
 

 - 60 років 

від дня народження Мирослава 

Івановича Дочинця (1959), українського 

прозаїка і журналіста. 

Автор книг: 

 «Гірчичне зерно» (1989) 

 «Оскал собаки» (1991) 

 «Мукачево і мукачівці» (1994) 

 «Мункачі з Мукачева» (1995) 

 «Роса на фігових листках» (1995) 

 «Він і вона» (1996) 

 «Дами і Адами» (2002) 

 «Гра в ляльки. Жіночі історії» (2003) 

 «Куфрик з фіглями» (2003) 

 «Карпатський словоблуд» (2004, у співавторстві), 

 «Енциклопедія Мукачева в іменах» (2006)  

 «Руки і душа та інші невигадані жіночі історії» (2011) 

 «Многії літа. Благії літа. Заповіді 104-річного Андрія Ворона — як жити 

довго в щасті і радості» (2010, книжка ввійшла до шістки 

найпопулярніших видань за рейтингом «Книжка року-2010») 

 «Вічник. Сповідь на перевалі духу» (2012) 

 «Бранець Чорного лісу» (2012) 

 «Криничар» (2012) 

 «Горянин. Води Господніх русел» (2013) 

 «В'язень замку Паланок» (2013) 

 «Світован. Штудії під небесним шатром» (2014) 

 «Світло семи днів» (2018) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80


  – 250 

років від дня народження Івана 

Петровича Котляревського (1769-

1838), українського поета, драматурга, 

засновника нової української 

літератури, громадського діяча. 

Котляревський, І. П.  Твори [Текст] 

/ Іван Котляревський ; упор. і приміт. 

М.Т. Максименко ; вступ. стаття 

редактора М.Т. Яценка. – Київ : 

Наукова думка, 1982. – 317, [3] с. 

                                                        

Котляревський, І. П.  Повне зібрання 

творів [Текст] : у 2 т. Т. 2 / Іван 

Петрович Котляревський ; АН Української РСР, Ін-т літератури імені Т. Г. 

Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1953. – 184, [4] с. : портр. – Бібліогр.: в 

примітках: с. 163–176. 

Котляревський, І.  Енеїда : поема, п'єси / І. Котляревський. – Х. : Фоліо, 

2005. 

Котляревський, І. П.  Енеїда. Наталка Полтавка [Текст] / Іван 

Котляревський. – 2-ге вид., стереотипне. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 

2014. – 365, [3] с. : іл. – (Шедеври на всі часи). 

  

    



  – 125 років 

від дня народження Олександра 

Петровича Довженка (1894-1956), 

українського прозаїка, кінорежисера. 

За своє творче життя Довженко поставив 

14 художніх і документальних фільмів, 

написав 15 літературних сценаріїв і 

кіноповістей, дві п’єси, автобіографічну 

повість, понад 20 оповідань 

і новел, а також ряд публіцистичних статей 

і теоретичних праць, присвячених 

питанням кіномистецтва. 

Довженко, О. П.  Кіноповісті. Оповідання [Текст] / Олександр Довженко. – 

Київ : Наукова думка, 1986. – 708, [3] с. – (Бібліотека української 

літератури). – Бібліогр. : с. 674–729.  

Довженко, О.  Україна в огні [Текст] : кіноповість, щоденник / Упоряд. і 

автор передм. О.М. Підсуха. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 416 с. 

Довженко, О. П.  Твори в трьох томах [Текст]. Т. 3 / Олександр Довженко. – 

Київ : Держ. вид-во худож. л-ри, 1960. – 526, [2] с. : фотоіл. – Зміст: 

Публіцистика ; Статті ; Виступи ; Лекції ; Записні книжки. 

 

     

http://www.ukrlitzno.com.ua/category/pismenniki/oleksandr-dovzhenko/


  – 155 років 

від дня народження Павла Арсеновича 

Грабовського (1864-1902), українського 

поета, публіциста, перекладача. 

Із 38 років життя П. Грабовський 20 років 

провів у неволі — тюрмах, таборах, на 

засланнях. Відірваний від рідного краю, 

фізично недужий, часто доведений до 

відчаю, поет все ж зумів зберегти віру у 

праве діло борця за кращу прийдешність 

України. Він ні на хвилину не полишав 

своєї письменницької праці, яку розумів як 

обов'язок перед українським народом. 

Перебуваючи у Сибірі, П. Грабовський вимріював національну незалежність 

України, її суспільний поступ. Жагуча мрія бачити Вітчизну оновленою, 

щасливою, вільною пронизує всю його творчість. 

 Грабовський, П. А.  Про літературу [Текст] / П. А. Грабовський. – Київ : 

Держ вид-во худож. л-ри, 1954. – 141, [2] с. 

Грабовський, П. А.  Зібрання творів у трьох томах [Текст]. Т. 2 / Павло 

Грабовський ; редкол.: О. І. Білецький, О. І. Кисельов, Л. М. Новиченко ; АН 

Української РСР, Ін-т літератури імені Т. Г. Шевченка. – Київ : Вид-во АН 

Української РСР, 1959. – 422, [2] с. : фотоіл. 

Грабовський, П. А.  Вибрані твори [Текст] / Павло Грабовський. – Київ : 

Дніпро, 1974. – 350, [2] с. : іл. 

  

   



 – 155 

років від дня народження Михайла 

Михайловича Коцюбинського (1864-

1913), українського прозаїка, 

громадського діяча. 

Коцюбинський вражав своїх сучасників 

знанням природничих наук. Він 

проникав у таємниці природи через 

наукову літературу і власні 

спостереження. Це допомагало йому глибше, по-філософськи сприймати 

навколишній світ, краще збагнути і точніше відтворити життя людини в 

органічному зв'язку з усім світом. Природа і людина зливаються у нього в 

одне ціле, стоять в одному поетично-філософському ряду. 

 

Коцюбинський, М. М.  Вибрані твори [Текст] / Михайло Коцюбинський. – Київ : Дніпро, 

1977. – 498, [4] с.  

Коцюбинський, М. М.  Листи до Олександри Аплаксіної [Текст] = Kotsiubynskyi M. 

Letters to Oleksandra Aplaksina : [листи М. Коцюбинського та спогади Олександри 

Аплаксіної і Михайлини Коцюбинської про М. Коцюбинського] / Михайло Коцюбинський 

; [упорядкування В. Панченка ; підготування текстів А. Диби, С. Захаркіна, В. Панченка ; 

стаття М. Коцюбинської] ; Український науковий ін-т Гарвардського університету, Ін-т 

критики, Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці. – К. : Критика, 2008. – 639, [1] с. : 

фотоіл. – (Серія "Відкритий архів"). – Покажчики: с. 581–621. 

Коцюбинський, М. М.  Твори в шести томах [Текст]. Т. 4 / Михайло Коцюбинський ; АН 

УРСР, Ін-т літератури імені Т. Г. Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 314, [5] с. : 

фотоіл. – Бібліогр.: с. 241–307. – Покажч. імен і назв: с. 308–312. - Алфавітний 

покажч.: с. 313-315. 

  

  



 – 55 років від 

дня народження Сергія Вікторовича Дзюби 

(1964), українського поета, прозаїка, 

публіциста, драматурга, перекладача, 

критика.  

Всі книги Сергія Дзюби присвячені його 

дружині Тетяні Анатоліївні Дзюбі 

(Мурзенко) — письменниці, журналісту, 

доктору наук із соціальних комунікацій, 

професору. 

 

 

Дзюба, С.  Сонце пахне снігом і яблуками [Текст] : поезії / Сергій 

Дзюба. – Київ : Гранослов, 1997. – 30, [2] с. 

   



 — 90 років 

з дня народження Івана Світличного 

(1929—1992), літературознавця, 

мовознавця, поета, перекладача, 

політв'язня радянського  режиму. 

Він був духовним рушієм багатьох 

важливих ідей і змагань «шістдесятників», 

непомітно й ненав'язливо опинявся в 

центрі кожної культурної акції. Був 

натхненником самвидаву, вмів робити надбанням інших те, що відкривалося 

йому. Мали-таки рацію тюремники, вважаючи його носієм «небезпечного 

знання», інакодумства, поширення крамольної літератури. 

Світличний, І. О.  З живучого племені Дон Кіхотів [Текст] 

/ І. О. Світличний, Н. О. Світлична ; [упоряд. М. Х. Коцюбинська, О. І. 

Неживий]. – К. : Грамота, 2008. – 813, [3] c. : іл. – (Бібліотека 

Шевченківського комітету). – [Книга містить переклади поетичних творів 

зарубіжних авторів]. – Бібліогр.: с. 805–806. 

Світличний, І. О.  Голос доби [Текст] : [листи поета з пермських таборів 

суворого режиму]. Кн.1. : Листи з "Парнасу" / Іван Світличний ; [упоряд. Л. 

Світлична]. – Київ : Сфера, 2001. – 544 c. 

 

   



 – 90 років від 

дня народження Дмитра Васильовича 

Павличка (1929), українського поета, 

перекладача, літературного критика. 

Як і кожен справді самобутній, оригінальний поет, Д. 

Павличко сприймається читачами неоднозначно. Є в 

нього вірші, які несуть на собі аж надто виразні 

прикмети свого часу, і то не кращі прикмети, як-от 

оспівування вождя революції. Є просто слабші, як для 

Павличка, твори. Тут варто навести слова відомого 

критика й літературознавця Анатолія Шевченка: 

"Можна приймати поезію Павличка цілком, 

незастережно, а можна щось у ній не приймати… але не можна не захоплюватися цією 

яскравою особистістю, цим невтомним будівничим нашого духовного життя, цим 

полум'яним громадянином рідної землі". 

1. Павличко, Д. В.  Бистрина [Текст] : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Держлітвидав 

України, 1959. – 250, [2] c. : портр. 

2. Павличко, Д. В.  Вибрані твори в двох томах [Текст]. Т. 2 : Переклади / Дмитро 

Павличко ; редкол.: Д. В. Павличко, М. П. Зяблюк, А. Я. Слободяник [та ін.]. – К. : 

Українська енциклопедія, 2009. – 604, [4] с. : іл. – (Б-ка УЛЕ: вершини письменства). 

3. Павличко, Д. В.  Вогнище [Текст] : книга поезій / Дмитро Павличко. – Київ : 

Радянський письменник, 1979. – 74, [6] c. : іл. 

4. Павличко, Д.  Галицьке поліття [Текст] : поезії / Дмитро Павличко. – Львів : Каменяр, 

1964. – 33, [3] c. : портр. 

5. Павличко, Д. В.  Гранослов [Текст] : лірика / Дмитро Павличко. – Київ : Радянський 

письменник, 1968. – 190, [1] c. : іл. 

6. Павличко, Д. В.  Жест Нерона [Текст] : [вірші] / Дмитро Павличко. – Київ : Молодь, 

1962. – 24, [4] c. 

7. Павличко, Д. В.  Любов і ненависть [Текст] : [поезії] / Дмитро Павличко. – Київ : 

Молодь, 1953. – 61, [3] с. 

8. Павличко, С. Д.  Фемінізм [Текст] : [статті, дослідження, бесіди та інтерв'ю] / Соломія 

Дмитрівна Павличко ; [упоряд. та передм. Віри Агеєвої]. – К. : Основи, 2002. – 322, [2] 

c. : табл. – Бібліогр.: с. 317–322. 

9. Павличко, Д. В.  Сонети подільської осені [Текст] : [поезії] / Дмитро Павличко. – 

Київ : Радянський письменник, 1973. – 110, [2] c. : портр., іл. 

10. Павличко, Д. В.  Правда кличе ! [Текст] : [поезії] / Дмитро Павличко. – Львів : 

Книжково-журнальне вид-во, 1958. – 174, [2] c. : портр. 

11. Павличко, Д. В.  Пальмова віть [Текст] / Дмитро Павличко. – Київ : Держлітвидав 

України, 1962. – 110, [2] c. 

12. Павличко, Д. В.  Моя земля [Текст] : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Молодь, 

1955. – 107, [5] c. 

Ці та багато інших праць містять фонди нашої книгозбірні! 



 

– 130 

років з дня народження Михайла 

Драй-Хмари (1889—1939), поета, 

літературознавця. Жертва 

Сталінського терору. 

Драй-Хмара належить до поетів, 

недооцінених щодо сили й значущості 

свого таланту і неправильно оцінений 

щодо його місця в літературному 

процесі. Критика писала про нього 

мало, причому писали або друзі, або вороги. 

Драй-Хмара, М. О.  Леся Українка [Текст] : життя й творчість / М. Драй-

Хмара. – Київ : Держвидав України, 1926. – 156 с. : портр. – Бібліогр.: в 

підрядкових примітках. 

Драй-Хмара, М. О.  Вибране [Текст] : (поезії та переклади) / Михайло Драй-

Хмара ; [упоряд. тексти і написав примітки В. П. Іванисенко ; передмова С. 

А. Крижанівського]. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 300, [2] c. : 

фото, іл. 

Я світ увесь сприймаю оком, 

бо лінію і цвіт люблю, 

бо рала промінні глибоко урізались в мою ріллю. 

Люблю слова ще повнодзвонні, 

як мед пахучі та п´янкі, слова, 

що в глибині бездонній пролежали глухі віки. 

Епітет серед них — як напасть: 

уродиться, де й не чекав, 

і тільки ямби та анапест потроху бережуть устав. 

Я славлю злотокосу осінь, 

де смуток мій — немов рубін, 

у перстень вправлений; 

ще й досі не випав з мого серця він. 



– 80 років з 

дня народження Миколи Холодного 

(1939—2006) поета, літературознавця, 

публіциста, перекладача. 

Що перше впадає в око, коли читаєш 

вірші Холодного? Насамперед ясність, 

незатуманеність образів. Вони легко 

лягають в серце. Його вірші прості, 

незамудровані, часто навіть загострено 

простацькі, дуже рельєфні і місцями 

балансують на межі цинізму, вони 

оповідають про зрозумілі і близькі кожній 

людині речі, незважаючи чи зображувана 

поетична картина реалістична, чи цілковито фантастична. Цій поезії не 

характерне глибоке проникненням в дійсність, вона не заторкує одвічні 

питання людського буття, вона навіть у певному сенсі примітивна і акцентує 

увагу на почуттях нерідко банальних. Але як акцентує!!! І це «як» становить 

чи не найбільший секрет віршів Холодного. 

 

Холодний, М.  Сто перший кілометр [Текст] : (з неопублікованого) / Микола 

Холодний. – Дрогобич : Коло, 2004. – 215 [1] c. 

Холодний, М. К.  Пам'яті 29-ти [Текст] : героїчна поема / Микола 

Холодний. – Сімферополь : ДОЛЯ, 2003. – 18, [2] с.  

Холодний, М.  Каменюк і Петрарка [Текст] : (Долі "внутрішньої еміграції" ) 

/ Микола Холодний. – Київ : Вир, 1997. – 164, [19] с . 

Холодний, М.  Золоте перо жар-птиці [Текст] : п'ятитомник Яра Славутича : 

есей / Микола Холодний. – Київ. : Чернігів : Дніпро, 1999. – 81, [3] с . – 

Бібліогр.: с. 79–82. 

Холодний, М. К.  Великдень за колючим дротом [Текст] : [книга присвячена 

самовідданим борцям за віру Хрестову в Україні і самовідданим борцям за її 

незалежність] / Микола Холодний. – Львів : Кобзар, 2002. – 283, [1] с. : 

фотоіл. – Бібліогр.: в тексті. 

 

 



 

— 130 

років з дня народження  Остапа Вишні 

(справжнє ім'я та прізвище — Павло 

Губенко) (1889—1956), письменника-

сатирика, гумориста та перекладача. 

Вишня, О.  Вибране [Текст] / Остап 

Вишня. – Київ : Держ. вид-во художньої л-

ри, 1954. – 430, [2] с. : іл., портр. 

Вишня, О.  Дід Матвій [Текст] / Остап 

Вишня. – [Б. м.] : Комунхоз, [192-?]. – 

46 с. ; [18х12,5 см.]. - Код групи: Укр. – 

Збереження: хороше. Новостворена 

обкладинка. Часові плями. 

Вишня, О.  Мудрість колгоспна [Текст] : (вишневі усмішки) / Остап 

Вишня. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 129, [2] с. 

Вишня, О.  Твори у п'яти томах [Текст]. Т.1 : Усмішки, фейлетони, 

гуморески / Остап Вишня. – Київ : Дніпро, 1974. – 455, [1] с. 

Вишня, О.  Твори в семи томах [Текст]. Т. 1. : Фейлетони. Гуморески. 

Усмішки. 1919-1924 / Остап Вишня ; [вступна стаття Федора Маківчука ; ред. 

тома Арсен Іщук]. – Київ : Держ. вид-во худож. л-ри, 1963. – 396, [2] с. : 

фотоіл. 
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140 років з дня народження  Григорія 

Чупринки (1879—1921), поета та 

літературного критика. 

Він злетів легко і неочікувано, спалахнув 

яскраво — і згас у кривавих сутінках 

червоного терору. 

Талант Григорія Чупринки нагадує той 

"заблудлий огонь", що його народила 

фантазія поета: 

Глянь — дрижить, 

Біжить, 

Палає, 

В далеч промінь посилає, 

Миготить, 

Летить, 

Як дух!.. 

                                                            Глянь — потух! 

Чупринка, Г. А.  Поезії [Текст]. Т. ІІ. / Грицько Чупринка. – 

Київ : Криниця, 1918. – 214, [2] c. ; [11х15 см]. - Код групи: 

УВ. – Новостворена палітурка, видавнича обкладинка не 

збереглась. Збереження середнє. 

 

Чупринка, Г. А.  Твори [Текст] / Гр. 

Чупринка ; з матеріялами до історії 

тексту, під ред. Павла Богацького ; з 

вступною ст. Вол. Дорошенка ; портр. 

роботи проф. П. Холодного ; 

Український громадський видавничий 

фонд, Коштом Фундації імені Гр. 

Чупринки. – 1-ше посмертне вид. – 

Прага : [Легіографія], 1926. – 532, [9] c. : портр. ; 

[15,5х24 см]. - Код групи: УВ. – Новостворена 

палітурка, видавнича обкладинка не збереглась, 

відсутні перші сторінки. Збереження середнє. – 

Бібліогр.: с. 359–522 та в тексті. – Алфавітний покажч. поезій: с. 523–532. 

Дякуємо за увагу та запрошуємо до нашої книгозбірні! 


