
 

                   Центральна міська публічна бібліотека 

                iм. М.Горького 

                  Органiзацiйно - методичний вiддiл 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 м. Краматорськ 2013 р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підготував та видав:   Кириленко Т.М. провідний методист ОМВ 

 ЦМПБ ім. М.Горького 

 

 

 
 



2005-2014 роки проголошені Генеральною Асамблеєю ООН 
(2002) Десятиріччям освіти в інтересах стабільного розвитку 
ООН, 

2005-2015 роки оголошені Генеральною Асамблеєю ООН 
(2003) Міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя». 

 
 Президент України Віктор Янукович оголосив 2014 рік в Україні Роком Тараса 

Шевченка. 

Відповідний Указ Глава держави підписав з метою гідного відзначення 200-

річного ювілею Кобзаря, підтримки заходів із вивчення і популяризації його 

спадщини в Україні та за її межами. 

 
Цьго року виповнюється : 

 

-  355 років від дня Конотопської битви (1659) 

- 355 років від дня укладання Міждержавного договору Переяславської    статті 

(1659) 

- 125 років від дня народження  Нестора Івановича Махна (1889 - 1934), ватажка 

анархістського руху 1917 -1921 рр., керівника повстанських загонів (за ін. даними 26 

жовтня 1888 року або 27 жовтня 1889 року) 

-  305 років від дня заснування Кам`янської Січі (1709) ( Запорізька Січ) 

-  105 років від дня народження Леоніда Євгеновича Гребінки 

 (1909-1941), українського поета , перекладача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сiчень 

1 
100 років від дня народження українського письменника Ю.О. Збанацького 
(1914 - 1994). 

 
95 років з дня народження російського письменника Д.Граніна (1919) 

 
105 років від дня народження Степана Бендери (1909 - 1959), українського 
політичного діяча, одного з лідерів українського національно – визвольного 
руху 30-50-х років ХХ ст. 

6 
День народження В. Сосюри  (1897 – 1965, українського письменника  
Кожного року в день народження письменника присуджується Обласна 
літературна премія ім. В. Сосюри      ( заснована у 1993 році). 

 
 180 років від дня народження  С.В. Руданського(1834 - 1873), українського 
поета 

7 
Різдво Христове 

8 
 135 років від дня народження С.В.Васильченка (Панасенко) (1879-1932), 
українського письменника . 

18 
360 років тому (1654) Переяславська Рада ухвалила об’єднати Україну з 
Росією 

19 
205 років від дня народження Едгара По (1809 - 1849), американського 
письменника. 

22 
95 років від часу проголошення об’єднання двох українських державних утворень –  

УНР і ЗУНР в єдину соборну незалежну українську державу (1919). Відбувся Акт 

злуки  
День Соборності та Свободи України  
 

 
 110 років від дня народження російського письменника А.П.Гайдара (1904 
- 1941) 

25 
140 років від дня народження В.С.Моема (1874-1965), англійського 
письменника, драматурга, критика 

26 
 175 років від дня народження українського єтнографа і фольклориста П.П. 
Чубинського (1839 - 1884) 

27 
 135 років від дня народження  П.П. Бажова (1879 - 1950), російського 
письменника 

 
Міжнародний День пам`яти жертв Холокосту 

 
175 років від дня народження П.П. Чубинського (1839 - 1884), українського 
етнографа і фольклориста, громадського діяча. 

29  День пам′ яті героїв Крут  

 



                     Лютий 

1 130 років від дня народження  Е.І. Замятіна (1884 – 1937), 

російського письменника  

2 Всесвітній день водоболотних угідь 

7 210 років від дня народження М.А. Маркевича (1804 – 1860), 

українського письменника, історика і етнографа  

11 1120 років від дня народження В.В. Біанкі  (1894 - 959), 

російського письменника) 

 185 років з дня смерті О.С.Грибоєдова (1795 -1829), 

російського письменника та дипломата  

13 
245 років від дня народження  І.А. Крилова (1769 – 1844), 

російського байкаря, прозаіка та драматурга  

15 
День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав.  

14 День святого Валентина. 

21 Міжнародний День рідної мови. 

23 День захисника Вітчизни. 

 

 

 

 

 

 



  Березень 

1 
115 років від дня народження російського письменника Ю.К.Олеши (1899 – 1960) 

2 
155 років від дня народження  Шолом Алейхема (Ш.Н. Рабинович) (1859 – 1916), 

єврейського письменника, драматурга   

3 115 років від дня народження Ю.К.Олеши (1899 - 1960), російського письменника. 

4 
65 років від дня народження Володимира Михайловича Івасюка     (1949 – 1979), 

українського поета і композитора. 

6 85 років від дня народження Ф.А.Іскандера (1929), російського письменника. 

8   Міжнародний день прав жінок і миру 

9 200 років від дня народження Т.Г.Шевченка (1814 – 1861), українського поета, 

художника, мислителя 

 80 років від дня народження Ю.О.Гагаріна (1934 - 1968), першого в світі космонавта. 

15 90 років від дня народження  Ю.В.Бондарева (1924), російського письменника  

 75 років тому (1939) проголошено повну державну самостійність  Карпатської 

України на чолі з Президентом  Августином Волошиним 

16 130 років від дня народження  О.Р. Беляєва (1884 - 1942), російського письменника . 

17 105 років від дня народження О.Десняка (1909 -1942), українського письменника. 

18 110 років від дня народження  М.М. Вороного (1904 - 1937), українського поета . 

20 375 років від дня народження Івана Степановича Мазепи (1639, за ін. даними 1629 

або 1644 -1709), гетьмана України 

 260 від дня народження  О.С. Шишкова (1754 - 1841), російського письменника 

21 Всесвітній день поезії 

 85 років від дня народження Ю.М.Мушкетика (1929), українського письменника. 

24 Всесвітній день боротьби з туберкульозом 

 180 років від дня народження Уїльяма Морріса (1834 - 1896), англійського 

письменника, художника, перекладача, громадського діяча 

27 Міжнародний день театру 



         Квітень 

1 Міжнародний день птахів 

 День сміху 

 
205 років від дня народження М.В.Гоголя (1809 - 1852) російського 

письменника, драматурга, критика 

2 Міжнародний день дитячої книги 

4 День створення НАТО 

7 Всесвітній день здоров`я 

 
175 років від дня народження В.М.Шашкевича (1839 - 1885), 

українського письменника, перекладача, публіциста, громадсько – 

політичного діяча 

9 
135 років від дня народження А.М.Лівицького (1879 - 1954), 

українського громадсько – політичного діяча, президента УНР 

12 Всесвітній день авіації і космонавтики. 

14 270 років від дня народження  Д.І. Фонвізіна  (1744 - 1792), 

російського письменника 

16 170 років від дня народження Анатолія Франса (1844 - 1924), 

французького письменника 

18 Міжнародний день пам`ятників та історичних місць 

19 День довкілля 

22 Всесвітній день Землі 

 115 років від дня народження  В.В.Набокова (1899 - 1977), 

російського й американського письменника.  

23 
450 років від дня народження  Вільяма Шекспіра (1564 – 1616), 

англійського поета й драматурга  

 Всесвітній день  книги і авторського права. 

26 
День пам`яті загиблих в радіаційних аваріях та катастрофах. 

День чорнобильської трагедії 



Травень 

1 День міжнародної солідарності трудящихся 

 
90 років від дня народження В.П.Астаф`єва (1924 - 2001), російського 

письменника  

2 
155 років від дня народження Джерома К.Джерома (1859 - 1927), 

англійського письменника 

9 День Перемоги 

 
90 років від дня народження Б.Окуджави (1924 -1997), російського 

письменника  

11 День матері 

 
110 років від дня народження Сальвадора Далі (1904 - 1989), іспанського 

художника 

13 
165 років від дня народження Панаса Мирного (П.Я.Рудченко) (1849 – 

1920), українського письменника . 

15 Міжнародний день родин. 

17 День Європи 

18 
Міжнародний день музеїв 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 

мистецтва 

20 
215 років від дня народження Оноре де Бальзака (1799 - 1850), 

французького письменника  

21 
Всесвітній день культурного різноманіття в ім`я діалогу та розвитку 

22 
155 років від дня народження Артура Конан Дойля (1859 1930),  

англійського письменника 

23 
135 років від дня народження Симона Васильовича Петлюри (1879-1926), 

українського громадсько – політичного і державного діяча, публіциста 

24 День слов`янської писемності і культури 

27 85 років від дня народження Р.І.Іваничука (1929), українського письменника 

31 115 років від дня народження Л.М.Леонова (1899 - 1995), російського 

письменника 

 Всесвітній день без тютюну 

 



 Червень 

1 
Міжнародний день захисту дітей 

2 
210 років від дня народження М.І.Глинки (1804 - 1857), 

російського композитора 

5 
Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

6 День журналіста 

 
215 років від дня народження  О.С.Пушкіна (1799 – 1837), 

російського поета. 

15 75 років від дня народження  А.А.Кіма (1939), російського 

письменника  

17 Всесвітній день боротьби с пустелями та засухою 

19 
90 років від дня народження  В.В. Бикова (1924 - 2003), 

білоруського письменника  

22 
День Скорботи і вшанування пам‘яті жертв війни в 

Україні. Початок Великої Вітчизняної війни 

23 
125 років від дня народження А. А.Ахматової (1889 -1962) 

російської поетеси 

26 Міжнародний день на підтримку жертв тортур 

28 
День Конституції України 

29 День молоді 

 

 

 

 

 

 

 



     Липень 

1 210 років від дня народження Жорж Санд (1804 – 1876), французької 

письменниці   

 110 років від дня народження Д.В.Чалого (1904 - 1985), українського 

літературознавця 

6 125 років від дня народження М.М. Асеєва (1889 - 1963), 

російського поета  
8 День родини 

13 120 років від дня народження І.Е.Бабеля (1894 – 1941), 

українського письменника єврейського походження  
15 110 років з дня смерті А.П.Чехова (1860 -1904), російського 

письменника 

20 День металурга 

Міжнародний День шахів.  

21 115 років від дня народження Ернеста Хемінгуея (1899 – 

1961), американського письменника  

25 85 років від дня народження В.М. Шукшина (1929 -1974), 

російського письменника, кінорежисера, актора  

28 190 років від дня народження Александра Дюма (сина) (1824 – 

1895), французького письменника  

29 165 років від дня народження Олени Пчілки (1849 – 

1930),української письменниці, етнографа й фольклориста  

31 230 років з дня смерті Дені Дідро (1713 - 1784), французького 

філософа, просвітителя, літературного критика, 

мистецтвознавця та письменника 
 

 

 

 

 

 



  Серпень 

3 90 років від дня народження Алексіна А.Г. (1924), російського 

письменника 

5 115 років від дня народження Б.Д.Антоненка – Давидовича 

(1889 - 1897), українського письменника  

7 195 років від дня народження П.О. Куліша (1819 -1897) 

українського письменника, історика й фольклориста 

12 Міжнародний День молоді 

16 105 років від дня народження Оксани Мельничук (1909 - 

1986), української поетеси. 

23 День державного прапора України 

24 День Незалежності України 

25 90 років від дня народження П.А. Загребельного (1924), 

українського письменника  

28 265 років від дня народження Йоганна Вольфганга Гете (1749 

- 1832), німецького поета  і мислителя. 

31 День шахтаря 

31 265 років від дня народження О.М. Радищева (1749 - 1802), 

російського письменника, просвітителя.  
 

 

 

 

 

 

 



Вересень 

1 День знань 
8 Міжнародний день грамотності 

9 245 років від дня народження І.П.Котляревського (1769 – 

1838), українського письменника  
11 150 років від дня народження П.А. Грабовського (1864 - 1902) 

українського поета  

13 День українського кіно 

 День фізкультури і спорту 

16 Міжнародний день охорони озонового шару 

17 150 років від дня народження М.М. Коцюбинського (1864 -

1913), українського письменника 

21 Міжнародний день миру 

22 День партизанської слави 

28 День машинобудівника 

28 85 років від дня народження Д.В. Павличка (1929), 

українського поета 

29 110 років від дня народження М.О. Островського (1904 - 1936), 

російського письменника 

30 Всеукраїнський день бібліотек 

 Всесвітній  день моря 
 

 

 

 

 



Жовтень 

1 Міжнародний день людей похилого віку 
День ветерана 

  День музики 
Міжнародний день проти насилля 

5 День працівників освіти 
5 105 років від дня народження  Богдана - Ігоря Антонича   (1909 - 1937),   

українського поета  
6 125 років від дня народження Марії Домбровської (1889 - 1965), польської 

письменниці 
9 110 років від дня народження  М.П. Бажана  (1904 - 1983), українського 

поета  
10 125 років від дня народження  Михайла Панасовича Драй – Хмари (1889-

1939), українського поета і літературознавця 

12 День художника 
14 День українського козацтва 
15 200 років від дня народження  М.Ю. Лермонтова (1814 -1841), російського 

поета . 
 205 років від дня народження А.В.Кольцова (1809 - 1842)  російського поета  
 160 років від дня народження Оскара Уайльда (1854 - 1900), англійського 

письменника  
18 120 років від дня народження  Ю.М. Тинянова (1894 - 1943), російського 

письменника 
24 Міжнародний день Організації Об`єднаних Націй 
25 130 років від дня народження Насті (А.Б.) Гінченко (1884 - 1908), 

української письменниці.  
28 70 років від дня визволення України від гітлерівських військ 

29 105 років від дня народження І.К. Кульської (1909 - 1990), української 

письменниці 

 

 

 



Листопад 

1 Проголошення Західно – Української Народної Республіки 

9 День української писемності та мови 

 220 років від дня смерті Г.С. Сковороди (1722-1794), українського 

просвітителя – гуманіста, філософа, поета 

13 125 років від дня народження О.Вишні (П.М.Губенко) (1889–1956), 

українського письменника – гумориста 

14 Всесвітній день боротьби з діабетом 

16 Міжнародний день, присвячений толерантності  

17 Міжнародний день студентів 

18 155 років від дня народження Костя Левицького (1854 - 1941), українського 

громадсько – політичного діяча, адвоката, публіциста 

20 145 років від дня народження З. М. Гіппіус (1869 -1945),російської поетеси.  

21 320 років від дня народження Вольтера (1694-1778),французького 

письменника, філософа, історика 

 170 років від дня смерті І.А.Крилова (1769-1844), російського  письменника 

– байкаря 

22 День пам`яті жертв голодоморів 

25 Міжнародний день  боротьби за ліквідацію насилля над жінками 

 155 років від дня народження Є.Ю.Горницького (1859 - 1913), українського 

письменника 

27 135 років  від дня народження Г.А.Чупринки (1879 - 1921), українського 

поета – романтика 

28 День пам`яті жертв голодоморів та політичних репресій 

29 125 років від дня народження І.М. Косинки (Стрілець) (1899 -1934), 

українського письменника 

30 355 років із дня смерті Данила Виговського (? - 1659), наказного гетьмана 

козацького війська у поході проти Речі Посполитої 



 Грудень 

1 Міжнародний день боротьби зі СНІДом 

3 Міжнародний день інвалідів 

 105 років від дня народження М.П. Задорнова (1909 - 1992), 

російського письменника  

6 День збройних сил України 

7 День місцевого самоврядування 

10 День захисту прав людини 

12 День сухопутних військ України. 

 80 років від дня народження А.І.Домбровського (1934), 

російського письменника України 

14 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЄС 

17 День працівників державної виконавчої служби 

20 День міліції 



Книги – юбиляры 2014 года 
•  525  лет  воспроизведению  в  летописном  своде  путевых  записей  

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина (1489г.)   

•  520 лет со времени завершения работы  над сатирической  поэмой  

«Корабль дураков» С. Брандта (1494г.)  

•  480 лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде» (1534г.)  

•  450  лет    со  времени  выхода  в  свет  первой  печатной  книги  

«Апостол» (1564г.)   

•  410 лет драме У. Шекспира «Отелло» (1604г.)  

•  345 лет комедии Ж.Б. Мольера «Тартюф» (1669г.)  

•  295  лет  со  времени  выхода  повести  Даниэля  Дефо  «Робинзон  

Крузо» (1719г.)   

•  255 лет  со  времени  выхода  в  свет  повести Вольтера  «Кандид,  

или  Оптимизм» (1759г.)  

•  245 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769г.)  

•  240  лет  сентиментальному  роману «Страдания юного Вертера» И.  

Гете (1774г.)  

•  230  лет  «Женитьбе  Фигаро»  французского  драматурга  Пьера  

Огюстена де Бомарше (1784г.)  

•  225  лет  «Исповеди»  французского  философа-просветителя  Ж.  Ж.  

Руссо (1789г.)  

•  210 лет роману Фридриха Шиллера «Вильгельм Телль» (1804г.)  

•  205  лет  первой  публикации  «Басен»  Ивана  Андреевича  Крылова  

(1809г.)  

•  200 лет сочинению Александра Пушкина «Воспоминания в Царском  

Селе»,  вызвавшему  на  экзамене  в  январе  1815  года  восторг  Г.  Р.  

Державина (1814г.)  

•  195  лет  со  времени  выхода  романа  Вальтера  Скотта  «Айвенго»  

(1819г.)  

•  195  лет  со  времени  написания  повести  Э.-Т.  Гофмана  «Крошка  

Цахес по прозванию Циннобер» (1819г.)  

•  190  лет    со  времени  создания  комедии  «Горе  от  ума»  А.  С.  

Грибоедова (1824г.)  

•  190 лет поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824г.)  

•  190 лет роману Байрона в стихах «Дон Жуан» (1824г.)  

•  185  лет  тому  назад  была  завершена    публикация  «Истории  

государства Российского» Николая Михайловича Карамзина (12 том - 

в  1829г.)  



•  185  лет  со  времени  издания  повести  Антония  Погорельского  

«Чѐрная курица, или Подземные жители» (1829г.)  

•  180 лет со времени выхода сказки Петра Павловича Ершова «Конѐк- 

Горбунок» (1834г.)  

•  180  лет  со  времени  написания  сказки  А.С.  Пушкина  «Сказка  о  

золотом петушке» (1834). Завершѐн цикл сказок (1830–1834)  

•  180  лет  со  времени  создания  В. Ф. Одоевским  сказки  «Городок  

в табакерке» (1834г.)  

•  175  лет  тому  назад Михаил Юрьевич  Лермонтов  закончил  поэму  

«Мцыри» (1839г.)  

•  175  лет  роману  Ч.  Диккенса  «Приключения Оливера Твиста»  

(1839г.)  

•  170  лет  со  времени  выхода  романа  А.  Дюма  «Три  мушкетера»  

(1844г.)  

•  170 лет  со  времени написания Х. К. Андерсеном  сказки  «Снежная  

королева» (1844г.)  

•  170 лет роману Ж. Санд «Графиня Рудольштадт» (1844г.)  

•  160  лет  со  времени  публикации  повести И.  С.  Тургенева  

«Муму» (1854г.)  

•  165 лет переводу В. Жуковского «Одиссеи» Гомера (1849г.)  

•  155 лет  со  времени выхода  романа  И.А.  Гончарова  «Обломов»  

(1859г.)  

•  155 лет со  времени  постановки  на сцене драмы А.Н. Островского  

«Гроза» (1859г.)  

•  155 лет со  времени  выхода  романа Ивана  Тургенева  «Дворянское  

гнездо» (1859г.)  

•  150 лет  со  времени  написания Ж. Верном  романа  «Путешествие  

к  центру Земли» (1864г.)  

•  150 лет поэме Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864г.)  

•  145 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир»  

Льва Николаевича Толстого (1869г.)   

•  145 лет со времени выхода романа Ивана Гончарова «Обрыв»  

•  145  лет  назад  опубликован  роман  В.  Гюго  «Человек,  который  

смеѐтся» (1869г.)  

•  140  лет  со  времени  написания Ж.  Верном  романа  Таинственный  

остров» (1874г.)  

•  130  лет  со  времени  публикации  романа М.  Твена  «Приключения  

Гекльберри Финна» (1884 г.)   

•  120  лет  со  времени  завершения  работы  над  сказками  Р.  Дж.  



Киплинга «Книга джунглей» (1894г.)  

•  120  лет  произведению Шолом-Алейхема «Тевье-молочник» (1894 

г.)  

•  120 лет произведению И. Франко «Украденное счастье» (1894 г.)  

•  115 лет рассказу А. П. Чехова «Дама с собачкой» (1899г.)  

•  115 лет повести М. Горького   «Фома Гордеев» (1899г.)  

•  115 лет  роману Л. Н. Толстого  «Воскресение» (1899г.)  

•  110 лет «Стихам о Прекрасной даме» Александра Блока (1904г.)  

•  110  лет  со  времени  написания  лирической  комедии  «Вишневый  

сад» А. П. Чехова (1904г.)  

•  110 лет со времени написания романа Д. Лондона «Морской волк»  

(1904г.)   

•  110  лет  со  времени  публикации  повести  Л.  Н.  Толстого  

«Хаджи-Мурат» (1904г.)  

•  100 лет сборнику Анны Ахматовой «Чѐтки» (1914г.)  

•  100 лет стихам Б. Л. Пастернака «Близнец в тучах» (1914г.)  

•  100 лет  роману Г. Манна «Верноподданный» (1914г.)  

•  100 лет произведению Р. Ролана «Кола Брюньон» (1914г.)  

•  100 лет повести Е. И. Замятина  «На куличках» (1914г.)  

•  100 лет роману  Т. Драйзера  «Титан» (1914г.)  

•  95  лет  со  времени  выпуска  в  свет  сказки  К.  И.  Чуковского  

«Крокодил» (1919 г.)  

••  90  лет  со  времени  публикации  сказок  В.  В.  Бианки  «Лесные  

домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?» 

(1924г.)  

•  90  лет  со  времени  создания  сказки  К.  И.  Чуковского  «Муха  

Цокотуха» (в 1924г. - «Мухина свадьба»)  

•  90 лет  со  времени  создания  сказочной повести Ю. К. Олеши  «Три  

толстяка» (1924г.)  

•  90 лет назад вышел в английском переводе роман Е. Замятина «Мы»  

(1924г.)  

•  90  лет  со  времени  выхода  романа  К.Федина  «Города  и  годы»  

(1924г.)  

•  85  лет  со  времени  публикации  сказки  К.И.Чуковского  

«Айболит»  (1929г.)  

•  85 лет со времени создания   Э. М. Ремарком романа «На Западном  

фронте без перемен» (1929 г.)   

•  85  лет  со  времени  создания  романа  «Прощай, оружие!» Э. 

Хемингуэя (1929 г.)  



•  85 лет повести Бориса Пильняка «Красное дерево» (1929г.)  

•  80  лет  повести  русского  писателя  К.  Паустовского  «Колхида»  

(1934г.) 

•  80 лет со времени публикации сказочной повести «Мэри Поппинс»  

Памелы Трэверс (1934 г.)  

•  80 лет роману Н. Островского «Как закалялась сталь» (1934г.)  

•  75 лет роману французского писателя А. де С.- Экзюпери «Планета  

людей» (1939г.)  

•  75 лет со времени издания повести Р. И. Фраермана «Дикая собака  

Динго, или повесть о первой любви» (1939г.)  

•  75  лет  со  времени  написания  сказочной  повести  «Волшебник  

изумрудного города» А. М. Волкова (1939г.)  

•  75  лет  со  времени  публикации  повести  А.  П.  Гайдара  «Судьба  

барабанщика» (1939г.)  

•  75 лет  со  времени  публикации  сказов П. П. Бажова  «Малахитовая  

шкатулка» (1939г.)  

•  75 лет со времени выхода повести К. Г. Паустовского «Мещѐрская  

сторона» (1939г.)  

•  70  лет  со времени  выхода  романа В. А. Каверина  «Два капитана»  

(1944г.)  

•  70 лет со времени  публикации сборника рассказов и сказок 

«Волшебное слово» В. А. Осеевой (1944г.)  

•  65  лет  со  времени  создания Львом Кассилем  совместно  с 

Максом  Поляновским повести «Улица младшего сына» (1949г.)  

•  65  лет  со  времени  издания  сборника «Стихи  детям» Агнии Барто  

(1949г.)  

•  65 лет  со  времени издания Словаря  русского  языка С. И. Ожегова  

(1949г.)  

•  60 лет со времени публикации романа Даниила Гранина «Искатели»  

(1954г.)  

•  60 лет со времени написания повести Н. Н. Носова «Приключения  

Незнайки и его друзей» (1954г.)  

•  60  лет  со  времени  создания  повести Астрид Линдгрен  «Мио,  

мой  

Мио!» (1954г.)  

•  55 лет со времени выхода романа У. Фолкнера «Особняк» (1959г.)  

•  55  лет  со  времени  начала  публикации    романа  К.  М.  Симонова  

«Живые и мѐртвые» (1959г.)  

•  55  лет  со  времени  написания  «Денискиных  рассказов»  В.  Ю.  



Драгунского (1959г.)  

•  55  лет  со  времени  публикации  повести  В.  А.  Осеевой  «Динка»  

(1959г.)  

•  55  лет  со  времени  издания  книги  С.  С.  Смирнова  «Брестская  

крепость» (1959г.)  

•  50 лет со времени издания романа К. М. Симонова «Солдатами не  

рождаются» (1964г.) 

•  50 лет  со  времени издания повести Л. А. Кассиля  «Будьте  готовы,  

ваше высочество!» (1964г.)  

•  45 лет со времени публикации повести Б.Л.Васильева «А зори здесь  

тихие…» (1969г.)  

•  45 лет со времени издания романа Ю. В. Бондарева «Горячий снег»  

(1969г.)  

•  40 лет со времени создания повести Б. Л. Васильева «В списках не  

значился» (1974г.)  

•  40 лет со времени издания трилогии В. П. Крапивина «Мальчик со  

шпагой» (1972–1974гг.)  

•  40 лет  повести российского писателя В. Распутина «Живи и помни»  

(1974г.)  

•  20 лет со времени написания романа Д. Гранина «Бегство в Россию»  

(1994г.)  

•  15 лет  со времени создания романа «Бермудский  треугольник» Ю.  

В. Бондарева (1999г.)   

•  10 лет со времени выхода романов Дмитрия Емца «Таня Гроттер и  

ботинки кентавра» и «Таня Гроттер и колодец Посей дона» (2004г.)  


