Кожна книга має свою історію, в тому числі дату народження – рік, коли вона
вперше була опублікована. З того часу починає нараховуватись її вік. Багато творів
достойні того, щоб їх ювілеї ми відзначали як пам’ятні дати. У кожної з книгювілярів 2017 року свій характер, своя історія написання, свій шлях до читача. В
даному переліку є твори, що вивчаються за шкільною програмою. А є ще книги, які
можна просто взяти й прочитати. По-перше, це буде цікаво (багато книг перейшли
100-річний рубіж!!!). По-друге, це буде найкращим подарунком книзі-ювіляру.
Читайте! Приємного читання!

Українська література
 25 років – Юрій Андрухович «Рекреації»
 30 років – Ліна Костенко «Сад нетанучих скульптур»
 30 років – Ліна Костенко «Бузиновий цар»
 30 років – Юрій Мушкетик «Яса» (друга редакція)
 35 років – Павло Загребельний «Я, Богдан»

У романі «Я, Богдан» зображено
драматичні події національно-визвольної
війни українського народу проти польської
шляхти (1648 – 1654).
Епічна
масштабність,
широта,
виразно-полемічний
стиль
роздумів
центральної постаті – гетьмана Богдана
Хмельницького – роблять роман цікавим,
динамічним, сповненим непередбачених
злетів, оман, суперечностей, через які доля
веде головного героя.
Твір написано від імені Богдана
Хмельницького, який оглядає свій життєвий
шлях до і після смерті – «у славі».
Завантажити книгу http://chtyvo.org.ua/authors/Zahrebelnyi/Ya_Bohdan/

 35 років – Всеволод Нестайко «Загадка старого клоуна»
 60 років – Платон Воронько «Казка про Чугайстра»
 60 років – Іван Багряний «Маруся Богуславка»
 60 років – Юрій Мушкетик «Гайдамаки»
 70 років – Улас Самчук «Юність Василя Шеремети»
 80 років – Наталя Забіла «Веснянка»
 80 років – Улас Самчук «Волинь. Том ІІІ: Батько і син»

Уласа Самчука називають українським
Гомером ХХ століття. Його трилогія
«Волинь» значною мірою автобіографічна. В
основу сюжету покладено факти життя
автора та його родини. Перебуваючи на
чужині, прозаїк надзвичайно болісно
переживав розлуку з близькими йому людьми.
Саме туга за рідним краєм, батьківським
домом, батьками, сестрою стали головним
поштовхом і бажанням повернутися
подумки на Волинь, створити епічний
широко розгорнутий роман про людей, між
яких він виріс, яких знав і любив, без яких його
існування не мало сенсу.

Прагнучи створити широке епічне полотно про життя волинського
селянства першої третини XX століття, письменник змалював понад
450 персонажів. Ми зустрічаємося у романі із селянами-хліборобами
різного достатку, поміщиками, священиками, панськими прикажчиками,
урядовцями, солдатами Першої світової війни, революційними
матросами. Вони - люди різного віку, різних уподобань, різних політичних
поглядів, вони - народ.
Завантажити книгу
http://chtyvo.org.ua/authors/Samchuk/Volyn_ChIII_Batko_i_syn/

 85 років – Іван Нечуй-Левицький «Князь Єремія Вишневецький»
Історичний роман відомого і
талановитого
українського
письменника Івана Нечуя-Левицького,
написаний у 1897р., але пощастило його
видати лише у 1932р., вже значно
пізніше після смерті видатного
автора.
Іван Нечуй-Левицький у статті
«Сьогочасне літературне прямування»
(1884 р.) розповів про свій задум
розкрити
національну
історію,
створити твір про український народ у
часи визвольної боротьби. Він вважав,
що художні твори про історичне
минуле зможуть пробудити інтерес
широких верств населення до минулого
свого народу.
Щоб бути точним і правдиво висвітлити добу козаччини, автор
ретельно опрацював твори сучасників Єремії Вишневецького — козацькі
літописи Самійла Величка, Григорія Грабянки, Самовидця, навіть
щоденник Богуслава Машковського, слуги князя Ієремії Вишневецького.
Крім того, ознайомився з науковими дослідженнями, присвяченими тій
добі, Олександра Лазаревського, Миколи Костомарова, Пантелеймона
Куліша.
Завантажити книгу
http://chtyvo.org.ua/authors/Nechui-evytskyi/Kniaz_Ieremia_Vyshnevetskyi/
 90 років – Наталя Забіла «Повість про Червоного звіра»
 90 років – Микола Хвильовий «Вальдшнепи»
 105 років – Михайло Коцюбинський «Коні не винні»
 110 років – Олена Пчілка «Збентежена вечеря»
 115 років – Ольга Кобилянська «Земля»
 120 років – Михайло Старицький драма «Богдан Хмельницький»

 120 років – Іван Карпенко-Карий «Мазепа»
 130 років – Олена Пчілка «Товаришки»
 130 років – Леся Українка «Русалка»
 135 років – Іван Франко «Захар Беркут»
 160 років– Пантелеймон Куліш «Чорна рада»

Чорна
рада
—
перший
українськомовний
історичний
роман,
виданий Пантелеймоном Кулішем 1857
року. У цій «хроніці історичних подій»
автор відтворив відомі історичні події —
чорну раду у Ніжині, яка відбулася 1663
року. Цей твір був написаний під впливом
історичних романів Вальтера Скотта.
Письменник акцентує увагу на
суперечностях між простими козаками і
старшиною, між міщанами і шляхтичами,
між городовими козаками і запорожцями.

Визначальним сюжетним «полігоном»
для характерологічного увиразнення героїв
є дорога, у яку вирушає козак Шрам зі своїм сином Петром, прямуючи з
Правобережної України до Лівобережної до Якима Сомка. На цій дорозі
вони зустрічають різних за соціальним статусом і політичними
поглядами людей.
Завантажити книгу
http://chtyvo.org.ua/authors/Kulish/Chorna_rada_zbirka_vyd_1990/

 175 років – Іван Котляревський «Енеїда»
 180 років – Григорій Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма»
«Конотопська
відьма»
Григорія
Квітка-Основ’яненка
є
одним
з
найвідоміших творів цього талановитого
письменника і була опублікована в другій
книзі «Малоросійських оповідань».
В «Конотопській відьмі», яка за
жанром є сатирично-фантастичною
повістю, автор майстерно описав життя
та побут на Україні у ХVІІІ ст., зробивши
сатиричний акцент на недолугості та
обмеженості козацьких старшин, що
отримували свої посади не відповідно до
своїх талантів та вмінь, а у спадщину. До
того ж, автор крізь призму сатиричної
критики зображує реалії суспільних
взаємин того часу.

Повість складається з 14 розділів і має закінчення («закінченіє»).
Кожний розділ починається словами «смутний і невеселий», які набули в
українській мові статусу крилатих слів.
Завантажити книгу
http://chtyvo.org.ua/authors/Kvitka-Osnovianenko/Konotopska_vidma/
 185 років – Григорій Квітка-Основ’яненко «Маруся»
 190 років – Петро Гулак-Артемовський «Батько та син», «Дві пташки в
клітці»
 200 років – Петро Гулак-Артемовський «Справжня добрість»

Зарубіжна література
 65 років – Ернест Хемінгуей «Старий і море»
В основі повісті-притчі лягла
розповідь про кубинського рибалку
Сантьяго, його боротьбу з гігантською
рибиною, що стала найбільшою
здобиччю в його житті.
Історія
створення
повісті
«Старий і море» бере свій початок 1936
року, коли Хемінгуей опублікував у
часописі «Есквайр» нарис про дійсний
випадок у Гольфстрімі: рибалка спіймав
величезну рибину, яка довго тягла за
собою човник; коли потерпілого
знайшли, від риби майже нічого не
залишилося, а старий ридав з відчаю.
У 1953 році за свою повість Ернест Хемінгуей отримав
Пулітцерівську премію, в 1954 році — Нобелівську премію з літератури.
Завантажити книгу
http://chtyvo.org.ua/authors/Ernest_Hemingway/Staryy_i_more/
 80 років – Джон Толкін «Гобіт, або Туди і звідти»
 95 років – Олександр Грін «Пурпурові вітрила»
 105 років – Артур Конан-Дойль «Загублений світ»
 115 років– Артур Конан-Дойль «Собака Баскервілів»
 120 років – Брем Стокер «Дракула»
 120 років – Герберт Уеллс «Людина-невидимка»
 135 років – Марк Твен «Принц і жебрак»
 140 років – Шарлотта Бронте «Джен Ейр»
 145 років – Жюль Верн «Навколо світу за 80 днів»

 150 років – Жюль Верн «Діти капітана Гранта»
Один з найвідоміших у творчій скарбниці
Жуля Верна, роман має своєрідну історію
створення: якось до Жуля Верна звернулися члени
Французького
географічного
товариства,
занепокоєні тим, що діти погано знають
географію, — з проханням написати твір, що
привернув би увагу підлітків до цієї науки. Саме
так виник задум знаменитого роману,
центральним персонажем якого став французгеограф, чиї докладні пояснення супроводжують
пригоди героїв у різноманітних екзотичних
країнах. Після журнальної публікації з
продовженнями упродовж 1865–1867 років у
Парижі вийшло друком перше окреме видання (1867).
Завантажити книгу
http://chtyvo.org.ua/authors/Jules_Verne/Dity_kapitana_Hranta/
 150 років – Федір Достоєвський «Злочин і кара»
 150 років – Шарль Де Костер «Легенда про Уленшпігеля»
 155 років – Віктор Гюго «Знедолені»
 155 років – Іван Тургєнєв «Батьки і діти»
 160 років – Гюстав Флобер «Пані Боварі»
Початкова назва роману «Пані Боварі,
провінційні звичаї». Твір оповідає про життя жінки
лікаря, Емми Боварі, у якої був позашлюбний зв'язок,
і яка намагалась жити поза межами свого статку
аби уникнути заяложеності та нікчемності життя
в провінції. Хоча основний сюжет твору досить
простий, навіть архетиповий, проте справжня
майстерність роману полягає в його деталях та
прихованих стилях.

Завантажити книгу
http://chtyvo.org.ua/authors/Flaubert_Gustave/Pani_Bovari_zbirka/



165 років – Гаррієт Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома»



170 років – Микола Гоголь «Мертві душі»



180 років – Ганс Крістіан Андерсен «Нове вбрання короля»



180 років – Чарльз Діккенс «Пригоди Олівера Твіста»



190 років – Вільгельм Гауф «Карлик Ніс»
Через
весь
текст
однієї
з
найвідоміших
казок
німецького
письменника проходить ідея торжества
справедливості, переваги внутрішнього
світу перед зовнішнім. Хлопчик – головний
герой твору, викрадений відьмою і
перетворений нею на потворного карлика.
Втікши від неї, він намагається
повернутися додому. Але батьки не
впізнають
його.
Працюючи
на
королівській кухні, він рятує дівчинку
Мімі, перетворену відьмою в гуску.
Дружба допомагає їм подолати всі
перешкоди і звільнитися від відьомських
чар.
Автор проносить через казку віру в перемогу добра над злом. Казка
«Карлик Ніс» підкреслює важливість сім'ї в житті людини, вчить дітей
любові до своїх батьків.
Завантажити книгу
http://chtyvo.org.ua/authors/Hauff_Wilhelm/Karlyk_Nis/

 205 років – Брати Грімм казки «Золотий гусак», «Король-Жабеня або
Залізний Генріх»
 320 років – Шарль Перро казки «Попелюшка», «Кіт у чоботях»

Інтернет-джерела
1. http://rmkbib14.blogspot.com/2016/09/Ukrayinski-knyhy-yuvilyary2017.html
2. http://ru.calameo.com/read/0049779379d61afe795fd
3. http://chscb.ucoz.ru/news/ehta_kniga_jubiljar/2016-02-09-315

