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Календар знаменних і пам'ятних дат на 2023 рік /  Березнівська 

центральна  бібліотека/ відділ організаційно-методичної роботи та 

формування і використання бібліотечних фондів.- Березне, 2022. –   

с.16. 
 

Календар знаменних і пам’ятних дат є орієнтиром для 

бібліотекарів КЗ «Березнівська МПБ» у перебігу подій і ювілеїв 

та пам’ятних дат у 2023 році. Рекомендовано для використання 

при складанні планів роботи  на 2023 рік. Календар розраховано 

на бібліотечних  працівників, викладачів навчальних закладів, 

фахівців культурно-мистецьких закладів та широкому колу 

читачів.  
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ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ТА ЮВІЛЕЇ 2023 РОКУ 

 

Цього року на державному рівні відзначатимуться такі пам’ятні дати та ювілеї: 

I. Відомих подій в Україні: 

 

➢ 30-річчя, як Верховна Рада затвердила державний гімн України, державний прапор України, 

малий державний герб України. 
➢ День жалоби за загиблими під час голодомору 1932-1933 років в Україні. День пам’яті цим 

подіям вшановується 25.11.23 року.  
➢ 225 років із моменту першого видання “Енеїди” Івана Котляревського. Перша книга, 

випущена у тираж, датується 1978 роком. 
➢ 150 років із часу утворення Історичного товариства Нестора літописця (1873); 

 
II. Видатних особистостей: 

 

➢ 1045 років із часу народження Ярослава Мудрого (978-1054), Великого князя Київського, 

державного та політичного діяча Київської Русі; 
➢ 970 років із часу народження Володимира Мономаха (1053-1125), Великого князя Київського, 

державного та політичного діяча Київської Русі; 
➢ 7 січня - 180 років із дня народження Миколи Аркаса (1853-1909), письменника, історика, 

композитора, діяча культури та освіти; 
➢ 16 лютого - 210 років із дня народження Семена Гулака-Артемовського (справжнє прізвище - 

Артемовський) (1813-1873), оперного співака, композитора, актора, драматурга; 
➢ 5 березня - 120 років із дня народження Наталі Забіли (1903-1985), письменниці, 

перекладачки; 
➢ 10 квітня - 90 років із дня народження Віктора Близнеця (1933-1981), письменника; 
➢ 23 квітня - 100 років із дня народження Василя Земляка (справжні ім’я та прізвище - Вацлав 

Вацек) (1923-1977), письменника, кіносценариста; 
➢ 9 травня - 90 років із дня народження Романа Андріяшика (1933-2000), письменника; 
➢ 28 травня - 100 років із дня народження Ростислава Самбука (1923-1996), письменника; 
➢ 27 листопада - 160 років із дня народження Ольги Кобилянської (1863-1942), письменниці, 

громадської діячки; 
➢ 1 грудня - 110 років із дня народження Платона Воронька (1913-1988), письменника, 

публіциста; 
➢ 9 грудня - 160 років із дня народження Бориса Грінченка (1863-1910), громадського діяча, 

письменника, педагога, літературознавця, лексикографа, етнографа, історика, публіциста, 

упорядника і видавця "Словника української мови"; 
➢ 13 грудня - 130 років із дня народження Миколи Хвильового (справжнє прізвище - Фітільов) 

(1893-1933), письменника, публіциста, літературного критика, громадського діяча, 

представника "Розстріляного Відродження"; 
➢ 22 грудня - 190 років із дня народження Марка Вовчка (справжнє ім’я та прізвище - Марія 

Вілінська) (1833-1907), письменниці, перекладачки, етнографині. 
 

III. Днів пам’яті: 

 

➢ 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні (День пам’яті - 25.11.2023). 
IV. Відомих подій світової історії: 

➢ 75 років із часу прийняття Генеральною асамблеєю ООН Конвенції про геноцид (09.12.1948); 
➢ 75 років із часу прийняття Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав 

людини (10.12.1948). 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015


Міжнародні десятиліття за рішенням ООН : 

➢ 2014 – 2024 роки – Десятиліття стійкої енергетики для всіх 
➢ 2015 – 2024 роки – Міжнародне десятиліття осіб африканського походження  
➢ 2016 – 2025 роки – Десятиліття дій ООН з проблем харчування  
➢ 2018 – 2028 – Міжнародне десятиріччя дій "Вода для сталого розвитку"  
➢ 2021– 2030 – Міжнародне десятиріччя Організації Об'єднаних Націй з відновлення екосистем  
➢ 2021 – 2030 – Міжнародне десятиріччя науки про океан в інтересах сталого розвитку  
➢ 2022 – 2032 – Міжнародне десятиріччя мов корінних народів 

 

 

Взяти участь у: 

➢ Всеукраїнському тижні дитячого читання (березень); 

➢  Всеукраїнському конкурсі малюнків «Майбутнє планети у наших руках!» 

(лютий-квітень); 

➢ Всеукраїнському конкурсі із правового просвітництва «Конституція для всіх: і 

дорослих, і малих»  (січень-червень); 

➢ Всеукраїнському конкурсі стартапів «Моя нова бібліотека» (березень-

вересень);  

➢ Всеукраїнському дитячому літературному конкурсі «Творчі канікули» 

(червень-грудень); 

➢  Всеукраїнському конкурсі «Лідер читання» (червень-вересень); 

➢ Всеукраїнському професійному конкурсі «Краща бібліотека територіальної 

громади» (березень-грудень); 

➢ Обласному конкурсі «Краща книга Рівненщини»  ( травень - грудень); 

➢  Обласному поетичниму онлайн-марафоні до Міжнародного дня захисту дітей 

«Хай стане днем дитини кожен день» (травень-червень); 

➢ Обласному форумі «Літературна Рівненщина: читаємо дітям» (березень, 

грудень); 

➢ обласному фестивалі власної дитячої поезії « Провесінь» ( травень); 

➢ Районному конкурсі « Книголюб літа» ( червень-серпень); 

➢ Районному конкурсі творчих робіт «Малюю світ своїми кольорами) (травень-

червень); 

➢ Патріотичному конкурсі « І оберіг  і символ України» (жовтень). 
 

  

 Взяти участь у всеукраїнських соціологічних та моніторингових 

дослідженнях: 

➢  «Моніторинг стану та потреб бібліотек для дітей в умовах війни» (І-ІІ кв.); 

➢ «Формування компетентностей медіаграмотності у користувачів дитячих 

бібліотек України» (ІІ-ІІІ кв.); 

➢ «Національно-патріотичне виховання користувачів-дітей в дитячих бібліотеках» 

(ІІІ-ІVкв.); 
  

 

 

 

 

                                                                            



Норма робочого часу на 2023 рік 

 40-годинного робочого тижня - 1977 години; 

 30-годинного робочого тижня - 1488 годин; 

 20-годинного робочого тижня - 992 години; 

 10-годинного робочого тижня - 520 годин. 
 

 

 

 

         ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 2023 РОКУ 

 

 

СІЧЕНЬ 

 

 

 
1   - Новорічне свято 

  - 85 років від дня народження Людмили Григорівни Романюк (1938), української 

письменниці,прозаїка 

  - 55 років від дня народження Юрія Івановича Бедрика (1968), українського поета, 

перекладача, літературознавця 

2  - 65 років від дня народження Людмили Адамівни Литвинчук (1958), місцевої поетеси 

3  - 110 років від дня народження Натана Самійловича Рибака (1913-1978),   українського 

письменника,прозаїка 

6 -125 років від дня народження Володимира Миколайовича Сосюри (1898-1965), 

українського поета 

    - 150 років від дня народження Івана Куліша (1873–1963) – українського педагога, поета 

7  - Різдво Христове               
8 - 85 років від дня дня народження Василя Семеновича Стуса  (1938-1985),    

українського поета, перекладача 

9 - 95 років від дня народження Миколи Тодосійовича Негоди (1928—2008), українського 

письменника 

12  - День українського політв’язня 

    - 395 років від дня народження Шарля Перро (1628—1703), французького письменника-

казкаря         
22  - День Соборності України 

24 - 90 років від дня народження Дударя Євгена Михайловича (1933), українського 

письменника-сатирика 

27  - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 
28 - 95 років від дня народження Віталія Андрійовича Логвиненка (1928—1990), українського 

письменника 

29 -  День пам’яті героїв Крут 

30 - 95 років від дня народження Анатолія Трохимовича Мороза (1928), українського 

прозаїка, літературознавця, критика 

 



 

 

                      

                                               ЛЮТИЙ 

 

 

3 - 105 років від дня народження Любові Василівни Забашти (1918—1990), української 

поетеси, драматургині, письменниці 
8 - 195років від дня народження Жюля Верна (1828—1905), французького  

письменника 
14 - День святого Валентина 

     - Міжнародний день дарування книг        
15  - Стрітення Господнє 
    - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

- 90 років від дня народження Володимира Івановича Савченка (1933—2005), 

українського  письменника-фантаста 

20  - День пам’яті героїв  Небесної Сотні 

- 115 років від дня народження Марії Аркадіївни Пригари (1908—

1983), української письменниці 

-  85 років від дня народження Івана Пащука (1938–2013) – журналіста, краєзнавця, 

літератора. Голова Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України з 1989 по 2013 рр.  
21  - Міжнародний день рідної мови 

24 - Річниця вторгнення росії в Україну (російсько-українська війна) 

        

БЕРЕЗЕНЬ  

      

 

 
3  - Всесвітній день письменника 
4  - 100 років від дня народження  Олега Васильовича Буценя (1923—1966), 

українського дитячого письменника 

5 - 120 років від дня народження Наталі Львівни Забіли (1903—1985), української дитячої 

письменниці, драматурги ні , перекладачки 

8 - Міжнародний жіночий день 

9  - 209 років від дня народження  Тараса Григоровича Шевченка (1814—1861),

 українського поета, письменника, художника, мислителя 

 -  100 років від дня народження Миколи Яковича Олійника (1923—1997), українського 

прозаїка, публіциста 

 - 115 років від дня народження Тараса Бульби-Боровця (1908–1981) – діяча українського 

повстанського руху часів Другої світової війни. Засновник УПА. Народився в селі Бистричі 

Рівненського району   

13 -135 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка (1888—1939), українського 

педагога, письменника 

17 - Створення Української Центральної Ради (1917) 

19 - 75 років від дня народження Василя Басараби(1948–2021) – українського письменника,  

журналіста.  



20 - 105 років від дня народження Жоржа Байяра (1918—2004), французького дитячого 

письменника 

21 - Всесвітній день поезії 
- Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації  

- Всесвітній день людей з синдромом Дауна  

      - 90 років від дня народження Григорія Прокоповича Бідняка (1933—2020), 

українського поета, прозаїка 

26 - День Національної гвардії України 

27 – Міжнародний день театру 

28 - 85 років від дня народження Олеся Васильовича Лупія (1938), українського письменника, 

драматурга, сценариста. 

 

 

КВІТЕНЬ 

 

 

1 - Всесвітній день сміху 

-  Міжнародний день птахів 

2 - Міжнародний день дитячої книги. День народження видатного казкаря Ганса Крістіана 

Андерсена 

3 - 115 років від дня народження Степана Івановича Олійника (1908—1982), 

українського поета, гумориста і сатирика 

- 105 років від дня народження Олеся Терентійовича Гончара (1918—1995), 

українського письменника 

4 – День створення НАТО (1949) 

7  - Всесвітній день здоров’я   
9 - Вербна неділя 

10 -90 років від дня народження Віктора Семеновича Близнеця (1933—1981), українського 

дитячого письменника, журналіста, прозаїка 

11  - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів            
15 - День довкілля 
16 - Світле Христове Воскресіння 

22 - Міжнародний день Землі 

23  - Всесвітній день книги та авторського права 
       - 100 років від дня народження Василя Сидоровича Земляка (1923—1977), 

українського прозаїка, кінодраматурга 

25 - 110 років від дня смерті Михайла Михайловича Коцюбинського (1864-1913), 

українського письменника, громадського діяча  

26  - День Чорнобильської трагедії (1986) 

  -    95 років від дня народження Василя Яковича Грінчака (1928—1987), 

українського поета
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ТРАВЕНЬ 

 
1  - Міжнародний день солідарності трудящих    

5 - 195 років від дня народження Ганни Барвінок (Білозерської-Куліш Олександри 

Михайлівни), (1828-1911), української письменниці  

6  -85 років від дня народження Андрія Івановича Кондратюка (1938—2019), українського 

прозаїка, письменника, літературознавця , перекладача. Народився на хуторі Отраже села 

Моквин Рівненського району (до 2021 р. – Березнівського району)  
8  - День пам’яті та примирення 
9  - День перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 

- 90 років від дня народження Романа Васильовича Андріяшика (1933—2000), 

українського письменника ,журналіста 

14 - День Матері 

15 - Міжнародний день сім’ї        
18 - День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу (1944) 

      - Міжнародний день музеїв   

    - Всесвітній день вишиванки 

- День пам’яток історії та культури 
21 - День Європи 

21  - День пам’яті жертв політичних репресій 

- 65 років від дня народження Василя Васильовича Шкірі (1958) — українського  

прозаїка,автора казок для дітей 

22 - 105 років від дня народження Василя Павловича Поліщука (1918—1979), 

українського письменника 
23 - День героїв України  
24 - День слов’янської писемності і культури 
27 - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

31 - Всесвітній день без тютюну         

 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

 
1 - Міжнародний день захисту дітей 

- Всесвітній день батьків  

- 160 років від дня народження Марії Миколаївни Грінченко (1863—1928), української 

письменниці, перекладачки, педагогині, громадської діячки 

4  - Трійця 

     - День міста Березне 

5  - Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

- 95 років від дня народження Бориса Панасовича Комара (1928-2018), українського 

прозаїка 

6   - День журналіста 

7 - 120 років від дня народження Івана Андріановича Багмута (1903-1975), українського 

прозаїка. 

9  - Міжнародний день друзів 
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21 - 370 років від дня смерті Марії Гордіївни Чурай (Маруся Чурай, Чураївна)(1625-1653), 

легендарної української народної поетеси і співачки 

22 - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

- 115 років від дня народження Арсена Олексійовича Іщука (1908—1982), 

українського письменника, літературознавця, критика 

28  - День Конституції України 

  

 

 

ЛИПЕНЬ 

 
 

1 - День архітектури України 

7  - Свято Івана Купала 

8  - День родини     

16 - 115 років від дня народження Василя Костянтиновича Барки (1908—2003), поета, 

прозаїка українського зарубіжжя 

26 - 60 років від дня народження Галини Василівни Пагутяк (Галина Василівна Москалець) 

(1958), української письменниці 

28  - День Хрещення Київської Русі - України 

       - День Української Державності 

30 - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми 

      - Міжнародний день дружби 

- 115 років від дня народження Івана Івановича Гончаренка (1908—1988), 

українського поета 

- 205 років від дня народження Емілі Джейн Бронте (1818-1848), англійської поетеси 

та письменниці 

 

 

СЕРПЕНЬ 

 

 

2 - 110 років від дня смерті Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач) (1871-1913), української 

поетеси 

9 - Міжнародний день корінних народів світу 

12 - Міжнародний день молоді 

- 115 років від дня народження Гончаренка Івана Івановича (1908-1988), українського 

поета 
20 - 205 років від дня народження Емілі Бронте (1818—1848), англійської письменниці 

21 – Всесвітній День пам’яті жертв тероризму 

23 - День Державного прапора України 

24 - День Незалежності України (1991) 

- 65 років від дня народження Василя Червонія (1958–2009) – політичного, церковного 

діяча, народного депутата України чотирьох скликань. Голова Рівненської обласної 

державної адміністрації у 2005–2006 рр.  

29 - День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України 

- 155 років від дня народження Людмили Михайлівни Старицької (Старицька- 

Черняхівська) (1868—1941), української письменниці 
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ВЕРЕСЕНЬ 

 
                   

1 - День знань 

5 -  100 років від дня народження Григорія (Грицька) Пилиповича Бойка (1923— 1978), 

українського поета 

8    - Міжнародний день грамотності 

9  - 100 років від дня народження Олександра Івановича Пархоменка (1923—1995), 

українського поета, прозаїка 

10  - День пам’яті жертв фашизму 

20 - 100 років від дня народження Олександра Олександровича Сизоненка (1923-2018), 

українського прозаїка 

21  - Міжнародний день миру 

22 - День партизанської слави 

25 – 100 років від дня народження Петра Володимировича Гуріненка (1923-2010), 

українського прозаїка 

26  - 130 років від дня народження Микити Павловича Годованця (1893—1974), 

українського поета-байкаря 

27     - День туризму 

28  - 105 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918— 1970), 

українського педагога, письменника 

29  - День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

30     - Всеукраїнський день бібліотек 

- День усиновлення 

 

 

ЖОВТЕНЬ 

 

 
                   

1 -  День людей похилого віку 

    -  День ветерана 

2    - Міжнародний день боротьби проти насилля 

- 80 років від дня народження Богдана Михайловича Стельмаха

 (1943), українського драматурга, поета, перекладача 

5  - 100 років від дня народження Володимира Васильовича Канівця (1923-2017), 

українського письменника 

9  - День художника 

14  - Покрова Пресвятої Богородиці 

    -День українського козацтва 

    - День Захисника Вітчизни 

16 - 105 років від дня народження Олександра Миколайовича Підсухи (1918-1990), 

українського поета 

17 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності 

20 – 100 років від дня народження Отфріда Пройслера (1923—2013), німецького  дитячого 

письменника, казкаря 

24 - День Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

28 – День визволення України від фашистських загарбників (1944) 
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ЛИСТОПАД 

 
                   

1  - 125 років від дня народження Дмитра Івановича Бедзика (1898-1982), українського 

письменника 

5 - 200 років від дня народження Якова Івановича Щоголева (Щоголів) (1823—1898), українського 

поета  

      - 100 років від дня народження Івана Володимировича Глинського (1923-1983), 

українського письменника, літературознавця, перекладача 

9 - День української писемності та мови 
10 - 130 років від дня смерті Леоніда Івановича Глібова (1827-1893), українського поета-

байкаря 

11 - 85 років від дня народження Анатолія Васильовича Білоуса (1938), українського поета, 

прозаїка, публіциста, літературознавця 

16  -  Міжнародний день толерантності 
17  - Міжнародний день студента 

19 - 90 років від дня народження Вадима Олександровича Левіна (1933), українського 

дитячого поета, педагог     
20   - 105 років тому (1917) проголошено УНР 

       - Всесвітній день дитини 

 21  - День гідності та свободи 
 22 - 120 років від дня народження Олександра Максимовича Бойченка (1903—1950), 

українського письменника 

25 - День пам’яті жертв голодоморів  

     -185 років від дня народження Івана Нечуя Левицького (Івана Семеновича Левицького) 

(1838- 1918), українського прозаїка, письменника, публіцистф, перекладача, етнографа, 

педагога 

27 - 160 років від дня народження Ольги Юліанівни Кобилянської (1863- 1942), української 

письменниці 
30- 110 років від дня народження Григорія Прокоповича Донця (1913-1972), українського 

поета 
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ГРУДЕНЬ 

 

 

 

 
1  - Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
   - 110 років від дня народження Платона Микитовича Воронька (1913-1988), українського 

поета 

3 -   Міжнародний  день людей  з обмеженими можливостями 

5 - Міжнародний день волонтерів 
- 145 років від дня народження Олександра Олеся (Олександра Івановича Кандиби) 

(1878-1944), українського поета-лірика, співця радості й журби, драматурга, героя 

національно-визвольного руху, громадського діяча  

6  - День Збройних сил України 

9 - Міжнародний день боротьби з корупцією 

- 160 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка (1863—1910), 

українського письменника, педагога, фольклориста, мовознавця 

10 – Міжнародний День захисту прав людини 

- 85  років від дня народження Ольги Григоріни Осійчук (1938) , місцевої художниці 

13 - День святого апостола Андрія Первозванного 
- 130 років від дня народження Миколи Григоровича Хвильового (1893—1933), 

українського поета, прозаїка, публіциста, критика 

14 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
17 - 90 років від дня народження Дмитра Андрійовича Головка (1933), українського 

письменника 

18 - 90 років від дня народження Олександра Богачука (1933 –1994) – українського 

письменника, журналіста. З 1985 по 1994 рр. – голова Рівненської обласної письменницької 

організації  

19 - День святого Миколая Чудотворця 

20  - 70 років від дня народження Миколи Берези(1953–2021) – журналіста, поета  

21 - 95 років від дня народження Миколи Васильовича Білкуна (1928—1995), українського 

прозаїка, письменника-фантаста 

22 - 190 років від дня народження Марка Вовчка (Марії Олександрівни Вілінської) (1833-

1907), українського прозаїка,  перекладача, видавця, збирача і записувача українського 

фольклору, побуту, звичаїв  

- 75 років від дня народження Олександра Костянтиновича Тесленка (1948— 

1990), українського письменника-фантаста, журналіста 

26 - 125 років від дня народження Євгена Павловича Плужника (1898-1938), українського 

поета -лірика, драматурга, перекладача 

26 - 90 років від дня народження Юрія Дмитровича Ячейкіна (1933-2013), українського 

прозаїка 

28 - 55 років від дня народження Івана Михайловича Андрусяка (1968), українського  

поета, дитячого письменника, прозаїка, літературного критика, перекладача 

29 – 165 років від дня народження Данила Хомича Лепкого

 (1858—1912), українського письменника, етнографа 
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Книги-ювіляри 2023 року 

Книги, як і люди, мають свій рік народження. Рік 2023 багатий на ювілейні книжкові 

дати.  

Швидкоплинний час залишив нам чимало книжкових цінностей. Довголіття книги 

залежить від її читачів. У кожної книги свій характер, своя доля, свій шлях до читача. Це 

книги, які читають і перечитують. Ними захоплюються, над ними розмірковують, у них 

вчаться життєвій мудрості. Хороші книги ніколи не старіють, їм дана вічна молодість та 

оновлення у часі. 

 

10 років 

– Воронина Л. «Слон Гудзик та Вогняна Квітка», « Різдвяна казка від слона Гудзика» (2013)  

– Дереш Л. «Миротворець» (2013)  

– Іванцова М. «Живі книги» (2013)  

– Кідрук М. «Твердиня» (2013) 

– Павленко М. «Русалонька із 7-В плюс дуже морська історія»(2013)  

15 років 

– Багряна А. «Етимологія крові» (2008) 

– Воронина Л. «Нямлик і балакуча квіточка», «Хлюсь та інші» (2008)  

– Гаврош О. «Пригоди тричі славного розбійника Пинті» (2008)  

– Дерманський О. «Танок Чугайстра», «Царство яблукарство» (2008)  

– Ільченко О. «Мандрівка Дощинки», «Пригоди неприбраних іграшок», «Як коник співати    

навчився» (2008)  

– Кононенко Є. «Неля, яка ходить по стелі» (2008) 

 – Малик Г. «Третя подорож Алі» (2008)  

– Мензатюк З. «Макове князювання» (2008)  

– Ніцой Л. «Як хом’ячок друзів шукав» (2008)  

– Павленко М. «Русалонька із 7-В проти Русалоньки з Білокрилівського лісу» (2008) 

 – Рутківський В. «Потерчата» (2008)  

 

20 років 

– Андрухович Ю. «Дванадцять обручів» (2003) 

 – Забужко О. «Сестро, сестро»(2003)  

– Матіос М. « Бульварний роман» (2003)  

25 років 

–  Жадан С. «Пепсі» (1998)  

– Прохасько Т. «Інші дні Анни» (1998)  

- Дем’янчук Г. «Воскреслі для життя» (1998)  

- Поліщук Я.«Рівне. Мандрівка крізь віки» (1998) 

                                                                     35 років  

– Малик Г. «Знає Вітя все на світі» (1988)  

40 років 

– Загребельний П. «Я, Богдан» (1983) 

– Матіос М. «З трави і листя» (1983)  

50 років 

 – Нестайко В. «Тореадори з Васюківки» (1973) 

– Іваненко О. «Марія» (1973)  

– Коломієць О. «Голубі олені» (1973)  
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55 років 

 – Близнець В. «Древляни» (1968)  

– Гончар О. «Собор» (1968) 

 – Загребельний П. «Диво» (1968)  

– Іваничук Р. «Мальви» (1968) 

 – Малик В. «Посол Урус-шайтана» (1968) 

60 років 

– Гончар О. «Тронка» (1963) 

 – Збанацький Ю. «Гвардії Савочка» (1963)  

– Дольд-Михайлик Ю. «У чорних лицарів» (1963)  

– Первомайський Л. «Дикий мед» (1963)  

                                                                 65 років 

- Барка В. «Жовтий князь» (1958) 

- Самчук У. «Чого не гоїть вогонь» (1958) 

 

70 років 

– Бредбері Р. «451 градус за Фаренгейтом» (1953)  

– Багряний І. «Огненне коло» (1953)  

 

80 років 

– Сент-Екзюпері де А. «Маленький принц» (1943) 

 – Смілянський Л. «Євшан-зілля» (1943) 

90 років 

– Донченко О. «Зоряна фортеця» (1933)  

                                                                   95 років  

- Винниченко В. «Сонячна машина» (1928) 

- Куліш М. «Мина Мазайло» (1928)  

 

105 років 

– Винниченко В. «Між двох сил» (1918)  

– Тичина П. «Сонячні кларнети» (1918) 

                                                                      110 років  

– Портер Е. «Поліанна » (1913) 

                                                                  115 років 

 -  Коцюбинський «Intermezzo» (1908) 

120 років 

 – Старицький М. «Розбійник Кармелюк» (1903)  

                                                                      125 років  

– Уеллс Г. «Війна світів» (1898) 

 – Старицький М. «Молодість Мазепи» (1898)  

130 років 

 – Старицький М. «Талан» (1893)  

– Українка Л. «Давня казка» (1893)  

135 років  

     Українка Л. «Така її доля» (1888) 

140 років 

 – Стівенсон Р. «Острів скарбів» (1883)  

  - Старицький М. «За двома зайцями»(1883)    

-  Коллоді К. «Пригоди Піноккіо. Історія однієї маріонетки» (1883) 

                                                                 

                                                                      145 років  

- Нечуй-Левицький І. «Кайдашева сім’я » (1878)  

-  Верн Ж. «П’ятнадцятирічний капітан» (1878) 



15 
 

 

                                                                                   155 років 

 – Верн Ж. «Діти капітана Гранта» (1868)  

 

                                                                     180 років  

 – Шевченко Т. «Назар Стодоля» (1843)  

                                                                 185 років   

- Шевченко Т. «Катерина» (1838) 

- Котляревський І.П. «Наталка Полтавка» (1838)  

- Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»(1838) 

- Ганса-Крістіана Андерсена «Стійкий олов’яний солдатик» (1838) 

 

190 років 

– Квітка-Основ’яненко Г. «Конотопська відьма» (1833)  

                                                                   200 років  

– Скотт. В. «Квентін Дорвард» (1823)  

205років  

-  Гулак-Артемовський П. «Пан та собака»(1818) 

-  Байрон Д.Г. «Чайльд Гарольдова мандрівка» (1818) 

  

                                                                      225 років  

- Котляревський І.П. «Енеїда» (1798)  
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