка війни”- Джеймс Фенімор Купер

180 років:
(1836) - “Посмертні записки “Піквікського клубу”- Чарльз Діккенс
(1836) - “Сповідь сина століття”- Альфред де Мюссе

185 років:
(1831) -“Собор Паризької Богоматері”- Віктор Гюго
(1831) - “Червоне і чорне”- Стендаль
(1831) - “Шагренева шкіра”- Оноре де Бальзак

190 років:
(1826) - “Збірка казок за 1826 рік”- Вільгельм Гауф
(1826) - “Останній з могікан”- Джеймс Фенімор Купер
(1826) - Перший російський переклад казок братів Грімм

200 років:
(1816) - “Лускунчик та мишачий король”- Ернст Теодор Амадей Гофман

215 років:
(1801) - “Марія Стюарт” – Фрідріх Шиллер

225 років:
(1791)- “Пригоди барона Мюнхгаузена”- Рудольф Еріх Распе

290 років:
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(1726) - “Подорож у деякі віддалені країни світу Лемюеля
Гуллівера” - Джонатан Свіфт

345 років:
(1671) - “Міщанин у дворянстві”- Мольєр

410 років:
(1606) - “Макбет”- Вільям Шекспір

415 років:
(1601) - “Гамлет”- Вільям Шекспір

500 років:
(1516) - “Утопія”- Томас Мор

545 років:
(1471) - “Декамерон”- Джованні Боккаччо

695 років:
(1321) - “Божественна комедія”- Данте Аліг’єрі
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Ці книги Ви можете отримати в бібліотеках
Централізованої бібліотечної системи
Ленінського району м. Харкова:

1.

Центральна бібліотека ім. Г.Ф. Квітки-Основ`яненка

Адреса: м. Харків, пров. Пластичний, 8 (2-й поверх) ; тел./факс: 372 – 19 – 78

е-mail: lenbibl@yandex.ru
сайт - http://biblioteka-kvitkyosnov.edu.kh.ua/
Режим роботи: з 9 - 00 до 17 – 00
Вихідний день: Вівторок,(влітку - субота, неділя)

2.

Центральна дитяча бібліотека

Адреса: в. Полтавський шлях, 118; тел. 372 – 50 – 56; е-mail: detsbibl1917@gmail.com

Режим роботи: з 9 - 00 до 17 – 00
Вихідний день: Субота,(влітку - субота, неділя)

3.

Бібліотека-філія №8

Адреса: в. Ярославська, 17, тел. 712 – 15 – 40
Режим роботи: з 10 - 00 до 18 – 00
Вихідний день: Вівторок,(влітку - субота, неділя)
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4.

Бібліотека-філія №11

Адреса: в. Полтавський шлях,118 , тел. 372 – 33 – 12, е-mail: lenbibl118@gmail. com

Режим роботи: з 10 - 00 до 18 – 00
Вихідний день: Вівторок,(влітку - субота, неділя)

5.

Бібліотека-філія №13

Адреса: в. Ашхабадська, 10
Режим роботи: з 10 - 00 до 18 – 00
Вихідний день: Вівторок,(влітку - субота, неділя)

6.

Бібліотека-філія №14 для дітей

Адреса: пров. Пластичний, 8 (1-й поверх)
Режим роботи: з 9 - 00 до 17 – 00 , е-mail: anastpil2012@gmail.com
Вихідний день: Субота,(влітку - субота, неділя)

7. Бібліотека-філія №24

Адреса: в. Сковородинівська, 8, тел. 376-60-20
Режим роботи: з 10 - 00 до 18 – 00
Вихідний день: Вівторок,(влітку - субота, неділя)

8.

Бібліотека-філія №27 для дітей

Адреса: в. Ново-Черкаська,1
Режим роботи: з 9 - 00 до 17 – 00
Вихідний день: Субота,(влітку - субота, неділя)
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Додаткову інформацію про книги-ювіляри можна
отримати в Інтернет-центрах бібліотек.

В 4-х бібліотеках ЦБС (ЦБ, ЦДБ, б-ф. №11, №14 дит.) діють

Центри вільного доступу до Інтернету

Завітайте до нас!
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