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     Серед письменників-ювілярів 2018 року є багато гучних імен. Це люди, які 

залишили яскравий слід в історії та літературі. На їхніх  творах виростало не одне 

покоління, їх праці завше привертали до себе увагу розмаїтої аудиторії.  

     У кожній країні існують свої книжкові перлини, які мають історію написання та 

видання. Вони збагачують знаннями, допомагають зрозуміти оточуючий світ, 

відкривають небачені обрії, пробуджують мрії та розкривають таємниці добра і зла. 



Іва́н Миха́йлович Андруся́к (28 грудня 1968 р., 

с. Вербовець Косівського району Івано-Франківської області) —

 поет, дитячий письменник, прозаїк, літературний критик, перекладач. 

Увійшов у літературу на початку 1990-их як учасник літературного 

угруповання «Нова дегенерація», до якого також входили Степан 

Процюк та Іван Ципердюк. Критика вважає його одним із чільних 

поетів покоління «дев'ятдесятників». 

50 років від дня народження Івана Михайловича Андрусяка (1968), 

українського поета, перекладача 

Андрусяк, І. М.   Серця приручених рослин 

[Текст] : [інтимна лірика] / Іван Андрусяк ; 

[худож. Х. Стадник]. – К. : Фонтан Казок, 2015. – 

94, [2] с. : іл. – Книга з дарчим написом автора 

(461823). 



Вовчок, М.   Твори в двох томах [Текст]. Т.1 

/ Марко Вовчок ; [вступна стаття О. Є. Засенка ; 

упоряд. і приміт. О. Білявської ; худож. В. С. 

Кравченко]. – К. : Дніпро, 1983. – 437, [3] с. : 

портр. – Зміст: Народні оповідання ; Рассказы из 

русского народного быта ; Повісті. Оповідання. – 

Бібліогр.: в підрядкових примітках. 

185 років від дня народження Марка Вовчка (Марії Олександрівни Вілінської)  

(1833-1907), українського прозаїка 

Вовчок, М.   Народні оповідання . Повісті [Текст] 

/ Марко Вовчок. – К. : Наукова думка, 2001. – 247, [3] 

с. : іл., портр. – (Бібліотека школяра). – Зміст: Сестра 

; Козачка ; Чумак ; Одарка ; Сон ; Горпина ; Викуп ; 

Свекруха ; Отець Андрій ; Максим Гримач ; 

Ледащиця ; Два сини ; Данило Гурч ; Інститутка ; Три 

долі. 

Марія́ Олекса́ндрівна Вілін́ська (прізвище за першим чоловіком — Маркович, за 

другим чоловіком — Лобач-Жученко; найвідоміший псевдонім — Марко́ 

Вовчо́к; 10 (22) грудня 1833 р., 28 липня (10 серпня) 1907 р.,  — українська та 

російська письменниця і перекладачка. Вілінська була дружиною українського 

етнографа Опанаса Марковича та російського офіцера Михайла Лобача-Жученка, 

матір'ю російського публіциста Богдана Марковича, троюрідною сестрою 

російського літературного критика Дмитра Писарєва, старшою сестрою 

російського письменника Дмитра Вілінського та тіткою українського 

дипломата Олександра Вілінського. 



Нечуй-Левицький, І. І.   Микола Джеря [Текст] : 

вибрані твори для середнього шкільного віку / І. І. 

Нечуй-Лвицький ; редкол.: В. Андрущенко [та ін.] 

; худож. ред. Є.О. Звєздов. – К. : Веселка, 1967. – 

192 с. 

180 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя-Левицького (Левицького)  

(1838-1918), українського прозаїка, публіциста 

Іва́н Семе́нович Нечу́й-Леви́цький (справжнє прізвище — Леви́цький, 13 [25] 

листопада 1838 р., Стеблів, Богуславський повіт, Київська губернія, Російська 

імперія — 2 квітня 1918 р., Київ, Київська губернія, УНР) — український 

письменник, етнограф, фольклорист, педагог. Народився в сім'ї сільського 

священика в Стеблеві, нині селище міського типу Корсунь-Шевченківського району 

Черкаської області, Україна. Батько його, Семен Степанович, був освіченою 

людиною прогресивних поглядів, мав велику домашню книгозбірню і на власні 

кошти влаштував школу для селян, в якій його син і навчився читати й писати. 

Змалку І. Левицький познайомився з історією України з книжок у батьківській 

бібліотеці. На сьомому році життя хлопця віддали в науку до дяка, який 

вчителював у духовному училищі при Богуславському монастирі. 



Брехт, Б. Жизнь Галилея [Текст] / 

Бертольт Брехт ; [пер. з нім. Л. 

Копелева]. - М. : Искуство, 1957. - 165, 

[2] c. : ил.  

Брехт, Б.   Копійчаний роман. Матінка 

Кураж та її діти. Кавказьке крейдяне коло 

[Текст] / Бертольт Брехт ; [пер. з нім.: Ю. 

Лісняк, М. Зісман, В. Митрофанов]. – К. : 

Дніпро, 1973. – 525, [3] c. : іл. – 

(Вершини світового письменства). 

120 років від дня народження Бертольта Брехта (1898–1956), 

німецького письменника, мистецтвознавця, драматурга, 

театрального та громадського діяча 

Бе́ртольт Брехт (10 лютого 1898 р., Аугсбург, Баварія — 14 серпня 1956 

р., Берлін) — німецький драматург і поет. Отримав міжнародне визнання 

своєї творчості. Його вважають засновником епічного («діалектичного») 

театру. Член Всесвітньої Ради Миру. Міжнародна Сталінська премія «За 

зміцнення миру між народами» (1954 р.). Народився в заможній буржуазній 

родині. Закінчив Мюнхенський університет. Літературну діяльність 

почав 1918 року. 

 



Гофман, Е. А.   Собрание сочинений в шести томах 

[Текст] : пер. с нем. Т. 1 : Фантазии в манере Калло. 

Принцесса Бландина. Необыкновенные страдания 

директора театра / Ернст Теодор Амадей Гофман ; 

[предисловие А. Карельского ; коммент Г. 

Шевченко, худож. оформл. А. Еремина]. – М. : 

Хужожественная литература, 1991. – 493, [3] с. : ил., 

портр. 

170 років від дня народження Ганса Гофмана, 

 німецького письменника, поета, педагога 

Ернст Те́одор Амаде́й Го́фман  24 січня 1776 р., Кенігсберг — 25 червня 1822 
р., Берлін) — німецький письменник, композитор, художник, 

представник романтизму. Псевдонім як композитора — Йоганн Крайслер. 

Літературне життя його почалося з 36 років. Народився у столиці Східної 
Пруссії — Кенігсберзі. Шлюб батьків був дивним. Батько — Крістоф Людвіґ 
Гофман — служив адвокатом при прусському верховному суді в Кенігсберзі. 
Біографи зазначають, що він був людиною настрою, не цурався муз, але був 
схильний до пиятики. Матір — Ловіза Альбертина Дерфер — була жінкою 
надзвичайно побожною, відлюдькуватою, зі схильністю до пієтизму. Подружнє 
життя цих цілковито різних людей супроводжувалося частими сімейними 
скандалами, які призвели врешті-решт до того, що через декілька років після 
народження сина вони розірвали шлюб. 



Кафка, Ф.   Избранное [Текст] / Франц 

Кафка. – СПб : Кристалл, 1999. – 1088 с. : 

портр. – (Б-ка мировой литературы). 

135 років від дня народження Франца Кафки (03.07.1883),  

німецького письменника австро-угорського походження 

Франц Ка́фка ( 3 липня 1883  р., Прага — 3 червня 1924 р., Відень) — 

один із найвизначніших німецькомовних письменників XX ст., 

більшу частину робіт якого було опубліковано посмертно. Його твори 

просякнуті абсурдом і страхом перед зовнішнім світом та вищим 

авторитетом, вони здатні пробуджувати в читачеві відповідні почуття 

тривоги, що є унікальним явищем у світовій літературі. 



Ремарк, Э. М.   Ночь в Лиссабоне. Тени в раю [Текст] : 

романы : пер с нем. / Эрих Мария Ремарк ; [послеслов. И. 

Фрадкина ; пер. Ю. Плашевского ; ил. И. Пчелко]. – М. : 

Правда, 1990. – 618, [4] c. : ил. 

Ремарк, Е. М.   Час жити і час помирати [Текст] : роман 

/ Еріх Марія Ремарк ; з нім. пер. Юрій Петренко. – К. : 

Дніпро, 1974. – 326, [2] с. : іл. 

Épix Марія́ Рема́рк (при народженні — Еріх Пауль Ремарк 22 червня 1898 

р., Оснабрюк, Німеччина — 25 вересня 1970 р., Локарно, Швейцарія) — один з 

найвідоміших німецьких письменників XX століття. Ремарк народився в 

місті Оснабрюк, Німеччина, в католицькій робітничій родині. Він — друга дитина в 

родині, де було п'ятеро дітей. Його батько, Петер Франц Ремарк, працював 

палітурником. При народженні (хрещенні) хлопцеві було дане ім'я Еріх 

Пауль. 1918 року, після смерті матері, Анни Марії Ремарк — у пам'ять про неї — 

змінив своє ім'я на Еріх Марія. Оскільки Ремарки були католиками, юнак потрапив 

до католицького педагогічного училища. Педагогічна освіта пізніше згодилася, 

коли він вчителював певний час у сільських школах. 

120 років тому народився Еріх Марія Ремарк – 

 німецький прозаїк XX ст. 



Гарсіа, М. Г.   Сто років самотності [Текст] : 

роман, повісті, оповідання / Габріель Гарсіа 

Маркес ; [пер. з ісп.: Г. Вінграновська, М. 

Жердинівська, Ж. Конєва [та ін.] ; Ін-т 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – 

К. : Вид. дім Всесвіт, 2004. – 611, [4] c. : іл. – 

(Б-ка світової літератури). 

90 років від дня народження Габрієля Гарсіа Маркеса (1928–2014), 

колумбійського письменника, журналіста, громадського діяча, 

лауреата Нобелівської премії в галузі літератури 

Габрієл́ь Хосе́ де ла Конкордія Гарсі́я Ма́ркес (прізвисько: Габо;  

6 березня 1927 р., Аракатака, Колумбія — 17 квітня 2014 

р., Мехіко, Мексика) —колумбійський письменник-прозаїк, журналіст, 

видавець і політичний діяч; лауреат Нейштадтської літературної премії 1972 

року, лауреат Нобелівської премії з літератури 1982 року. Представник 

літературного напрямку «магічного реалізму». Його ім'я стоїть поряд з 

іменами Хорхе Луїса Борхеса, Маріо Варгаса Льйоси, Хуліо Кортасара як 

одного з найвизначніших письменників Латинської Америки ХХ століття.  



Байрон, Д. Г.   Избранное (1816 - 1823) [Текст] : пер. с 

англ. : ил. художников ХІХ века / Джордж Гордон 

Байрон ; составл. и послесл. О. Афониной ; коммент. 

О. Афониной и А. Николюкина. – М. : Правда, 1986. – 

460, [4] с. : ил. – Содержание: Манфред ; Беппо ; Каин 

; Вернер, или Наследство ; Дневник. 

Джордж-Но́ел-Го́рдон Ба́йрон (22 січня 1788 р., Лондон — 19 квітня 1824 

р., Месолонгіон, Грецька Республіка) — англійський поет, який став 

символом романтизму і політичного лібералізму в Європі XIX століття. Поряд 

з Персі Біші Шеллі і Джоном Кітсом представляє молодше 

покоління британських романтиків. Його Чайльд-Гарольд став прототипом 

незліченних байронічних героїв у літературі різних країн Європи. Мода 

на байронізм тривала і після смерті Байрона, навіть незважаючи на те, що до 

кінця життя у віршованому романі «Дон Жуан» і жартівливій поемі «Беппо» 

сам Байрон перейшов до сатиричного реалізму з опорою на 

спадщину Александера Поупа.  

Байрон, Д. Г.   Дон Жуан [Текст] : поема / Джордж 

Гордон Байрон ; [пер. з англ. С. Є. Голованівського ; 

передмова С. Д. Павличко ; іл. Л. Д. Киркач] ; Ін-т 

літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Х. : 

Фоліо, 2001. – 557, [3] с. : іл., портр. – (Б-ка світової 

літератури). 

230 років від дня народження Джорджа Ноела Гордона Байрона 

(1788–1824), англійського поета 



Рід, Т. М.   Вершник без голови [Текст] : 

дивовижна Техаська історія : роман : для 

старшого шкільного віку / Майн Рід ; пер. з 

англ. В. Митрофанова, мал. І. Ільїнського, 

післямова Р. Самаріна. – К. : Веселка, 1983. – 

549, [3] c. : іл. – (Бібліотечна серія). 

200 років від дня народження Томаса Майна Ріда  

(1818–1883), англійського письменника 

Томас Майн Рід народився 4 квітня 1818 року в селі Балліроні (Ірландія) в сім'ї 

пресвітеріанського пастора, Томаса Майна Ріда Ст.  

І батько і мати письменника за походженням були шотландцями. За сімейною 

традицією первісток успадкував батьківське ім'я, але надалі відмовився від його 

першої частини. По материнській лінії він був далеким родичем Вальтера Скотта. 

У тридцять три роки Майн Рід вирішив одружитися, і його шлюб виглядав не менш 

романтичним, ніж пригоди його героїв: дружиною Майн Ріда стала п'ятнадцятирічна 

дівчина з англійської аристократичної родини. Однак комерційна непрактичність 

молодого письменника, екстравагантність і схильність до романтичної екзотики 

зрештою призвели його на межу банкрутства. Тоді в 1867 році Рід вирішив удруге 

спробувати щастя в Америці, де пройшла його юність. 

 
 

Рид, Т. М.   Охотники за жирафами 

[Текст] : [роман] / Майн Рид. – М. : 

Подиум, 1991. – 159, [1] с. 



Верн, Ж.   Таємничий острів [Текст] / Жуль 

Верн ; пер. І. Л. Базилянської. – Х. : Школа : 

Пілігрим, 2008. – 558, [2] с. : іл. – (Золота серія . 

Бібліотека пригод. Серія книжок для майбутніх 

лідерів). – Библиогр.: с. 559. 

190 років від дня народження Жуля Верна (1828–1905), 

французького письменника 

Жу́ль Габрієл́ь Верн (8 лютого 1828 р., Нант, Франція —  

24 березня 1905 р., Ам'єн, Франція) — французький письменник. Разом 

із Гербертом Уеллсом вважається засновником жанру наукової фантастики. 

Розпочинав з написання театральних п'єс, які не користувалися особливим успіхом 

до 1863 року, коли видавець П'єр-Жуль Етцель опублікував його перший 

роман «П'ять тижнів на повітряній кулі». Цей твір, разом з наступним —

 «Подорожі і пригоди капітана Гаттераса», започаткував серію незвичайних 

подорожей, яка включає загалом 62 романи і 18 оповідань. 

Верн, Ж.   Двадцать тысяч лье под водой: 

кругосветное путешествие в морских глубинах. 

Робур-Завоеватель [Текст] / Жюль Верн ; [пер. с 

фр.: Н. Г. Яковлевой, Е. Ф. Корша, Я. З. 

Лесюка]. – М. : Правда, 1987. – 669, [3] c., [4] л. 

ил. – (Б-ка фантастики ; 16). 



Мериме, П.   Хроника царствования Карла ІХ. 

Новеллы [Текст] : [роман : пер. с фр.] / Проспер 

Мериме ; [вступ. ст. В. Дынник ; коммент. А. 

Михайлова]. – М. : Литература ; Мир книги, 

2006. – 398, [2] с. – (Бриллиантовая 

коллекция). – Содержание: Маттео Фальконе ; 

Коломба ; Кармен . 

Мериме, П.   Новеллы [Текст] : [cборник : 

переводы с французского] / Проспер Мериме ; 

[ил. художника Ф. Д. Гончарова]. – М. : Правда, 

1980. – 138, [2] с. : ил. – (Библиотека 

зарубежной классики). – Содержание: Маттео 

Фальконе ; Взятие редута ; Таманго ; Этрусская 

ваза; Партия в триктрак ; Двойная ошибка ; 

Кармен ; Аббат Обен ; Голубая комната. 

Проспер Меріме (28 вересня 1803 р., Париж, Франція — 23 вересня 1870 р.) —

 французький драматург, новеліст, історик, етнограф і романіст, сенатор. Мабуть, 

найбільш відомим його твором є новела «Кармен», на основі якої Жорж 

Бізе написав однойменну оперу. Його батько був художником. Мистецьки обдарованою 

була і мати письменника. У 1823 році закінчив правознавчий факультет, але 

юриспруденція цікавила його мало. Протягом усього життя Меріме був аналітиком. 

Байдуже сприймав усі революції у Франції, свідком яких був, суспільні проблеми майже 

не відбилися в його творчості. 

215 років тому народився Проспер Меріме (28.09.1803) –  

французький письменник, новелист і перекладач 



Перро, Ш.   Сказки матушки Гусыни, или 

Истории и сказки былых времен с поучениями 

[Текст] : для семейного чтения / Шарль Перро ; 

[перевод с франц.: А. Федорова, Л. Успенского, 

С. Боброва]. – М. : Художественная литература, 

1991. – 139, [3] с. : ил. 

390 років від дня народження Шарля Перро (1628–1703),  

французького поета, письменника-казкаря, критика 

Шарль Перро́ (12 січня 1628 р., Париж, Королівство Франція —  

16 травня 1703 р., Париж) — французький письменник, поет і критик, 

основоположник жанру літературної казки. Є автором дуже популярних і 

всесвітньо відомих казок — «Кіт у чоботях», «Попелюшка», «Синя Борода». 

Більшість його казок друкуються ще й тепер, знайшли відображення 

в операх, балетах, фільмах та театральних виставах. Найвідомішим музичним 

твором на основі казки Перро став балет Петра Ілліча Чайковського «Сонна 

красуня». Народився в Парижі в багатій сім'ї, його батьком був відомий юрист 

П'єр Перро, а матір'ю Пакетт Ле Клерк. Його брат Клод Перро теж був відомий у 

Франції як архітектор східної частини замку Лувр, яку побудовано 

між 1665 і 1680 рр. 



Стендаль, Ф.   Красное и черное [Текст] : 

роман / Ф. Стендаль. – Симферополь : НАТА, 

1994. – 519, [2] c. – (Библиотека зарубежной 

классики). 

Стендаль, Ф.   Пармская обитель [Текст] : 

[исторический роман] / Ф. Стендаль ; [перевод с 

франц. Н. Немчиновой]. – М. : Правда, 1982. – 

430, [2] c. : ил. – Библиогр.: в подстрочных 

примеч. 

Стендаль (Анрі-Марі Бейль) (справжнє ім'я: Анрі-Марі Бейль  

23 січня 1783 р., Ґренобль — 23 березня1842 р., Париж) — французький письменник. 

Автор роману «Червоне та чорне». Стендаль народився 23 січня 1783 року в Греноблі, 

у родині багатого адвоката. Його дід, лікар і громадський діяч, захоплювався 

ідеями Просвітництва й був шанувальником Вольтера. Але з початком революції у 

родині погляди дуже змінилися, батько Стендаля змушений був навіть 

переховуватися. Мати хлопчика рано померла, і сім'я надовго вбралася у траур. 

235 років тому народився Стендаль (23.01.1783) – 

знаменитий французький прозаїк 



Ибсен, Г.   Пьесы [Текст] / Генрик Ибсен ; пер с 

норвежского А. и П. Ганзен ; рис. Д. 

Дубинского ; [вступит. статья и под ред. В. 

Адмони]. – М. : Гос. издат. дет. лит., 1956. – 

350, [2] с. – Библиогр.: в подстрочных примеч. 

Ибсен, Г.   Пер Гюнт [Текст] : драмматическая 

поэма / Генрик Ибсен ; пер с норвежского 

Аллы Шараповой ; ил. С. Бродского ; [вступит. 

статья Н. Любимова ; коммент. Б. Ерхова ; 

оформл. Ю. Боярского]. – М. : Худож. лит, 

1980. – 300, [4] с. – Библиогр.: в подстрочных 

примеч. 

Ге́нрік І́бсен (20 березня 1828 р., м. Шієн — 23 травня 1906 р., Крістіанія, 

тепер Осло) — норвезький драматург і поет, реалістичні і суперечливі п'єси якого 

революціонізували європейський театр. Генрік Ібсен народився у норвезькому 

портовому містечку Шієні, в родині, що належала до кола місцевої купецької 

аристократії. Із п'ятнадцяти років юнак був вимушений працювати учнем аптекаря — 

саме тоді він почав писати вірші в сентиментально-романтичному дусі. Революційні 

потрясіння 1848 року в Європі вплинули на нього: Ібсен створив свою першу 

бунтарсько-романтичну п'єсу «Катіліна» (1849 рік). У 1850 році він переїздить до 

Кристіанії (сучасне Осло) і стає професійним літератором. 

190 років від дня народження Генріка Ібсена (1828–1906), 

норвезького драматурга, поета 



Чекаємо всіх бажаючих у стінах нашого 

книжкового храму! 


