


Історії кохання Ромео і 

Джульєтти – 425 років. У 

трагедії Вільяма Шекспіра 

розповідається про трагічне 

кохання двох молодих веронців 

із ворожих родин. 

Зарубіжні книги-ювіляри 

«Ромео і  

Джульєтта»  



У книзі німецького письменника 

Еріха Распе ви почуєте фантастичні 

розповіді про пригоди головного 

героя — барона Мюнхгаузена, який 

насправді жив у Німеччині на 

початку XVII століття. 

«Пригоди барона  

Мюнхгаузена» 

Зарубіжні книги-ювіляри 



Знаменитий роман  

Вальтера Скотта — улюблена 

книга дітей і дорослих у всьому 

світі. Ви дізнаєтеся про пригоди 

благородного лицаря та його 

коханої, яким допомагає 

легендарний розбійник Робін Гуд. 

Добро, справедливість, честь, 

гідність і любов неодмінно 

переможуть, а віроломство та 

підступність ворогів і зрадників 

буде покарано! 

«Айвенго»  

Зарубіжні книги-ювіляри 



Казка видатного данського 

письменника Ганса Християна 

Андерсена – це розповідь про 

крихітну дівчинку зростом не 

більше дюйма, яка за волею долі 

відправляється у подорож. На неї 

чекає безліч пригод, до неї 

залицяються різноманітні женихи, 

але щастя Дюймовочка може знайти 

лише серед собі подібних. 

«Дюймовочка» 

Зарубіжні книги-ювіляри 



Шедевр дитячої літератури – казка 

відомого англійського письменника 

і вченого-математика Льюїса 

Керрола. Герої книжки 

Капелюшник, Солоний Заєць, 

Чеширський Кіт не тільки стали 

улюбленцями дітей та дорослих у 

всьому світі, а й дістали прописку у 

багатьох прислів’ях та приказках. 

Кажуть, у захваті від цієї казки була 

навіть королева Вікторія. 

«Аліса у  

Дивокраї» 

Зарубіжні книги-ювіляри 



Англійський драматург, поет, прозаїк, 

есеїст, критик Оскар Вайлд написав 

свій єдиний роман, в якому йдеться про 

юнака неймовірної краси. Одного разу, 

милуючись своїм портретом, Доріан 

побажав, щоб портрет старів, а він 

завжди залишався молодим. З того часу 

жодної зморшки не з’явилося на вічно 

юному обличчі головного героя, який 

жив у кублі розпусти, а старів і вмирав 

його портрет.  

Але за все треба платити… 

«Портрет 

Доріана Ґрея» 

Зарубіжні книги-ювіляри 



Своїм романом  Френсіс Скотт 

Фіцджеральд сповістив світові про 

початок нового століття – «століття 

джазу». Одним з перших він 

заговорив від імені «втраченого 

покоління». Він не лише писав про 

«американську мрію», він 

уособлював її. Але дійсність 

обернулася трагедією, і рання смерть 

обірвала життя улюбленця долі… 

«Великий  

Гетсбі» 

Зарубіжні книги-ювіляри 



435 років від дня публікації «Галатеї» Мігеля Сервантеса (1585) 

170 років тому вперше було опубліковано роман «Життя Девіда Копперфільда, розказане 

ним самим», написаний Чарльзом Діккенсом (1850) 

170 років від дня публікації роману Олександра Дюма «Віконт де Бражелон»(1850) 

155 років тому вперше було опубліковано роман «Вершник без голови»,який було 

написано Томасом Рідом (1835) 

150 років тому Жюль Верн опублікував один з найвідоміших творів сучасності – роман 

«20000 льє під водою» (1830) 

120-річчя відзначає відома казка «Чарівник країни Оз», написана американським 

письменником Лайменем Френком Баумом (1900) 

20 років томку був виданий роман «Хрестоносці» (в деяких виданнях «Мечоносці»), 

написаний Генриком Сенкевичем— відомим польським письменником (1900) 

120 років тому написано роман французького письменникаОктава Мірбо «Щоденник 

покоївки»(1900) 

115 років тому вийшов роман відомого французького письменникаЖюля Верна «Маяк на 

краю світу»(1905) 

100 років від дня публікації книгиХью Лофтинга «Пригоди доктора Дуліттла»(1920) 

80 років від дня публікації книги Ернеста Хемінгуея «По кому подзвін» (1940) 

70 років тому був виданий роман відомого американського письменникаРея Дугласа 

Бредбері «Марсіанські хроніки»(1950) 



До числа українських книг-ювілярів 

входить повість Миколи Гоголя. 

Книга заснована на історичних 

подіях і народних казках 

запорізького козацтва. Ви 

дізнаєтесь, яким має бути справжній 

козак: сміливим, патріотичним, 

завжди готовим заради Батьківщини 

йти на будь-які муки і навіть 

прийняти смерть 

УКРАЇНСЬКІ КНИГИ-ЮВІЛЯРИ 

«Тарас  

Бульба»  



Цей твір Грігорія Квітки-

Основ’яненка вивчають у школі. 

Тут є яскраві народні звичаї, 

традиції сватання, багато гумору, 

висловів, що розібрали на цитати, 

автентична на той час народна 

мова. П’єса є репертуарною 

перлиною багатьох театрів 

України. 

«Сватання на 

Гончарівці» 



175 років виповнюється першому 

історичному роману українською 

мовою. У цій «хроніці історичних 

подій» Пантелеймон Куліш 

відтворив відомі історичні події — 

чорну раду у Ніжині 1663 року. 

«Чорна рада» 



У повісті Марка Вовчка легковажна 

панночка, випускниця Інституту 

шляхетних дівчат, згодом 

перетворюється на жорстоку 

вершительку людських доль, і це 

призводить до гострого соціального 

конфлікту. Ви дізнаєтеся про 

миролюбність українців, які все ж 

рано чи пізно втомлюються від 

несправедливості та пробуджуються 

до протестів і боротьби 

«Інститутка» 



Цього року свій ювілей святкує 

роман, написаний братами 

Панасом Мирним та Іваном 

Біликом. Це перша в українському 

письменстві монументальна 

селянська епопея, що усебічно 

змальовує життя українського 

села. 

«Хіба ревуть  

воли, як ясла 

повні?» 



П’єса Івана Карпенка-Карого, за 

словами Івана Франка, «одного з 

батьків новочасного українського 

театру», стала театральною 

класикою. Це соціально-

психологічна п’єса, в якій автор 

торкається болючої на той час теми 

збезчещення простої дівчини паном. 

«Наймичка»  



П’єса Івана Карпенка-Карого й досі 

не сходить з театральних 

підмостків, не втратила своєї 

актуальності. Вона була й 

залишається гордістю української 

національної театральної культури. 

«Хазяїн» 



«Роксолана» 

У історичному романі 

українського письменника Павла 

Загребельного розповідається про 

життя української конкубіни 

турецького султана Сулеймана І 

Роксолани. Зрештою, це взагалі 

одна з найнеймовірніших світових 

історій. 

В османській династії не було 

жінки такої суспільної ваги, як 

Роксолана. 



 

ПРИЄМНОГО ЧИТАННЯ! 


