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АНОТАЦІЯ 
Книги, як і люди, мають свій день народжен-

ня. Звісно, не завжди є змога чітко визначити 

час написання літературного твору, але деякі 

дати нам чітко відомі. Перелік таких книг 

дуже великий. Ось деякі з відомих книг укра-

їнських письменників, які святкуватимуть 

свій черговий ювілей 2021 року. Багато тво-

рів занесено до шкільних програм, їх знають 

та пам`ятають читачі. 
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У2 

Г65 

Гончар О. 
Берег любові : роман / О. Гончар. - К. : Дніпро, 1976. - 

176 с. 

Примірники: всього:2 - АХЛ(2) 
 

Роман Олеся Гончара, якому виповнюється 45 років від 

написання — це схвильована розповідь про нашого су-

часника, про молодь і ветеранів праці, глибокопоетич-

ний, філософський твір про сенс людського життя, про 

відповідальність і причетність кожного з нас до всього, 

що діється на землі.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

У26 

Б25 

Барка В.  

Поезія. Повість "Жовтий князь" / В. Барка. - К. : Наук. 

думка, 2001. - 304 с. - (Б-ка школяра) 

Примірники: всього:1 - АХЛ(1) 

 

Ім’я Василя Барки — класика сучасної української лі-

тератури — відоме у цілому світі. Він жив і працював 

у США. 

У книзі вміщено поезії В. Барки та повість “Жовтий 

князь” яка написана 60 років тому, це високомистець-

кий твір про голод в Україні 1932—1933 років. 
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У2 

С79 

Стельмах М. П.  
Правда і кривда (Марко Безсмертний) : роман / М. П. 

Стельмах. - К. : Дніпро, 1990. - 427 с. 

Примірники: всього:1 - АХЛ(1) 
 

У романі – ювілярі видатного українського радянсь-

кого письменника відображено життя українського 

села наприкінці Великої Вітчизняної війни і в перші 

роки після неї. Сила цього твору насамперед у його 

безкомпромісній правдивості, у глибоко філософсь-

кому осмисленні народного життя. Автор показав, як 

неймовірні труднощі, викликані війною й окупацією, 

ускладнюються згубними наслідками культу особи, 

командно-бюрократичними методами керівництва, 

презирливо-зневажливим ставленням до хлібороба і 

його потреб. 

 

 

 

У2 

Д58 

Довженко О.П.  
Зачарована Десна : оповідання щоденник (1941-

1956) / О. П. Довженко. - К. : Дніпро, 2008. - 504 с. 

Примірники: всього:1 - АХЛ(1) 
 

Олександр Петрович Довженко (1894—1956) — ве-

ликий український кінорежисер і письменник. Пе-

ребуваючи на фронтах Великої Вітчизняної війни, 

О. Довженко написав низку оповідань-новел. Пер-

линою його письменницького обдаровання стала 

«Зачарована Десна», яка святкує свій 65 - річний 

ювілей.  

О. Довженка — то не лише документ епохи, а й фі-

лософське осмислення долі українського народу, 

історії нації, суспільних явищ середини XX століт-

тя. 
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У1 

У45 

Українка, Леся. 

Лісова пісня : драма-феєрія в 3-х діях / Леся Укра-

їнка ; упоряд. : С. Романова, Т. Данилюк-Терещук. 

– Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. 

- 284 с. 

Примірники: всього:1 - АХЛ(1) 

 

У виданні вміщено оригінальний текст і переклад 

англійською мовою одного із найвизначніших 

творів Лесі Українки. Дивовижна історія кохання 

Мавки та Лукаша, оспівана українською письмен-

ницею, належить до вічних сюжетів світової літе-

ратури, а ідейно-тематична актуальність і мисте-

цька самобутність п’єси вражають уяву кожного, 

хто вміє цінувати красу високого поетичного сло-

ва. 

 
 
 
 
 

У1 

Ф-83 

Франко, І. 

Зів`яле листя : лірична драма / Іван Франко ; передм. 

Д. Павличка. – Київ : Дніпр, 1985. – 102 с. 

Примірники: всього: 1 – АХЛ(1)  
 

125 років тому вийшла збірка творів Івана Франка  

«Зів'яле листя». Вона є зразком інтимної лірики. На-

писана протягом 1886—1896 років і видана у 1896 ро-

ці. Збірка також має назву «Лірична драма». 

 

У цій збірці розкривається душевна трагедія лірично-

го героя (самого Івана Франка), викликана тяжкими 

обставинами особистого життя, зокрема нерозділеним 

коханням. 
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У1 

К26 

Карпенко-Карий, І. 

(Тобілевич І. К.) 

Твори : в 3-х т. Т. 1 Драматичні твори / передм. П. М. 

Киричка. – Київ : Дніпро, 1985. – 439 с. 

Примірники: всього: 1 – АХЛ (1) 
 

П’єса– трагікомедія Івана Карпенка-Карого «Мартин 

Боруля» відзначає 135 річчя від написання. Драма в 

п’яти діях побачила світ як одна із книг серії «Теат-

ральна бібліотека» (1926, Харків). Сюжет твору по-

будовано на фактах із життя родини Тобілевичів: ба-

тько драматурга вирішив домогтися визнання свого 

роду дворянським, на це пішло чимало часу, але 

дворянство не було доведено. Карпенко-Карий вико-

ристав цей факт, аби висміяти намагання простої 

людини вибитись у дворяни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У1 

Ф83 

Франко, І. 

Борислав сміється : повість / передм. О. Н. Мороза. – 

Львів : Каменяр, 1975. -248 с.– (Бібліотека школяра). 

Примірники: всього: 2 – АХЛ (2) 
 

«Борислав сміється» — перша в українській літера-

турі повість про робітничий клас, яка була написана 

140 років тому. 

Іван Франко на широкому соціальному тлі виводить 

галерею образів, які приходять до усвідомлення не-

обхідності класової боротьби, неминучості загибелі 

світу експлуататорів. 
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У1 

Н59 

Нечуй-Левицький І.С.  
Микола Джеря : повість / І. С. Нечуй-Левицький. - 

К. : Дніпро, 1978. - 164 с. 

Примірники: всього:1 - АХЛ(1) 
 

Повість видатного українського письменника І. С. 

Нечуя-Левицького (1838—1918) «Микола Джеря» 

— справжня перлина української літератури, один із 

найяскравіших зразків антикріпосницької соціально-

побутової прози. Минуло 145 років відтоді, як твір 

уперше побачив світ, та інтерес до нього не згасає і 

сьогодні. 

 

 

 

 

 

 

Р1 

Г58 

Гоголь М.  
Зібрання творів у 7-ми томах. Т. 3 : Драматичні тво-

ри / М. Гоголь. - К. : Наук. думка, 2008. - 194 с. 

Примірники: всього:1 - АХЛ(1) 

 

М. В. Гоголь написав п’єсу на початку грудня 1835 

року. Традиційно вважається, що ідея «Ревізора» 

належить О. С. Пушкіну, який розповів молодому 

письменникові історію, що трапилася з ним у Ниж-

ньому Новгороді. У процесі роботи над п’єсою М. 

В. Гоголь значно розширив задум, узагальнив свої 

спостереження й роздуми про життя тогочасного су-

спільства. 

 

 

 

 

 

 

 
 


