
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Грицівська селищна бібліотека 



 

                                                          

                                                             

 

 

 

                                                                                           

                                                                 

665 років  

від дня виходу 

збірки новел 

італійського 

письменника 

Джованні 

Боккаччо 

«Декамерон» 

(1353) 

485 років 

від дня виходу 

сатиричного 

роману    Франсуа 

Рабле «Гаргантюа 

і Пантагрюель» 

(1533) 



                                                                        

 

 

                                  

                                                                                

                                                              

425 років  

від дня виходу 

п’єси Вільяма 

Шекспіра 

«Приборкання 

норовливої» 

(1593) 

210 років  

від дня виходу 

першої частини 

драми Йоганна 

Вольфганга фон 

Гете «Фауст» 

 (1808)       



                              

                                                                             

                                               

 

 

   

 

   200 років  

від дня виходу 

поеми 

Джорджа 

Байрона 

«Паломництво 

Чайльд Гарольда» 

(1818). 

    195 років 

від дня виходу 

історичного роману 

Вальтера Скотта 

«Квентін Дорвард» 

(1823) 



 

                        

 

 

                                                

 

185 років 

від дня виходу 

роману Оноре де 

Бальзака 

«Євгенія Гранде» 

185 років 

від дня виходу 

повісті Миколи 

Васильовича 

Гоголя  

«Ніс» 

         (1833) 



 

 
 

 

 

 

180 років 

 від дня виходу  

казок Ганса Крістіана Андерсена 

«Дикі лебеді» та 

«Непохитний олов’яний солдатик» 



 

                                                               

 

 

 

                                                         

180 років 

від дня виходу роману 

Чарльза Діккенса 

«Пригоди Олівера 

Твіста» 

(1838) 

175 років  

від дня виходу  

оповідання 

Едгарда По  

«Золотий жук» 

(1843) 



 

                                                                 

 

 

                                                                  

170 років  

від дня виходу 

роману 

 Чарльза Діккенса  

«Домбі і син» 

(1848) 

165 років  

від дня виходу 

роману  

Чарльза Діккенса 

«Холодний дім» 

(1853) 



 

 

 

                                                     

 

150 років  

від дня виходу роману 

 Жуля Верна  

«Діти капітана Гранта»  

(1868)

140 років  

від дня виходу 

пригодницького 

роману  

Жуля Верна  

«П’ятнадцятирічний  

капітан» 

 (1878) 



 

                                                                  

 

 

                                                       

135 років  

від дня виходу  

роману Роберта 

Стівенсона  

«Острів скарбів» 

(1883) 

125 років 

 від дня виходу  

оповідання 

Артура  

Конан-Дойля  

«Остання справа 

Холмса»  

(1893). 



                                                     

                                                    

        

                                                          

105 років  

від дня виходу  

роману Джека 

Лондона 

 «Мартін  Іден»  

(1913) 

95 років 

від дня виходу  

роману Ярослава 

Гашека 

«Пригоди бравого  

вояка Швейка» 



       

                                                         

  

 

                                                    

 

95 років  

від дня виходу  

повісті  

Олександра Гріна  

«Червоні вітрила» 

75 років  

від дня виходу  

казки Антуана  

де Сент-Екзюпері 

«Маленький принц» 



                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

75 років  

від дня виходу казки  

Самуїла Яковича 

Маршака 

«Дванадцять місяців» 

(1943) 



Твори-ювіляри 

665 років від дня виходу збірки новел італійського 

письменника Джованні Боккаччо «Декамерон» (1353). 

485 років від дня виходу сатиричного роману Франсуа 

Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» (1533). 

425 років від дня виходу п’єси Вільяма Шекспіра 

«Приборкання норовливої» (1593). 

210 років від дня виходу першої частини драми 

Йоганна Вольфганга фон Гете «Фауст» (1808). 

200 років від дня виходу поеми Джорджа Байрона 

«Паломництво Чайльд Гарольда» (1818). 

195 років від дня виходу історичного роману Вальтера 

Скотта «Квентін Дорвард» (1823). 

185 років від дня виходу роману Оноре де Бальзака 

«Євгенія Гранде»; 

повісті Миколи Васильовича Гоголя «Ніс» (1833). 

180 років від дня виходу казок Ганса Крістіана 

Андерсена «Дикі лебеді» та 

«Непохитний олов’яний солдатик»; 

роману Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» 

(1838). 

175 років від дня виходу  оповідання Едгарда По 

«Золотий жук» (1843). 

170 років від дня виходу роману Чарльза Діккенса 

«Домбі і син» (1848). 



165 років від дня виходу роману Чарльза Діккенса 

«Холодний дім» (1853). 

150 років від дня виходу роману Жуля Верна «Діти 

капітана Гранта» (1868). 

140 років від дня виходу пригодницького роману Жуля 

Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (1878). 

135 років від дня виходу роману Роберта Стівенсона 

«Острів скарбів» (1883). 

125 років від дня виходу оповідання Артура Конан-

Дойля «Остання справа Холмса» (1893). 

105 років від дня виходу роману Джека Лондона 

«Мартін Іден» (1913). 

95 років від дня виходу роману Ярослава Гашека 

«Пригоди бравого вояка Швейка»; 

 повісті Олександра Гріна «Червоні вітрила»; 

75 років від дня виходу казки Антуана де Сент-

Екзюпері «Маленький принц»; 

 казки Самуїла Яковича Маршака «Дванадцять місяців» 

(1943). 
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