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Календар  знаменних і пам’ятних дат містить перелік  ювілейних  дат,  

знаменних та пам’ятних подій всесвітнього значення та подій важливих для  

України, які будуть відзначатися протягом 2015 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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



ВСТУП 

2005-2015 р.р. - Міжнародне десятиріччя дій “Вода для життя” 

2006-2016 р.р. - Десятиріччя реабілітації та сталого розвитку 

постраждалих територій (третє десятиріччя після Чорнобиля)  

2008-2017 р.р. - Друге Десятиріччя Організації Об’єднаних Націй у 

боротьбі за ліквідацію бідності 

2010-2020 р.р. - Десятиріччя Організації Об’єднаних Націй, 

присвячене пустелям та боротьбі з опустелюванням  

2011-2020 р.р. - Третє Міжнародне десятиріччя за викорінення 

колоніалізму  

- Десятиріччя біорізноманіття Організації Об’єднаних Націй  

- Десятиріччя дій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху 2013-

2022 р.р. - Десятиріччя зближення культур  

2014-2024 р.р. - Десятиріччя стійкої енергетики для всіх (2015-2024 

р.р. - Десятиріччя осіб африканського походження  

2015 р. - Міжнародний рік світла та світлових технологій  

- Міжнародний рік ґрунтів  

- Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (Указ 

Президента України №604/2012 від 19.10.2012 р.). 

 

Цього року виповнюється: 

- 2500 років від дня народження Геродота (485-425 до н.е.), 

давньогрецького історика 

- 2485 років від дня народження Сократа (470-399 до н.е.), 

давньогрецького філософа 

- 1200 років від дня народження Мефодія (біля 815-885), слов'янського 

просвітителя 

- 1035 років від дня народження Ібн Сини (Авіцени) (980-1037), 

арабського філософа, лікаря, поета 

- 655 років від дня народження А. Рубльова (біля 1360-1370-1430), 

давньоруського живописця, іконописця 

- 570 років від дня народження Сандра Боттічеллі (1445-1510), 

італійського живописця 

- 505 років від дня народження І.Федорова (1510-1583) російського та 

українського першодрукаря, просвітителя 

- 420 років від дня народження Б.Хмельницького (бл. 1595-1657), 

українського державного діяча, полководця і дипломата 

- 355 років від дня народження П.Полуботка (1660-1723), українського 

державного та політичного діяча 

- 345 років від дня народження С.Величка (1670- після 1728), 

українського козацького літописця 



- 315 років тому (1700) у Києво-Печерській друкарні видано перший в 

Росії державний календар 

- 960 років від дня народження Нестора (бл.1055–бл.1113), 

українського письменника і літописця.  

- 535 років від дня народження Фернана Магеллана (бл.1480–1521), 

португальського мореплавця на службі Іспанії.  

- 510 років від дня народження Роксолани (Настя Лісовська) (1505–

1561), української дівчини, яка ставши дружиною Сулеймана ІІ 

відігравала значну роль у політичному житті Османської імперії 1520–

60–х рр.  

- 390 років від дня народження Марусі Чурай (Чураївна) (1625–1653), 

легендарної української народної співачки, поетеси та композитора.  

- 210 років від дня народження І.М.Скоропадського (1805–1887), 

губернського предводителя дворянства, який походив з українського 

козацько – старшинського роду, відомий як засновник 

дендрологічного парку в Тростянці.  

- 200 років від дня народження М.М.Вербицького (1815–1870), 

українського композитора, хорового диригента, священика.  

- 355 років від дня народження Дефо Даніеля (1660 – 1731), 

англійського письменника 

 

Події: 

 830 років тому (1185–1187) було написане “Слово о полку 

Ігоревім”, пам’ятка давньоукраїнської літератури часів 

Київської Русі.  

 170 років з часу писання “Заповіту” (1845), вірша Т.Шевченка.  

 

 

 

 



                                     СІЧЕНЬ 

2 95 років з дня народження А.Азимова (1920-1992), 

американського письменника - фантаста 

4 140 років від дня народження В.Г.Яна (1875–1954), 

російського письменника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
230 років з дня народження Грімма Я. (1785 – 1863), 

німецького казкаря, філолога 

 7 
 Різдво Христове  
90 років від дня народження Джералда Дарелла (1925-

1995), англійського письменника і натураліста 

 
8 80 років від дня народження В.А.Симоненка (1935–1963), 

українського поета 

 
9 125 років від дня народження Карела Чапека (1890 -1938), 

чеського письменника 

15 
220 років від дня народження О.С.Грибоєдова (1795–1829), 

російського письменника  

105 від дня народження Л.І.Ковіна (1905-1967), російського 

письменника  

21 
170 років від дня народження О.А.Косач (Тесленко–

Приходько) (1845–1927), української письменниці і 

громадської діячки  

105 років від дня народження В.Л.Василевської (1905–

1964), польської та української письменниці 

22 
День Соборності України  

80 років від дня народження О.В.Меня (1935–1990), 

російського православного священика 

27 225 років від дня народження П.П.Гулака–Артемовського 

(1790–1865), українського поета і культурно–освітнього діяча 

27 Міжнародний день пам`яти жертв Холокосту 

29 
День пам′ яті героїв Крут  

155 років від дня народження А.П.Чехова (1860 - 1904),       

російського письменника 



ЛЮТИЙ 

 

 

 

Цього місяця виповнюється :  
95 років від дня народження Ф.О. Абрамова (1920 - 1983), російського 

письменника  /29.02.1920 – високосний рік/ 

 

30 
85 років від дня народження В.З.Нестайка (1930), 

українського драматурга, письменника 

31 
 110 років від дня народження Джона Генрі О’Хари (1905–

1970), американського письменника 

2  Всесвітній день водоболотних угідь 

6 185 років від дня народження Г.М. Ге (1830–1911), 

українського і російського письменника, культурного діяча 

7 130 років від дня народження Гаррі Сінклера Льюїса 

(1885–1951), американського письменника 

10 125 років від дня народження Б.Л. Пастернака (1890 - 1960), 

російського письменника 

14 160 років від дня народження В.М.Гаршина (1855–1888), 

російського письменника 

14 День святого Валентина. 

15 
День вшанування учасників бойових дій на теріторії 

інших держав.  

15 
115 років від дня народження Ларри Я.Л. (1900 – 1977), 

російського письменника 

20 
110 років від дня народження У.О.Самчука (1905–1978), 

українського письменника і театрального діяча  

21 Міжнародний День рідної мови. 

22 205 років від дня народження Фредеріка Шопена (1810 – 

1849, польського композитора, піаніста.) 

22 200 років від дня народження Єршова П.П. (1815 – 1869), 

російського поета - казкаря 

23 День захисника Вітчизни 



БЕРЕЗЕНЬ 

1 
100 років від дня народження З.З.Каменкович (1915–1989), 

російської письменниці України 

6 
200 років від дня народження П.П.Єршова (1815–1869), 

російського письменника 

8 Міжнародний жіночий день 

9 
 Народився Т.Г.Шевченко (1814-1861), український поет, 

художник, мислитель  

10 
75 років від дня смерті М.Булгакова (1920 - 1940), російського 

письменника 

13 
110 років від дня народження М.Д.Станіславського (1905–1970), 

українського режисера 

15 Всесвітній день прав споживача  

19 

120 років від дня народження М.Т.Рильського (1895–1964), 
українського поета і громадського діяча  

85 років від дня народження Л.В.Костенко (1930), української 
поетеси 

20 

День працівників житлово–комунального господарства і 
побутового обслуговування населення  

110 років від дня народження В.Ф.Панової (1905–1973), 
російської письменниці 

21 

Міжнародний день ліквідації расової дискримінації  
Всесвітній день поезії  
330 років від дня народження Йоганна Себастьяна Баха (1685–

1750), німецького композитора і органіста  

22 

Всесвітній день водних ресурсів  
120 років від дня народження Івана Ле (1895–1978), українського 

письменника  

23 Всесвітній метеорологічний день  

24 

Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз  
110 років від дня смерті Жюля Верна (1828–1905), французького 

письменника  

25 

День Служби безпеки України 
195 років від дня народження Анни Бронте (1820 - 1849), 

англійської письменниці, поетеси 

26 День внутрішніх військ МВС України  

27 Міжнародний день театру 

30 
115 років від дня народження Леся Гомона (Олександр 

Дмитрович Королевич, 1900–1958), українського письменника 
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1 
Міжнародний день птахів 
День сміху 

2 
Міжнародний день дитячої книги 
210 років від дня народження Ганса Крістіана Андерсена (1805–

1875), датського письменника  
175 років від дня народження Еміля Золя (1840 - 1902), 

французького письменника 

3 
95 років від дня народження Ю.М. Нагібіна (1920 – 19940, 

російського письменника, кінодраматурга 

4 Міжнародний день інтернету 

7 Всесвітній день здоров’я 

11 
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів  

 

 

 

 

12 
Всесвітній день авіації і космонавтики  
День працівників ракетно–космічної галузі України  

 18 
18–22.04. – Дні заповідників і національних парків 
День пам’яток історії та культури України 
Міжнародний день пам’яток і визначних місць  

22 Всесвітній День Землі 

23 
Всесвітній день книги і авторського права    
95 років від дня народження Г.М. Тютюнника (1920 - 1961), 

українського письменника 

 

 

26 
День Чорнобильської трагедії   
Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і 
катастроф 

 

 

 

 

 

 

29 
210 років від дня народження Анрі Огюста Барб’є (1805–1882), 

французького поета  

 



 

        ТРАВЕНЬ 

1 День міжнародної солідарності трудящих  

3 
Всесвітній день свободи преси 

День Сонця 

3 
120 років від дня народження Т.С.Осьмачки (1895–1962), 

українського письменника, перекладача  

5 
100 років від дня народження Є.А.Долматовського (1915), 

російського поета  

5 
105 років від дня народження  Берггольц О.Ф. (1910 – 1975), 

російської поетеси 

6 
105 років від дня смерті Б.Д.Грінченка (1863 – 1910), 

українського письменника, фольклориста, громадського діяча 

7 
175 років від дня народження Петра Ілліча Чайковського 

(1840–1893), російського композитора й диригента 

8 
День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця  

135 років від дня смерті Гюстава Флобера (1821 – 1880), 

французького письменника 

9 Міжнародний  День Європи                            

9 
70 років із часу Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–

1945 років  

9 
210 років від дня смерті Йоганна Шіллера (1759–1805), 

німецького драматурга, поета, теоретика мистецтва, історика 

9 
155 років від дня народження Баррі Д.М. (1860 - 1937), 

англійського письменника 

10 День Матері  

15 
Міжнародний день родини. 

Всеукраїнський день сім’ї 

День Європи (в Україні) 

17 Всесвітній день інформаційного суспільства 

18 Міжнародний день музеїв  

22 
130 років від дня смерті Віктора марі Гюго (1802 -1885), 

французького письменника, громадського діяча 

 
 



24 
День слов’янської писемності і культури. Рівноапостольних 

Кирила і Мефодія  

24 
110 років від дня народження М.О.Шолохова (1905–1984), 

російського письменника 

75 років від дня народження Й. Бродського (1940 - 1996), 

російського поета 

185 років від дня народження О. К. Саврасова (1830–1897), 

російського живописця 

25 
110 років від дня народження О.Є.Корнійчука (1905–1972), 

українського письменника–драматурга  

28 
День прикордонника 

День працівників видавництв, поліграфії і книго- 

розповсюдження 

29 Міжнародний день миротворців ООН  

31 Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням  

         корисні посилання:   http://bibliopskov.ru/knigi2015.htm 
                                                http://filigrani.blogspot.com/2014/07/2015.html 
                                               http://www.slideshare.net/omczo/2015-38697000 
 

http://bibliopskov.ru/knigi2015.htm
http://filigrani.blogspot.com/2014/07/2015.html
http://www.slideshare.net/omczo/2015-38697000


                  ЧЕРВЕНЬ 

1 Міжнародний день захисту дітей 

2 
275 років від дня народження Даносьєна Альфонса Франсуа де 

Сада (1740 - 1814), французького письменника 
170 років від дня народження Томаса Гарді (1840 - 1928), 

англійського письменника 

4 Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

6 День журналіста 

6 140 років від дня народження Томаса Манна (1875–1955), 
німецького письменника 

8 160 років від дня народження Н.І.Кобринської (1855–1920), 
української письменниці і громадської діячки 

10 85 років від дня народження І.С.Глазунова (1930), російського 
живописця і графіка 

20 Всесвітній день біженців 

21 80 років від дня народження Франсуази Саган (1935), 
французької письменниці 

105 років від дня народження Олександра Трифоновича 
Твардовського (1910–1971), російського поета та громадського діяча 

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

23 День державної служби 

26 Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками та 
їх незаконним розповсюдженням 

26 Міжнародний день підтримки жертв тортур 

28 
День Конституції України  
День молоді 
День молодіжних і дитячих громадських організацій   

29 
70 років тому (1945) був підписаний радянсько–

чехословацький договір про Закарпатську Україну 

29 115 років від дня народження Сент-Екзюпері А. (1900 – 1944), 
французського письменника 



ЛИПЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
115 років від дня народження Ю.К.Смолича (Корнійович) (1900 

- 1976), українського письменника і громадського діяча 

10 
110 років від дня народження Л.А.Кассіля (1905–1970), 

російського письменника  

11 
Всесвітній день народонаселення 

120 років від дня народження П.Г. Безпощадного (1895 - 1968), 

українського і російського поета 

13 
750 років від дня народження Данте Аліг’єрі (1265–1321), 

італійського поета 

16 
25 років із часу прийняття Верховною Радою Української 

РСР Декларації про державний суверенітет України (1990) 

18 
110 років від дня народження П.Ф.Кочури (Кочур) (1905–1976), 

українського письменника 

19 
День працівників металургійної та гірничодобувної 

промисловості 

26 130 років від дня народження Андре Моруа (1885–1967), 

французького письменника 

26 135 років від дня народження В.К.Винниченка (1880–1951), 

українського громадсько–політичного і державного діяча, 

письменника, публіциста 

http://www.work.ua/ua/holidays/77/
http://www.work.ua/ua/holidays/77/


                                          СЕРПЕНЬ 

 

 

 

 

1 День Військово–Морських Сил України 

5 
165 років від дня народження Гі де Мопассана (1850 - 1893), 

французького письменника 

6 Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 

8 
120 років від дня народження М.М.Нікітіна (1895–1963), 

російського письменника 

10 
120 років від дня народження М.М.Зощенка (1895–1958), 

російського письменника 

11 
120 років від дня народження Павла Журби (справж.–

Скрипников П.Т.) (1895–1976), російського письменника 

12 
Міжнародний день молоді 

14 
155 років від дня народження Сетон-Томпсона Е (1860 – 1946), 

канадського  письменника, художника 

18 
165 років від дня смерті Оноре де Бальзака (1799 - 1850), 

французького письменника 

19  
235 років від дня народження П’єра Жана Беранже (1780–1857), 

французького поета 

22 
95 років від дня народження Рея Бредбері (1920), американського 

письменника 

23 День Державного Прапора України 

23 
Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі і її ліквідації 

23 
135 років від дня народження О.С.Гріна (1880–1932), російського 

письменника 

24 День незалежності України 

28 
90 років від дня народження А.Н.Стругацького (1925–1991), 

російського письменника 

28 
90 років від дня народження Ю.В.Трифонова (1925–1981), 

російського письменника 



                ВЕРЕСЕНЬ 

 

1 День знань 

1 
140 років від дня народження Берроуза Е.Р. (1875 – 1950), 

американського письменника 

6 
140 років від дня народження Михайла Дашкевича (1875-1948), 

українського письменника 

7 
145 років від дня народження Купріна О. І. (1870 – 1938), 

російського письменника 

8 Міжнародний день грамотності 

11 День фізичної культури і спорту 

11 День українського кіно 

15 
125 років від дня народження Кристі А. (1890 – 1976), англійської 

письменниці  

16 Міжнародний день збереження озонового шару 

17 День працівників цивільного захисту 

19 
55 років від дня народження Оксани Стефанівни Забужко (1960), 

української поетеси, письменниці 

20 Міжнародний день миру 

22 
День партизанської слави 
115 років від  дня  народження Сергія Івановича Ожегова 

(1900—1964), видатного вченого мислителя 

26 26-30.09. – Всесвітній день моря 

25 
250 років від дня народження Міхала Клеофаса Огінського  

(1765—1833), польського композитора 

27 
День туризму  
День машинобудівника 

29 
220 років від дня народження К.Ф.Рилєєва (1795-1826), 

російського поета, декабриста 

29 
170 років від дня народження Карпенка-Карого (І.К.Тобілевича) 

(1845-1907), українського драматурга, актора, режисера, 
театрального діяча 

30  Всеукраїнський день бібліотек 

30 
 140 років від дня народження С.М.Сергєєва-Ценського (1875-
1958), російського письменника 



ЖОВТЕНЬ 

 

1 
Міжнародний день музики 
Міжнародний день людей похилого віку 

3 
120 років від дня народження С.О.Єсеніна (1895–1925), російського 

поета 
115 років від дня народження Томаса Вульфа (1900—1938), 

американського письменника 

5 День працівників освіти Всесвітній день вчителів 

6 
90 років від дня народження М.І.Богословського (1925), 

українського та російського поета, літературознавця 

7 
100 років від дня народження М.Й.Алігер (1915–1992), російської 

письменниці 

8 День юриста 

9 День художника 

11 
130 років від дня народження Франсуа Моріака (1885–1970), 

французького письменника 

13 
135 років від дня народження Саші Чорного (Олександра 

Михайловича Глікберга) (1880—1932), російського поета 

14 День українського козацтва 

15 
155 років від дня народження Софії Віталіївни Тобілевич 

(Дітковська)(1860—1953), української актриси, перекладачки,  
письменниці, етнографа 

17 Міжнародний день боротьби з бідністю 

22 
145 років від дня народження І.О.Буніна (1870–1953), російського 

письменника 

22 
80 років від дня народження Б.І.Олійника (1935), українського 

поета 

23 
95 років від дня народження Родарі Дж. (1920 – 1980), італійського 

письменника 

24 
День Організації Об’єднаних Націй. 60 років з часу створення 

ООН (1945) 

25 
190 років від дня народження Йогана Штрауса (1825 – 

1899),австрійського композитора, диригента і скрипаля  

26 
135 років від дня народження Андрія Бєлого (1880–1934), 

російського поета 

30 День автомобіліста і дорожника 



           ЛИСТОПАД 

 

3 
120 років від дня народження Е.Г.Багрицького (1895–1934), 

російського поета  

4 День залізничника 

5 
100 років від дня народження А.М.Хорунжого (1915–1991), 

українського письменника 

6 
160 років від дня народження Д.І.Яворницького (1855 - 1940), 

українського історика, фольклориста,  етнографа, письменника,  

7 День працівника соціальної сфери 

7 День молитви за жертв тоталітарних режимів 

9 
День української писемності та мови 
Всеукраїнський день працівників культури і майстрів 

народного мистецтва 

13 
165 років від дня народження Роберта Льюіса Стівенсона (1850 

- 1894), англійського письменника 

16 Міжнародний день толерантності 

17 День студента 

20 Всесвітній день дітей 

22 День Свободи 

25 
Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля по 

відношенню до жінок 

26 
160 років від дня смерті Адама Бернарда Міцкевича (1798–

1855), польського поета 

27 
День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 

27 
120 років тому (1895) встановлено Нобелівську премію 

28 
135 років від дня народження О.О.Блока (1880–1921), 

російського поета і драматурга 

28 
100 років від дня народження К.М.Симонова (1915–1979), 

російського письменника, громадського діяча 

29 
110 років від дня народження Г.М.Троєпольського (1905–1995), 

російського письменника 

30 
180 років від дня народження Марка Твена (1835–1910), 

американського письменника 



                         ГРУДЕНЬ 

 

 

 

 

1 
Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

3 
Міжнародній день інвалідів 

4 
190 років від дня народження О.М.Плещеєва (1825–1893), 

російського письменника, критика і перекладача 

4 
180 років від дня народження С. Батлера (1835–1902), 

англійського письменника 

4 
140 років від дня народження Райнера Марії Рільке (1875–

1926), австрійського письменника 

5 
195 років від дня народження А.А.Фета (1820 - 1892), 

російського поета  

6 День Збройних Сил України 

7 День місцевого самоврядування 

10 День прав людини 

12 
 105 років від дня народження В.С.Гроссмана (1905–1964), 

російського письменника 

14 
175 років від дня народження М.Старицького (1840 - 1904), 

українського письменника, драматурга, театрального діяча 

16 
235 років від дня народження Джейн Остен (1775–1817), 

англійської письменниці 

17 
245 років від дня народження Бетховена (1770 - 1827), 

німецького композитора, піаніста, диригента 

20 День міліції 

21 
Минає 635 років від дня смерті Джованні Боккаччо (1313–

1375), італійського письменника – гуманіста 

29 Міжнародний день біологічного різноманіття 

30 
150 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінга 

(1865–1936), англійського письменника 

30 
110 років від дня народження Д.І.Хармса (1905–1942), 

російського поета і драматурга 



Книги – юбиляры  2015 

2420 лет со времени издания сборника комедий "Лягушки" Аристофана 

(405 г. до н.э.). 

845 лет французскому героическому эпосу "Песнь о Роланде" (1170). 

665 лет со времени написания романа "Декамерон" Д. Боккаччо (1350). 

420 лет со времени публикации трагедии "Ромео и Джульетта" У. 

Шекспира (1595). 

410 лет со времени выхода в свет 2-й части романа «Хитроумный идальго 

Дон Кихот Ламанчский» М. Сервантеса (1605). 

350 лет со времени издания сборника афоризмов "Размышления, или 

Моральные изречения и максимы" Ф.де Ларошфуко (1665). 

345 лет со времени публикации "Истории Британии" Д. Мильтона (1670). 

330 лет со времени выхода в свет сборника "Сказки и рассказы в стихах" Ж. 

Лафонтена (1685). 

230 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ (1785) 

225 лет со времени публикации романа "Путешествие из Петербурга в 

Москву" А.Н. Радищева (1790). 

215 лет со времени первого издания памятника древнерусской литературы 

"Слово о полку Игореве" (1800). 

195 лет со времени публикации поэмы "Руслан и Людмила" А.С. Пушкина 

(1820). 

190 лет со времени написания трагедии "Борис Годунов" А.С. Пушкина 

(1825) 

190 лет со времени издания цикла исторических песен "Думы" и поэмы 

"Войнаровский" К.Ф. Рылеева (1825). 

185 лет со времени написания и издания цикла "Повести Белкина" А.С. 

Пушкина (1830). 

185 лет со времени написания цикла «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина 

(1830) 

185 лет со времени написания "Сказки о попе и о работнике его Балде" А.С. 

Пушкина (1830). 

185 лет со времени издания повести "Гобсек" О.де Бальзака (1830). 

185 лет со времени публикации романа "Красное и чёрное" А. Стендаля 

(1830). 

180 лет со времени публикации романа "Ледяной дом" И.И. Лажечникова 

(1835). 

180 лет со времени выхода в свет сборника статей "Арабески" и сборника 

повестей "Миргород" Н.В. Гоголя (1835). 

180 лет со времени публикации повести "Египетские ночи" А.С. Пушкина 

(1835). 

180 лет со времени написания драмы "Маскарад" М.Ю. Лермонтова (1835). 

175 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени" и поэмы 

"Мцыри" М.Ю. Лермонтова (1840). 

175 лет со времени издания двухтомника рассказов "Гротески и арабески" 

Э.А. По (1840). 



175 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений "Кобзарь" Т.Г. 

Шевченко (1840). 

175 лет со времени издания романа "Следопыт, или на берегах Онтарио" 

Д.Ф. Купера(1840). 

170 лет со времени написания романа "Бедные люди" Ф.М. Достоевского 

(1845). 

170 лет со времени написания комедии "Лес" А.Н. Островского (1845). 

170 лет со времени выхода в свет романов "Королева Марго" и "Двадцать 

лет спустя" А. Дюма (1845). 

170 лет со времени написания новеллы "Кармен" П. Мериме (1845). 

170 лет со времени издания романа-фельетона "Вечный жид" Э.Сю (1845).  

165 лет со времени издания рассказов "Дневник лишнего человека" И.С. 

Тургенева (1850). 

165 лет со времени издания романа «Жизнь Дэвида Копперфильда, 

рассказанная им самим» Ч. Диккенса (1850). 

165 лет со времени выхода в свет отдельного издания романа «Виконт де 

Бражелон» А. Дюма (1850). 

160 лет со времени публикации цикла "Севастопольские рассказы" Л.Н. 

Толстого (1855). 

160 лет со времени публикации пьесы "В чужом пиру похмелье" А.Н. 

Островского(1855). 

160 лет со времени издания поэмы «Песнь о Гайавате» Г.У. Лонгфелло 

(1855). 

160 лет со времени издания поэтического сборника "Листья травы" У. 

Уитмена (1855). 

155 лет со времени публикации романа "Накануне" И.С. Тургенева (1860). 

150 лет со времени издания повести "Леди Макбет Мценского уезда" Н.С. 

Лескова (1865). 

150 лет со времени выхода в свет романа "Всадник без головы" Т.М. Рида 

(1865). 

150 лет со времени публикации сказочной повести "Алиса в стране чудес" Л. 

Кэрролла (1865). 

150 лет со времени публикации повести "Серебряные коньки" М.Э.М. Додж 

(1865). 

145 лет со времени выхода в свет трагедии "Царь Борис" А.К. Толстого 

(1870). 

145 лет со времени выхода в свет повести "Загадочный человек" Н.С. Лескова 

(1870). 

145 лет со времени издания сатирического романа "История одного города" 

М.Е. Салтыкова-Щедрина (1870). 

145 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870) 

140 лет со времени издания романа "Подросток" Ф.М. Достоевского (1875). 

140 лет со времени публикации сатирической комедии "Волки и овцы" А.Н. 

Островского (1875). 



135 лет со времени выхода в свет романа "Братья Карамазовы" Ф.М. 

Достоевского (1880). 

135 лет со времени публикации романа "Господа Головлёвы" М.Е. 

Салтыкова-Щедрина (1880). 

135 лет со времени издания повести "Приключение Пиноккио, история 

марионетки" К. Коллоди (1880). 

130 лет со времени издания очерка "Выпрямила" Г.И. Успенского (1885). 

130 лет со времени выхода в свет романа "Милый друг" Г. де Мопассана 

(1885). 

130 лет со времени издания романа "Жерминаль" Э. Золя (1885). 

125 лет со времени публикации романа "Человек-зверь" Э. Золя (1890). 

125 лет со времени публикации повести "Знак четырёх" А.К. Дойла (1890). 

125 лет со времени публикации романа "Портрет Дориана Грея" О. Уайльда 

(1890). 

120 лет со времени выхода в свет сборника "В безбрежности" К.Д. Бальмонта 

(1895). 

120 лет со времени публикации романа "Хлеб" Д.Н. Мамина-Сибиряка (1895). 

120 лет со времени издания рассказов "Старуха Изергиль", "Челкаш" и поэмы 

в прозе "Песня о Соколе" (1895). 

120 лет со времени публикации повести "Вокруг света на "Коршуне" К.М. 

Станюковича (1895). 

120 лет со времени выхода сборника рассказов "Вторая книга джунглей" Д.Р. 

Киплинга (1895). 

120 лет со времени выхода в свет романа "Плавучий остров" Ж.Верна (1895). 

120 лет со времени написания романа "Фараон" Б. Пруса (1895). 

120 лет со времени написания и публикации романа "Машина времени" Г. 

Уэллса (1895). 

115 лет со времени написания пьесы "Живой труп" Л.Н.Толстого (1900). 

115 лет со времени издания  сборника "Горящие здания" К.Д. Бальмонта 

(1900). 

115 лет со времени издания рассказа "Антоновские яблоки" И.А. Бунина 

(1900). 

115 лет со времени публикации "Tertia Vigilia" ("Третья стража") В.Я. 

Брюсова (1900). 

115 лет со времени публикации романа "Сестра Керри" Т. Драйзера (1900). 

110 лет со времени публикации повести "Поединок" А.И. Куприна (1905). 

110 лет со времени публикации повести "Смелая жизнь" Л.А. Чарской (1905). 

110 лет со времени выхода в свет отдельным изданием романа "Джунгли" 

Э.Б. Синклера (1905). 

105 лет со времени выхода сборника стихотворений "Вечерний альбом" М.И. 

Цветаевой (1910). 

105 лет со времени публикации повести "Fata morgana" М.М. Коцюбинского 

(1910). 

100 лет со времени выхода в свет сборника "Ананасы в шампанском" И. 

Северянина (1915). 



100 со времени выхода в свет поэмы "Соловьиный сад" А.А. Блока (1915). 

100 лет со времени написания и публикации поэмы "Облако в штанах" В.В. 

Маяковского (1915). 

100 лет со времени выхода в свет романа "Бремя страстей человеческих" У.С. 

Моэма (1915). 

100 лет со времени публикации романа "Возвращение Тарзана" Э.Р. Берроуза 

(1915). 

100 лет со времени публикации романа "Гений" Т. Драйзера (1915). 

95 лет со времени публикации поэмы "Сорокоуст" С.А. Есенина (1920). 

95 лет со времени выхода в свет книги "Россия во мгле" Г.Д. Уэллса (1920). 

95 лет со времени выхода в свет романа "Главная улица" С. Льюиса (1920). 

90 лет со времени публикации поэмы "Анна Снегина" и цикла "Персидские 

мотивы" С.А. Есенина (1925). 

90 лет со времени публикации романа «Голова профессора Доуэля» А.Р. 

Беляева (1925). 

90 лет со времени публикации романа "Мятеж" Д.А. Фурманова (1925). 

90 лет со времени публикации поэмы "Крысолов" М.И. Цветаевой (1925). 

90 лет со времени выхода в свет романа "Кюхля" Ю.Н. Тынянова (1925). 

90 лет со времени публикации стихотворной сказки "Бармалей" К.И. 

Чуковского (1925). 

90 лет со времени публикации стихотворной сказки "Сказка о глупом 

мышонке" С.Я. Маршака (1925). 

90 лет со времени публикации стихотворения "Что такое хорошо и что такое 

плохо" В.В. Маяковского(1925). 

90 лет со времени выхода в свет драмы "Любовь под вязами" Ю. О'Нила 

(1925). 

90 лет со времени выхода в свет романа "Американская трагедия" Т. Драйзера 

(1925). 

85 лет со времени  выхода в свет сборника "Проза поэта" Н.Н. Асеева (1930). 

85 лет со времени публикации повести "Школа" А.П. Гайдара (1930). 

85 лет со времени выхода отдельным изданием в Париже романа "Жизнь 

Арсеньева" И.А. Бунина (1930). 

85 лет со времени издания в Берлине романа "Защита Лужина" В.В. Набокова 

(1930). 

85 лет со времени написания повести "Котлован" А.П. Платонова (1930). 

85 лет со времени написания и публикации стихотворения "Вот какой 

рассеянный" С.Я. Маршака (1930). 

85 лет со времени выхода в свет книги "Россия" А. Барбюса (1930). 

80 лет со времени выхода в свет романа "Как закалялась сталь" Н.А. 

Островского (1935). 

80 лет со времени публикации первой части литературоведческого романа 

"Пушкин" Ю.Н. Тынянова (1935). 

80 лет со времени издания повести "Военная тайна" А.П. Гайдара (1935). 

80 лет со времени написания цикла "Рассказы о животных" Б.С. Житкова 

(1935). 



80 лет со времени выхода в свет драмы "Смерть в соборе" Т. Элиота (1935). 

75 лет со времени первого полного издания романа в четырёх книгах «Тихий 

Дон» М.А.Шолохова (1940). 

75 лет со времени публикации лирической комедии "Машенька" А.Н. 

Афиногенова(1940). 

75 лет со времени написания и публикации повести "Тимур и его команда" 

А.П. Гайдара (1940). 

75 лет со времени публикации романа "По ком звонит колокол" Э. Хемингуэя 

(1940). 

70 лет со времени выхода в свет исторической эпопеи "Емельян Пугачёв" 

В.Я. Шишкова (1945). 

70 лет со времени издания сказок-былей "Кладовая солнца" М.М. Пришвина 

(1945). 

70 лет со времени публикации повести "Сын полка" В.П. Катаева (1945). 

70 лет со времени выхода из печати поэмы "Василий Тёркин" А.Т. 

Твардовского (1945). 

70 лет со времени написания повести "Четвёртая высота" Е.Я. Ильиной 

(1945). 

70 лет со времени издания повести "Пеппи Длинный чулок" А. Линдгрен 

(1945). 

65 лет со времени публикации романа "Золото" Б.Н. Полевого (1950). 

65 лет со времени выхода в свет сборника "Я, робот" А. Азимова (1950). 

65 лет со времени публикации первой части трилогии "Большая семья" М.А. 

Стельмаха (1950). 

65 лет со времени издания комедии "Свадьба в Малиновке" А.Е. Корнейчука 

(1950). 

65 лет со времени выхода в свет книги из серии о муми-троллях "Мемуары 

папы Муми-тролля" Т. Янссон (1950). 

60 лет со времени издания романа "Лолита" В.В. Набокова (1955). 

60 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений "Некрасивая 

девочка" Н.А. Заболоцкого (1955). 

60 лет со времени публикации повести "Сережа" В.Ф. Пановой (1955). 

60 лет со времени издания отдельной книгой поэмы "Дядя Стёпа - 

милиционер" С.В. Михалкова (1955). 

60 лет со времени написания сказки "Кто сказал "МЯУ"?" В.Г. Сутеева 

(1955). 

60 лет со времени издания романа "Магелланово облако" С. Лема (1955). 

60 лет со времени публикации повести "Малыш и Карлсон, который живёт на 

крыше" А. Линдгрен (1955). 

55 лет со времени издания сборника эссе "Капля росы" В.А. Солоухина 

(1960). 

55 лет со времени выхода в свет автобиографического романа "Кащеева цепь" 

М.М. Пришвина (1960). 

55 лет со времени публикации повести "Коллеги" В.П. Аксёнова (1960). 



55 лет со времени публикации поэмы "За далью - даль" А.Т. Твардовского 

(1960). 

55 лет со времени выхода в свет романа "Поднятая целина" М.А. Шолохова 

(1960). 

55 лет со времени публикации романа "Кролик, беги" Д. Апдайка (1960). 

55 лет со времени публикации романа "Приключения Вагнера Хольта" - 

"Юность" Д. Нолля (1960). 

55 лет со времени выхода в свет книги "Стихи в небе и на земле" Д. Родари 

(1960). 

50 лет со времени выхода в свет книги для детей "Незнайка на Луне" Н.Н. 

Носова (1965). 

50 лет со времени публикации отдельным изданием юмористической повести 

«Понедельник начинается в субботу» А. и Б. Стругацких (1965). 

50 лет со времени выхода в свет "Кибериады" и "Охоты" С. Лема (1965). 

45 лет со времени окончания повести "Москва-Петушки" В.В. Ерофеева 

(1970). 

45 лет со времени выхода из печати сборника стихотворений "Уроки музыки" 

Б.А. Ахмадулиной (1970). 

45 лет со времени публикации повести "Сотников" В. Быкова (1970). 

45 лет со времени публикации повести "Белый пароход" Ч. Айтматова (1970). 

45 лет со времени выхода в свет дилогии "Богач, бедняк" И. Шоу (1970). 

45 лет со времени окончания трилогии об Эмиле из Лённеберги А. Линдгрен 

(1970). 

40 лет со времени издания романа "Блокада" А.Б. Чаковского (1975). 

40 лет со времени выхода в свет автобиографического произведения "Бодался 

телёнок с дубом" А.И. Солженицына (1975).   

40 лет со времени издания сборника повестей "Другая жизнь" Ю.В. 

Трифонова (1975). 

40 лет со времени издания повести "Третий в пятом ряду" А.Г. Алексина 

(1975). 

35 лет со времени издания повестей "Домашний совет", "Ивашов", "Дневник 

жениха" А.Г. Алексина (1980). 

35 лет со времени выхода в свет романа "И дольше века длится день" Ч. 

Айтматова (1980). 

30 лет со времени опубликования романа "Крейсера" В.С. Пикуля (1985). 

30 лет со времени издания трилогии "В ночь большого прилива" В.П. 

Крапивина (1985). 

25 лет со времени публикации размышлений А.И. Солженицына "Как нам 

обустроить Россию" 

25 лет со времени издания цикла повестей В.П. Крапивина "В глубине 

Великого Кристалла", "Лоцман", "Мальчик девочку искал..." (1990). 

20 лет со времени издания сборника стихотворений для детей "Птичья 

зарядка" В.Д. Берестова (1995). 

15 лет со времени выхода в свет серии романов "Приключения Эраста 

Фандорина" Б.Акунина (2000). 



 


