
 

   – 65 років від 

дня народження Станіслава Григоровича 

Бондаренка (1954), українського поета, 

перекладача та журналіста. 

Є автором понад тисячі статей та інтерв'ю з 

літературними класиками й світовими політиками 

(М. Вінграновським, Л. Костенко, Б. Олійником, Р. 

Гамзатовим, Ч. Айтматовим, Б. Ахмадуліною, І. 

Драчем, А. Вознесенським, Р. Рождественським, 

Мілорадом Павичем, президентом Польщі О. 

Квасневським, Б. Єльциним, держсекретарем 

США Мадлен Олбрайт та сотнями інших). 

Автор 25 книг загальним накладом понад мільйон примірників. Серед книг: 

 «Струмок» (1989), у видавництві «Веселка», наклад 100 000 

 «Чайка Нескучайка» (1992), у видавництві «Веселка», наклад 200 000 

 «Нічна розмова з Європою», видана французькою мовою в Парижі 

 «Я сам із дат печалі», 

 «Бенкет під час Кучми», 

 «Нова Енеїда, або Дер-жа-вю», 

 «Євангеліє від тюрми», 

 «Кирилиця київських вулиць», 

 «Пікнік із мільярдером» та інші. 

 

 Бондаренко, С.  Пікнік із мільярдером, або Травми трав 

[Текст] : [поеми, вірші] / Станіслав Бондаренко. – Київ : 

Ярославів Вал, 2013. – 113, [7] c. : іл. – Зміст: 

Психологічна поема-кліп ; Філософська поема-кліп ; 

Вощини з вулика вулиць. 

Автор свідомий того, що далеко не сто відсотків читачів 

одразу відчують усі психологічні нюанси тексту й 

підтексту, але в будь-якому разі, на відміну від масовиків 

постмодернізму, він не «опускає» читача, а навпаки 

підіймає його, збагачує - як творчим віддзеркаленням ідей 

Фромма та Фройда чи великих європейських киян 

М.Бердяєва й Л.Шестова,  так і точним відтворенням 

«задзеркалля» сучасного буття. 



  – 60 років від 

дня народження Марії Василівни Матіос 

(1959), українського прозаїка, публіциста, 

поетеси. Переможець різноманітних 

літературних премій, зокрема лауреат 

Шевченківської премії з літератури (2005), 

Коронації слова (2007), та Книги року BBC 

(2008). Народний депутат України VII 

(партія УДАР), VIII скликання (БПП). 

Серед найвизначніших праць Матіос, збірка 

оповідань «Нація» (2001), роман у новелах 

«Майже ніколи не навпаки» (2007) та роман 

«Солодка Даруся». 

Збірки віршів: 

 «З трави і листя» (1982)  

 «Вогонь живиці» (1986) 

 «Сад нетерпіння» (1994) 

 «Десять дек морозної води» (1995) 

 «На Миколая» (1996) 

 «Жіночий аркан» (2001) 

 «Жіночий аркан у саду нетерпіння» (2007) 

Проза 

 «Нація» (2001) 

 «Життя коротке» (2001) 

 «Бульварний роман» (2003) 

 «Фуршет» від Марії Матіос» (2003) 

 «Солодка Даруся» (2004) 

 «Щоденник страченої» (2005) 

 «Містер і місіс Ю в країні укрів» (2006) 

 «Нація. Одкровення.» (2006) 

 «Майже ніколи не навпаки» (2007) 

 «Москалиця; Мама Мариця — дружина 

Христофора Колумба» (2008) 

 «Кулінарні фіґлі» (2009) 

 «Чотири пори життя» (2009) 

 «Вирвані сторінки з автобіографії» (2010) 

 «Армагедон уже відбувся» (2011) та багато 

ін.. 

  



 – 70 років від дня 

народження Любові Василівни Голоти 

(1949), української поетеси, публіциста, 

прозаїка. 

За роман «Епізодична пам’ять» Л. В. Голота 

удостоєна Національної премії України ім. 

Тараса Шевченка (2008). 

«Епізодична пам’ять» це роман-осмислення про 

покоління 70-х років, вихідців із сіл, які потрапили 

до міст, про епоху Брежнєва і тоталітаризм 

радянського суспільства. За словами самої авторки, 

в романі вона описала все, що колись відбувалося 

на її очах. 

Збірки віршів: 

 «Народжена в степах» (1976),  

 «Весняне рівнодення» (1979), 

 «Горицвіт» (1980), 

 «Вікна» (1983), 

 «Жінки і птиці» (1986), 

 «Дзеркала» (1988), 

 «На чоловічий голос» (1996), 

 «Опромінена часом» (2001). 

 Книги публіцистики: 

 «Дитя людське» (2002), 

 «Сотворіння» (2005). 

 

Романи: 

 «Епізодична пам'ять» (2007). 

 

Вона є автором книжок для дітей та сценаріїв багатьох столичних масових 

свят і дійств. Л. В. Голота - володарка премії Грузії імені Володимира 

Маяковського (1981), премії імені Володимира Сосюри «Любіть Україну» - 

за найкращі поетичні публікації (2001). В 2008 р. її обрано почесним 

громадянином м. Скоп’є і відзначено першою премією за поетичну книгу в 

Македонії. В 2011 р. радіоп’єсу «Вісник» Л. В. Голоти відзначено першою 

премією IV всеукраїнського конкурсу радіоп’єс Національного радіо. Творче 

і життєве кредо Любові Василівни можна проілюструвати рядками з її 

власного твору: «Милостивий, Ти до мене добрий: Полином нехай не заросте 

Та дорога, за якою обрій — Україна, дівчинка і степ!» 

 

 



 

 
  

 – 85 років від дня 

народження українського поета, журналіста і 

шестидесятника Василя Андрійовича 

Симоненка (1935 – 1963). 

Писати вірші почав ще в студентські роки, але в 

умовах прискіпливої радянської цензури 

друкувався неохоче: за його життя вийшли лише 

збірки поезій «Тиша і грім» (1962) і казка «Цар 

Плаксій та Лоскотон» (1963). 

 

 

 Симоненко, В.  Народ мій завжди буде [Текст] : вірші та казки : для серед. та ст. шк. віку 

/ Василь Симоненко ; худ. М. Стратілат. – Київ : Веселка, 1990. – 160 с. : іл. 

Симоненко, В. А.  Зажинок [Текст] : поезія, проза, статті, виступи, щоденники, листи, 

спогади, про Василя Симоненка, літературознавчі студії / [упоряд. П. Жук, Т. 

Калиновська, В. Пахаренко, В Поліщук]. – Черкаси : Брама-Україна, 2011. – 534, [2] с. + 1 

електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр 

Симоненко, В. А.  Берег чекань [Текст] : [поезія] : видання здійснено за заповітом світлої 

пам'яті Михайла Галандюка / Василь Симоненко ; [вступна стаття І. Кошелівця]. – К. : 

Наукова думка, 2001. – 245, [3] с. – Бібліогр. в підрядкових прим. – Ця книга є 

перевиданням збірки поезій В. Симоненка, що була видана в Німеччині в 1973 р. 

  



  – 230 років від дня 

народження українського поета, байкаря, 

вченого і перекладача Петра Петровича 

Гулака-Артемовського (1790 – 1865)  

До творчого доробку П. Гулака-

Артемовського належать байки (байка-казка, 

байка-приказка), притчі, вірші, послання, 

балади. 

З 1817 р. почав друкуватися в журналі 

«Український вісник», де були опубліковані 

його переклади класиків світової літератури: 

Жана Жака Руссо, Джона Мільтона, Адама Міцкевича, Йоганна Вольфганга 

Гете, Горація та інших 

Вибране [Текст] / П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський, В. Забіла, М. Петренко. – 

Київ : Веселка, 1968. – 133, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с.245–256.   

Гулак-Артемовський, П. П.  Твори [Текст] / П.П. Гулак-Артемовський; [упоряд., вступ. 

ст. і прим. Б.А.Деркача]. – Київ : Дніпро, 1978. – 158,[2] с. 

Гулак-Артемовський, П. П.  Твори [Текст] / П.П. Гулак-Артемовський ; [ вступ. ст. та 

прим. І. Я. Айзенштока]. – Київ : Дніпро, 1970. – 126, [2] с.  

Гулак-Артемовський, П. П.  Поезії [Текст] / Петро Гулак-Артемовський; худ. Г.С. 

Зубковський. – Київ : Дніпро, 1989. – 261,[3] с. : іл. – Бібліогр.: с.245–256. – Пояснення 

слів с.257-259.  

 

 

 

 



 – 90 років від дня 

народження українського письменника, 

класика сучасної дитячої літератури 

Всеволода Зіновійовича Нестайка (1930 – 

2014).  

Для його творів характерна людяність, 

доброта і світлий погляд на життя, а також 

надзвичайне почуття гумору, яке з дитинства 

впливає на ваше власне і потім не полишає 

вас усе життя.  

П'ятдесятирічний шлях у дитячій літературі 

засвідчив виданням близько сорока книжок 

оповідань, казок, повістей і п'єс. Перше оповідання для дітей Всеволод 

Нестайко надрукував у журналі «Барвінок» в 24 роки. Також друкувався у 

«Піонерії». Перша книжка «Шурка і Шурко» побачила світ у 1956 році. 

За його повістями та оповіданнями поставлено короткометражна стрічка 

«Тореадори з Васюківки» (1965), фільми «Одиниця „з обманом“» (1984), 

«Чудеса в Гарбузянах» (1986). 

На початку 2000 року надрукував у «Барвінку» свою нову повість-казку 

«Ковалі Щастя, або Новорічний детектив». 



 

 

 – 115 років від 

дня народження українського 

літературознавця, письменника, мемуариста, 

редактора, літературного дослідника, 

педагога, громадського діяча, що жив і 

працював у Австралії – Дмитра Чуба 

(Дмитро Васильович Нитченко) (1905 – 

1999)  

 

 

 

Праці: 

 «Шевченко в житті» 1947 

 «Це трапилося в Австралії» 1953 

 «На гадючому острові» 1953 

 «Вовченя» 1954 

 «В лісах під В'язмою» 1958, 1983 

 «Живий Шевченко» (для дітей) 1963 — удостоєний державної літературної премії 

імені Лесі Українки. 

 «Український правописний словник» 1968 

 «Стежками пригод» 1975 

 «Елементи теорії літератури і стилістики» 1975, 1979 

 «З Новоґвінейських вражень (Слідами Миклухи-Маклая)» 1977 

 «Люди великого серця» 1981 

 «У дзеркалі життя і літератури» 1982 

 «Український ортографічний словник» 1985 

 «Від Зінькова до Мельборну» 1990 

 «Слідами Миклухи Маклая» 1993 

 

 

Чуб, Д. В.  Живий Шевченко [Текст] : біографічні та 

літературознавчі оповіді / передм. М. Слабошпицький. – 2-ге 

вид. – Київ : Ярославів Вал, 2007. – 200 с. : фотоіл. – 

Бібліогр.: в підрядкових примітках. 

  



–149 років від 

дня народження української поетеси, 

драматурга Лесі Українки (Лариса 

Петрівна Косач-Квітка) (1871 – 1913). 

Геній Лесі Українки розкрився перед світом 

насамперед у високохудожньому звучанні 

національної ідеї, гарячій любові до рідного краю, 

яка полягала в обороні прав народу до незалежного 

національного і державного життя. Свої думки і свої 

ідеї вона зуміла ввести у високу мистецьку форму, 

що чарує багатством поетичних образів і музикою 

поетичного слова. Поетеса вийшла за межі 

традиційних тем. ЇЇ творчість охоплювала широке поле світових мотивів, тому стала 

вагомим художнім здобутком світової культури. 

Українка, Л.  Поезія. Драматичні твори / Л. Українка. – К. : Наукова думка, 2004. – 

384 с. – (Бібліотека школяра). 

Українка, Л.  Театр [Текст] / Леся Українка ; ред. вступна стаття і примітки А. 

Гозенпуд. – Київ : Радянський письменник, 1946 . – 334, [1] с. 

Українка, Л.  Твори в чотирьох томах [Текст] : [драматичні твори написані у 1905-1909 

рр.]. Т.2 : Драматичні твори / Л. Українка ; [упоряд. Н. Вишневська]. – Київ : Дніпро, 

1981. – 526, [2] с. : портр. 

Українка, Л.  Стародавня історія східних народів [Текст] : репринтне видання / [упоряд., 

підготовка текстів та іл., коментарі, примітки О. Огнєвої та Н. Сташенко]. – Луцьк : 

Волинська обл. друкарня, 2008. – 254, XLV [2] с. : іл. 

Українка, Л.  Драматичні твори [Текст] : поезія / Леся Українка ; [уклад. А. Я. Бельдій]. – 

Киїї : Наукова думка, 2001. – 381, [3] c. : фото. – (Б-ка школяра). 

Українка, Л.  Вибрані твори [Текст] : [посібник-хрестоматія] / Леся Українка ; [упоряд. 

Щавурський Б. Б.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 383, [1] с. : портр. – 

(Серія "Класна українська класика"). 


