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Складач:  Кириленко Т.М. провідний методист ОМВ ЦМПБ ім. М. Горького 

 

Відповідальний за випуск:   Безсмертна О.В. зав. ОМВ ЦМПБ ім. М. 

Горького 



Україна : 

- Верховна Рада оголосила 2011 рік роком 

української першокниги і прийняла рішення на 

державному рівні відзначити 450-річчя 

Пересопницького євангелія (відзначити у 

серпні) 

     - 2011 рік в Україні оголошено роком 

інновацій. 

       2011 р – 20 років Незалежності України 

       2011 р – 25 років аварії на Чорнобильській АЕС 

 

ЮНЕСКО: 

     - 2011 рік  М.В.Ломоносова  

      На своїй шістдесят третій сесії Генеральна Асамблея проголосила 2011 

рік Міжнародним роком лісів та міжнародним роком хімії ; 

   -  19 серпня кожного року Всесвітнім днем гуманітарної допомоги; 

   -  22 квітня кожного року Міжнародним днем Матері-землі;  

   -  починаючи з 2010 року Асамблея оголосила  20 лютого Всесвітнім днем 

соціальної справедливості.  

  -   2011 р. – оголошений в СНД Роком історико-культурної спадщини 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

січень 

1   Новорічне свято 

6 - 165 років тому (1846) Т.Г.Шевченко написав «Заповіт» 

7 Різдво Христове 

- 110 років від дня народження Чумака Василя Григоровича (1901 - 

1919) - поета 

8      - 100 рокiв з дня народження  С.А.Крижанівського    (1911р.), 

українського поета, критика, літературознавця 

12 - 135 рокiв з дня народження Джека Лондона (1876-1916),   

американського письменника 

15 - 120 рокiв з дня народження О.Е.Мандельштама (1891-1938), 

російського поета 

- 190 років від дня народження Петрушевича Антона Степановича    

(1821 - 1913) - історика, археолога, етнографа; 

22  День Соборності України 

24 - 235 років з дня народження Ернста Теодора Амадея Гофмана (1776-

1822), німецького письменника 

27 Міжнародний день пам`яти жертв Холокосту 
- 120 рокiв з дня народження П.Г.Тичини (1891-1967), українського 

радянського поета, державного i громадського діяча 

- 185 рокiв з дня народження М.С.Салтикова–Щедріна     (1826-1889), 

російського письменника.  

- 255 років з дня народження В.А.Моцарта (1756-1791), австрійського 

композитора, піаніста і скрипаля 

28 -170 рокiв з дня народження А.І.Куїнджі (1841-1910), українського і 

російського художника 

29     День пам′ яті героїв Крут  

- 145 рокiв з дня народження Ромена Роллана (1866-1944),    

французького письменника, музикознавця, громадського дiяча 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



              Лютий 

 

2 Всесвітній день водоболотних угідь 

2 - 110 рокiв з дня народження В.П.Пiдмогильного (1901-1937), 

українського радянського письменника  

4 - 175 років від дня народження М.О.Добролюбова (1836-1861), 

російського літературного критика, публіциста 

5 - 130 років від дня смерті Ф.М.Достоєвського (1821-1881), російського 

письменника 

12 - 140 рокiв з дня народження Леся ( О.С.) Мартовича, українського 

письменника i громадського дiяча (1871-1916) 

14  День святого Валентина. 

15 День вшанування учасників   бойових дій на теріторії інших держав. 
- 105 років від дня народження Муси Джаліля (1906-1944), татарського 

поета 

16 - 180 рокiв  дня народження М.С.Лескова (1831-1895), росiйського 

письменника 

- 95 років від дня народження В.М.Баженова (1916-1995), російського 

та українського письменника 

17  - 105 років від дня народження А.Л.Барто (1906-1981), російської 

письменниці 

21 День рідної мови 

23 День захисника Вітчизни 

25 -140 років з дня народження Л.Українки (1871-1913), видатної 

української поетеси, прозаїка, перекладача, літературного критика та 

фольклориста 

29 -115 років від дня народження Кості Котки (М.П.Любченко) (1896-

1937), українського письменника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Березень 

 

1 - 110 років від дня народження П.А.Байдебури (1901-1985), 

українського прозаїка, журналіста 

3 - 200 років від дня народження Могильницького Антіна Любича (1811 

- 1873) - поета 

6 - 60 років із дня смерті В.К.Винниченка (1880-1951), українського 

політичного і державного діяча, письменника, художника 

8 Міжнародний жіночий день 

9 - Народився Т.Г.Шевченко (1814-1961), український поет, художник, 

мислитель 

15  Всесвітній день прав споживача 

18  День працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення 

-  100 років від дня народження Дмитерка Любомира Дмитровича 

(1911 - 1985) - письменника, драматурга 

21  Міжнародний день ліквідації расової дискримінації  

Всесвітній день поезії  

22 Всесвітній день водних ресурсів 

23 Всесвітній метеорологічний день 

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного 

мистецтва 

25 День Служби безпеки України 

26 День внутрішніх військ МВС України 

27 Мiжнародний день театру 

- 140 років від дня народження Генріха Манна (1871-1950), німецького 

письменника 

- 80 років від дня народження П.І.Ковальчука (1931-1995), 

українського письменника 

28 - 120 рокiв з дня народження  О.А.Слiсаренка (1891-1943), 

українського радянського письменника  

30 - 110 років від дня народження Федорова Олексія Федоровича (1901 - 

1989) - командира партизанського з'єднання, партійного і державного 

діяча, письменника, двічі Героя Радянського Союзу; 

 

         

 

 

 

 



 

   Квітень 

 

 

 

1 Міжнародний день птахів 

 День сміху 

 День геолога 

2 Міжнародний день дитячої книги 

12 Всесвітній День здоров`я 

День авіації і космонавтики 

50-річний ювілей першого польоту людини до космосу 

13 105 років від дня народження О.Д Іваненко (1906 - 1997) – української 

письменниці  

15  День навколишнього середовища 

- 90 років від дня народження Берегового Георгія Володимировича 

(1921 - 1995) льотчика, космонавта, двічі Героя Радянського Союзу 

16 - 170 років від дня народження Алчевської Христини Данилівни (1841 - 

1920) - педагога, громадського діяча 

18  18–22.04. – Дні заповідників і національних парків 

 День пам’яток історії та культури 

 Міжнародний день пам’яток і визначних місць  

22 День Землі 

23 День книги і авторського права 

- 120 рокiв з дня народження С.С.Прокоф’єва (1891-1953), радянського 

композитора,  пiанiста i диригена 

23 - 100 рокiв з дня народження О.Я.Гаврилюка (1911-1941), українського 

радянського письменника 

26  День пам'яті загиблих в радіаційних аваріях та катастрофах 

25 років з Дня Чорнобильської трагедії 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Травень 
 

1   День міжнародної солідарності трудящих 

                      

3 
 Всесвітній день свободи преси                                                                                     

День Сонця 

5 - 165 років від дня народження Генрика Сенкевича (1846-1916), 

польського письменника 

7 Международный день астрономии 

8 День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

День матері 

Дні пам`яті та примирення, присв`ячені пам`яті жертв другої 

світової війни 

9 День Перемоги 

Міжнародний  День Європи                            

13 - 95 років від дня смерті Шолом-Алейхема (Ш.Н.Рабинович) (1859-

1916), єврейського письменника 

14 - 140 рокiв з дня народження В.С.Стефаника (1871-1936), українського 

поета i громадського дiяча 

15 День памяти жертв голодомора и политических репрессий Украины 

Міжнародний день сім'ї 

- 120 рокiв з дня народження М.О.Булгакова (1891-1940), росiйського 

радянського письменника 

16 - 90 років від дня народження М.О.Дашкієва (1921-1976), українського 

письменника 

18 Міжнародний день музеїв 

20 - 45 років тому (1961) встановлено республіканські премії імені 

Т.Г.Шевченка за видатні твори літератури, образотворчого мистецтва, 

музики, театрального мистецтва і кінематографії. Тепер - Державні 

премії України імені Т.Г.Шевченка в галузі літератури, журналістики і 

мистецтва  

- 120 років від дня народження Л.В.Нікуліна (Ольконицький) (1891-

1967), російського письменника 

21 День науки в Украине 

День Європи в Україні  

- 90 років з дня народження А.Д.Сахарова (1921-1989), російського 

фізика-теоретика, громадського діяча 

24 День слов’янської писемності і культури. Рівноапостольних  Кирила і 

Мефодія     



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Європейський день парків    

25 - 90 років від дня народження О.І.Максименка (1921), українського 

поета 

- 75 років від дня народження В.О.Коротича (1936), українського 

письменника, публіциста, перекладача, журналіста 

28 День прикордонника     

 День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

29 Міжнародний день миротворців ООН 

30 День жіночої емансипації  

31 Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням 



  

Червень 

 

 

  

 

 

1 Мiжнародний день захисту дiтей 

4 Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

5 Всесвiтнiй день охорони навколишнього середовища 

День журналіста 

-330 років з дня народження Феофана Прокоповича (1681-1736), 

видатного українського церковного і громадського діяча, письменника, 

вченого–енциклопедиста 

8 - 85 років від дня народження О.В.Кошового (1926-1943), одного    з      

керівників       підпільної        комсомольської організації "Молода 

гвардія" в Краснодоні на Луганщині, Героя Радянського Союзу 

10 - 130 років з дня народження В.К.Прокоповича (1881-1942), керівника 

Української Народної Республіки  з травня по жовтень 1920р 

11 - 200 рокiв з дня народження В.Г.Бєлiнського (1811-1848), росiйського 

лiтературного критика, публiциста, фiлософа. 

14 - 200років від дня народження Гаррієт Бічер-Стоу (1811-1896), 

американської письменниці 

17 Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухами 

18 - 330 років від дня народження Прокоповича Феофана (1681 - 1736) - 

вченого, письменника, державного і релігійного діяча 

19 День медичного працівника 

20 Всесвітній день біженців 

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

Початок Великої Вітчизняної війни 

23 День державної служби ООН     

День державної служби 

24 - 170 років від дня народження І.М.Ге (1841-1893), українського 

письменника, актора, режисера 

25 День митної служби України 

День дружби та об`єднання слов`ян 

26 Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками та їх 

незаконним розповсюдженням 

День молоді 

28 День Конституції України 



 

  Липень 
 

 

 

 

 

 

1 Всесвітній день архітектури  

День архітектури України 

- 110 рокiв з дня народження О.В.Луговського (1901-1957), росiйського 

радянського поета 

- 115 рокiв з дня народження росiйського поета П.Г.Антокольського 

(1896-1978) 

3 День працівників морського та річкового флоту 

 День військ протиповітряної оборони України 

День Військово-морських Сил Озброєних Сил України 

- 215 років від дня народження М.О.Полевого (1796-1846), російського 

письменника, історика, журналіста 

4 - 120 років від дня народження Панча (справж. - Панченка) Петра 

Йосиповича (1891 - 1978), письменника, лауреата Шевченківської премії 

8 День рибалки 

11 Всесвітній День народонаселення 

16 День бухгалтера України 

17 День металурга 

- 165 років від дня народження М.М.Миклухо-Маклая (1846 - 1888), 

російського вченого, етнографа, мандрівника, громадського діяча 

18 - 200 років від дня народження Уїльяма Мейкпіса Теккерея (1811-

1863), англійського письменника 

19 - 135 років з дня народження В.М.Чехівського (1876–1937), керівника 

Української Народної Республіки з 1918 по 1919р. 

21 - 110 років з дня народження О.Теліги (1907-1942), української поетеси, 

публіциста 

25 - 145 рокiв з дня народження українського письменника i публiциста 

М.П.Левицького (1866-1932) 

26 - 155 років з дня народження Б.Шоу (1856-1950), англійського 

драматурга, публіциста і критика 

220 років від дня народження Франца Ксавера Вольфганга Моцарта 

(1791-1844), австрійського піаніста, композитора, диригента, педагога 

27 - 170 років із дня смерті М.Ю.Лермонтова (1814-1841), російського 

письменника 

28 День хрещення Київської Русі 



 Серпень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 145 років від дня народження В.М.Леонтовича (1866-1933), 

українського письменника і громадсько-культурного діяча 

6 Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 

- 155 років з дня народження Аполінарія Васнецова (1856-1933) 

російського живописця 

8 День військ зв'язку 

12 Міжнародний  День молоді 

День будівельника 

15 - 240 років від дня народження Вальтера Скотта (1771-1832), 

англійського і шотландського письменника 

19 День пасічника 

20 - 90 років від дня народження Зарудного Миколи Яковича (1921 - 1991) 

- письменника, драматурга, лауреата Шевченківської премії 

21 - 140 рокiв з дня народження росiйського письменника Л.М.Андреєва 

(1871-1919) 

23 День Державного прапору України 

24 День незалежності України. 15 років тому (1991) Верховна Рада 

УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України 

- 155 рокiв з дня народження I.Я.Франка (1856-1916), українського 

письменника 

25 День авіації України 

- 140 рокiв з дня народження (1871-1945) американського письменника i 

публiциста Т.Драйзера  

28 День шахтаря 



 

 

Вересень 

 

 

 

  

1 День знань 

2 День підприємця 

4 - 170  років від дня народження Д.К.Мороза (1841- 894), українського 

письменника 

8 Міжнародний день грамотності 

День фізичної культури і спорту 

День українського кіно 

День підприємця України 

12 - 90 років від дня народження Станіслава Лема (1921), польського 

письменника 

15 День винахідника і раціоналізатора 

День фармацевтичного працівника 
- 120 років від дня народження Агати Крісті (1891-1976), англійської 

письменниці 

16 Міжнародний день охорони озонового шару 

День працівника лісу 

20 - 100 років від дня народження Нагнибіди Миколи Львовича (1911 - 

1985) - поета, лауреата Шевченківської премії; 

21 Міжнародний День миру 

22 День партизанської слави України 

24 - 115 років від дня народження Френсіса Скотта Фіцджеральда (1896-

1940), американського письменника 

25 День машинобудівника 

- 90 років від дня народження В.Ф.Лисенка (1921-1993), українського 

письменника, літературознавця, редактора 

26 - 110 років від дня народження Скляренка С. Д. (1901 – 1962), 

письменника 

27 День туризма 

29 - 145 рокiв з дня народження українського iсторика i громадського 

полiтичного дiяча, першого Президента України М.С. Грушевського 

(1866-1934) 

1941 - початок масових розстрілів у Києві у Бабиному Яру 

30 Всеукраїнський  День бiблiотек 
- 170 рокiв з дня народження  М.П.Драгоманова (1841-1895), 

українського публiциста, iсторика, фольклориста  



 

Жовтень 

 

 

 

 

1 Мiжнародний день музики 

Мiжнародний день громадян похилого вiку. День ветерана 

Всесвітній день середовища проживання 

- 220 років від дня народження С.Т.Аксакова (1791-1859), російського 

письменника 

2 День вчителя в Україні 

- 105 рокiв з дня народження (1906-1963), українського письменника 

I.П.Багряного (Лозов’ягiн)  

3 Міжнародний День лікаря 

5 - 70 років із дня смерті М.П.Трублаїні (Трублаєвський) (1907-1941), 

українського письменника 

6 - 130 рокiв з дня народження  I.А.Кочерги  (1881-1952),  українського 

драматурга  

8 День юриста 

9 Всесвітній день пошти 

День художника України  

11 Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих 

14 День Українського козацтва 

День художника 

15 - 90 рокiв з дня народження (1921-1989),українського поета Д.О.Луценка  

17 Міжнародний день боротьби з бідністю 

- 75 рокiв з дня народження (1936), українського поета i громадського 

дiяча I.Ф.Драча  

24 Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй 

27 День рятівника 

- 80 років від дня народження Ю.Т.Кочерги (1931), українського 

письменника 

28 1944 Завершення визволення України від німецько-фашистських 

загарбників 

День автомобіліста і дорожника 

- 130 років від дня народження Д.Я.Макогона (1881-1961), українського 

письменника, культурно-освітнього діяча  

29 - 100 рокiв з дня народження I.А.Цюпи (1911) українського радянського 

письменника  

30 День пам`яті жертв політичних репресій 

70 років тому (1941) почалася героїчна оборона Севастополя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 190 рокiв з дня народження (1821-1881), росiйського письменника 

Достоєвського Ф.М.  



 Листопад 
 

 

 

 

 

1 1918 - Проголошено Західно-Українську Народну Республіку (ЗУНР) 

- 155 рокiв з дня народження I.I.Манжури (1861-1893), українського 

поета , фольклориста, етнографа  

- 145 рокiв з дня народження Днiпрової Чайки (Л.О.Василевська)  

(1861-1927), української народної письменницi, перекладачки  

4 - 60 років тому (1946) створено Організацію Об'єднаних Націй з питань 

освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) 

6 День працівника соціальної сфери 
- 195 років від дня народження М.С.Шашкевича (1811-1843), 

українського письменника, культурно-громадського діяча 

7 - 70 років від дня народження М.С.Вінграновського (1936), 

українського поета, кінорежисера 

8 - 115 рокiв з дня народження Олеся Досвiтнього (1891-1934), 

українського письменника  

9 День української писемності і мови 

11 - 65 років від дня народження Л.М.Талалая (1941), українського поета 

12 - 70 рокiв з дня народження Н.Ф.Сингаївського (1936), українського 

поета  

13 Міжнародний день сліпих 

14 1939 - Верховна Рада УРСР затвердила Закон про возз'єднання 

Західної України з УРСР 

16 Міжнародний день терпимості ( толерантності) 

День працівників радіо, телебачення та зв'язку 

17 Міжнародний день студентів 

18 - 100 років від дня народження Клауса Манна (1906-1949), німецького 

письменника 

19 - 295 років від дня народження М.В.Ломоносова (1711-1765), 

російського вченого-природодослідника, поета, художника, історика 

20 День працівників сільського господарства 

- 90 років від дня народження М.О.Дудіна (1916), російського поета 

21 Всесвітній день телебачення 

22 День Свободи в Україні 

- 205 рокiв з дня народження В.I.Даля (1801-1872), народного 

росiйського письменника лексикографа, етнографа  

25 Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно 

жінок 

26 День пам'яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні 

27 - 105 років від дня народження Михайла Ореста (1901-1963), 



 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

українського поета 

28 - 125 років від дня народження Стефана Цвейга (1881-1942), 

австрійського письменника 

30 - 120 років із дня смерті Т.І.Леонтовича (1812-1886), українського 

письменника, композитора, музичного діяча 



 Грудень 

 

 

 

 

 Цього місяця виповнюється  

420 років з початку (1591) селянсько-козацького повстання під 

проводом К.Косинського на Правобережній Україні  

1 Міжнародний день боротьби зі СНІДом 

3 Міжнародний день інвалідів 

5 - 80 рокiв вiд дня народження Г.М.Тютюнника (1931-

1980),українського письменника  

6 День Озброєних Сил України 

- 140 рокiв з дня народження М.К.Вороного (1871-1938 ),українського 

поета, театрознавця i перекладача  

7 День місцевого самоврядування в Україні 

- 75 років із дня смерті В.С.Стефаника (1871-1936), українського 

письменника, громадського діяча 

10 День прав людини 

- 190 рокiв з дня народження М.О.Некрасова (1821-1878), росiйського 

поета 

- 365 років з дня народження І.Скоропадського (1646-1722), 

українського козацького діяча, гетьмана Лівобережної України з 1708 р. 

12 - 190 рокiв з дня народження Густава Флобера (1821-1880),народного 

французького письменника  

 День сухопутних військ України 

- 90 років від дня народження Д.М.Мусієнка (1921-1989), українського 

письменника, сценариста, журналіста 

13 - 155 рокiв з дня народження М.К.Садовського (Тобiлевич) (1856-

1933),українського актора, театрального дiяча, письменника  

14  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на  

Чорнобильській АЕС 

- 115  років від дня народження Д.М.Бендаса (1896-1953), українського 

письменника 

15 День працівників суду 

20 День міліції 

 395 рокiв тому у Києво Печерськiй друкарнi вийшла перша  датована 

книга (1616) 

24 - 110 рокiв з дня народження О.О.Фадєєва(1901-1956), росiйського, 

радянського  письменника, громадського дiяча  

25 - 90 років із дня смерті В.Г.Короленка (1853-1921), російського та 

українського письменника, публіциста 

30 - 80 років від дня народження В.М.Омельченка (1931), українського 

письменника 



360 років від дня народження Іоанна Максимовича (1651-1715), 

українського письменника, педагога, церковного діяча, перекладача, педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2011 ГОДА – КНИГИ ПОКОЛЕНИЙ 

690 лет (1321)- А.Данте «Божественная комедия». 

285 лет (1726)- Дж.Свифт «Путешествия Гулливера». 

230 лет (1781)- Д.И.Фонвизин «Недоросль». 

220 лет (1791)- Р.Э.Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена».  

190 лет (1821)- А.С.Пушкин «Кавказский пленник». 

185 лет (1826) - первый русский перевод сказок братьев Гримм. 

                         - Дж.Купер «Последний из могикан». 

                         - В.Гауф «Сборник сказок за 1826 год». 

        180 лет (1831) - А.С.Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде». 

  - «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и  могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди». 

- Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

- В.Гюго «Собор Парижской Богоматери». 

- Стендаль «Красное и черное». 

- О. де Бальзак «Шагреневая кожа». 

175 лет (1836) - А.С.Пушкин «Капитанская дочка». 

- Ч.Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба». 

170 лет (.1841) - Дж.Купер «Зверобой, или Первая тропа войны». 

165 лет (1846) - Э.Лир «Книга нелепиц». 

- А.Дюма «Граф Монте-Кристо». 

160 лет (1851)- Г.Мелвилл «Моби Дик, или Белый Кит». 

155 лет (1856)- Ч.Диккенс «Крошка Доррит». 

- С.Т.Аксаков «Семейные хроники». 

150 лет (1861)" Н.А.Некрасов «Крестьянские дети». 

145 лет (1866) - Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание». 

- Т.Майн Рид «Всадник без головы». 

140 лет (1871)-Л.Кэрролл «Алиса в Зазеркалье». 

135 лет (1876)- Н.А.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

- М.Твен «Приключения Тома Сойера». 

125 лет (1886)- М.Е.Салтыков-Щедрин «Сказки». 

120 лет (1891) - А.Конан-Дойль «Приключения Шерлока Холмса». 

85лет (1926) - К.И.Чуковский «Федорино горе»,«Чудо-дерево», 

«Путаница», «Телефон». 

                               - А.С.Грин «Бегущая по волнам». 

- М.А.Шолохов «Донские рассказы» - в сборник вошло 25  

рассказов. 

- А.Милн «Винни-Пух». 

80 лет(1931) -И.Ильф и Е.Петров «Золотой теленок». 

75 лет (1936) - С.В.Михалков «Дядя Степа». 

- К.Чапек «Война с саламандрами». 

- М.Митчелл «Унесенные ветром». 

70 лет (1941)  - А.П.Гайдар «Тимур и его команда», «Клятва Тимура». 

                        - Л.Пантелеев «Честное слово». 



65 лет (1946)  - Е.Ильина «Четвертая высота». 

- Н.М.Верзилин «По следам Робинзона». 

                        - А.Линдгрен «Знаменитый сыщик Кале Блюмквист». 

60 лет (1951)  - Н.Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома». 

                        - Дж.Родари «Приключения Чиполлино». 

                        - Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

55 лет (1956)  - Я.Л.Аким «Неумейка». 

                        - Дж.Даррел «Моя семья и другие звери».  

50 лет (1961) - В.Ю.Драгунский «Он живой и светится» - первая книга                                  

автора 

                         - Н.Н.Носов «Приключения Толи Клюквина».  

45 лет (1966). - Б.В.Заходер «Товарищам детям». 

                        -Н.И.Сладков «Подводная газета». 

                        - С.С.Вангели «Приключения Гугуцэ». 

                        - журнал «Москва» опубликовал роман М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

-О.Пройслер Трилогия («Маленькая Баба Яга», 

«Маленький Водяной», «Маленькое Привидение»). 

40 лет (1971) - Н.Н.Носов Трилогия о Незнайке. 

                        - О.Пройслер «Крабат. Легенды старой мельницы».  

35 лет (1976) - А.Г.Алексин «Безумная Евдокия». 

- В.Г.Распутин «Прощание с Матёрой». 

- В.П.Астафьев «Царь-рыба». 

- Г. Н.Троепольский «Белый Бим черное ухо». 

30 лет (1981) - А-Линдгрен «Рони, дочь разбойника». 


