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Комунальний заклад культури «Донецька обласна бібліотека для дітей» 

продовжує випуск щорічника «Славетний книжчин ювілей: книги-ювіляри 

2022». 

 Видання знайомить користувачів з творіннями як світової класики, так 

і творами, що тільки з’явилися на книжковому «небосхилі», але вже 

завоювали прихильність читачів. До уваги всіх зацікавлених – відомості про 

книги-ювіляри різних епох, континентів, жанрів, видів і мов. Кожен може 

обрати свої «святкові книжки» і долучитися до широкого загалу 

поціновувачів літератури. Також у виданні наведено перелік періодичних 

видань України, які святкують ювілей наступного року. 
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КНИГИ-ЮВІЛЯРИ 2022  

 

✓ 835 років з часу створення (1187) пам’ятки літератури 

стародавньої Русі поеми «Слово о полку Ігоревім» 

 

✓ 540 років з часу виходу з друку (1482) трактату «Начала» 

давньогрецького математика Евкліда 

 

✓ 475 років з часу складання (1547) «Повісті про Петра і 

Февронію Муромських» 

 

✓ 335 років з часу виходу з друку (1687) праці І. Ньютона 

«Математичні начала натуральної філософії» (в 3-х томах) 

 

✓ 325 років з часу написання (1697) Ш. Перро казок 

«Попелюшка, або Кришталева туфелька», «Кіт у чоботях», «Синя 

борода», «Хлопчик-мізинчик» 

 

✓ 260 років з часу публікації (1762) п’єс К. Гоцці «Король-

олень», «Турандот» 

 

✓ 235 років з часу написання (1787) Г. С. Сковородою притч 

«Вдячний Еродій», «Убогий жайворонок» 
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✓ 210 років з часу виходу з друку (1812) першого тому казок 

братів Якоба та Вільгельма Грімм (збірка містила казки 

«Білосніжка», «Рапунцель», «Гензель і Гретель», «Король-жабеня, 

або Залізний Генріх», «Вовк і семеро козенят», «Пані Метелиця», 

«Бременські музиканти» та ін.) 

 

✓ 195 років з часу написання та публікації (1827) байок 

П. П. Гулака-Артемовського «Батько та син», «Дві пташки в 

клітці», «Рибалка» 

 

✓ 195 років з часу публікації (1827) збірки поезій Г. Гейне 

«Книга пісень» 

 

✓ 195 років з часу публікації (1827) казки В. Гауфа «Карлик 

Ніс» 

 

✓ 190 років з часу написання (1832) Г. Ф. Квіткою-

Основ’яненком повісті «Маруся» 

 

✓ 190 років з часу публікації (1832) 2-го тому повістей 

М. В. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» 

 

✓ 185 років з часу видання (1837) збірки Г. С. Сковороди 

«Байки Харківські» 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96
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✓ 185 років з часу видання (1837) повісті Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка «Конотопська відьма» 

 

✓ 185 років з часу виходу (1837) західноукраїнського 

альманаху «Русалка Дністровая» – першої книги українською 

мовою в Галичині, виданої членами гуртка «Руська трійця» 

Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном 

Вагилевичем 

 

✓ 185 років з часу написання (1837) Т. Г. Шевченком поеми 

«Причинна» 

 

✓ 185 років з часу написання та першої публікації (1837) 

роману Ч. Дікенса «Посмертні записки Піквікського клубу» 

 

✓ 185 років з часу першої публікації (1837) казки 

Г. К. Андерсена «Нове вбрання короля» 

 

✓ 180 років з часу написання (1842) М. В. Гоголем роману 

«Мертві душі» (перший том) 

 

✓ 180 років з часу написання (1842) Т. Г. Шевченком поем 

«Слепая» та «Гамалія» 

 

✓ 180 років з часу першого повного видання (1842) поеми 

І. П. Котляревського «Енеїда» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD
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✓ 180 років з часу публікації (1842) повісті М. В. Гоголя 

«Шинель» 

 

✓ 175 років з часу написання (1847) Ш. Бронте роману «Джен 

Ейр» 

 

✓ 170 років з часу написання та першої публікації (1852) 

роману Г. Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома» 

 

✓ 165 років з часу публікації (1857) першого тому збірки 

оповідань Марка Вовчка «Народні оповідання» 

 

✓ 165 років з часу публікації (1857) першого україномовного 

історичного роману П. О. Куліша «Чорна рада. Хроніка 1663 року» 

 

✓ 165 років з часу публікації (1857) роману Г. Флобера «Пані 

Боварі» 

 

✓ 160 років з часу виходу з друку (1862) першої збірки віршів 

П. О. Куліша «Досвітки»  

 

✓ 160 років з часу написання (1862) Г. Флобером роману 

«Саламбо» 

 

https://image.slidesharecdn.com/random-170708122932/95/2017-10-638.jpg?cb=1499517243
https://image.slidesharecdn.com/random-170708122932/95/2017-10-638.jpg?cb=1499517243
https://image.slidesharecdn.com/random-170708122932/95/2017-26-638.jpg?cb=1499517243
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✓ 160 років з часу публікації (1862) другого тому збірки 

оповідань Марка Вовчка «Народні оповідання» 

 

✓ 160 років з часу публікації (1862) роману В. Гюго 

«Знедолені» 

 

✓ 155 років з часу написання та публікації (1867) 

пригодницького роману Ж. Верна «Діти капітана Гранта» 

 

✓ 155 років з часу публікації (1867) п’єси Г. Ібсена «Пер 

Гюнт» 

 

✓ 155 років з часу публікації (1867) роману Ш. де Костера 

«Легенда та героїчні, радісні та славні пригоди Уленшпігеля та 

Ламме Гудзак у країні Фландрії та інших країнах» 

 

✓ 150 років з часу написання та публікації (1872) 

пригодницького роману Ж. Верна «Навколо світу за 80 днів» 

 

✓ 140 років з часу написання (1882) І. Я. Франком історичної 

повісті «Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі 

в XIII столітті» 

 

✓ 140 років з часу публікації (1882) роману Марка Твена 

«Принц і жебрак» 

 

https://image.slidesharecdn.com/random-170708122932/95/2017-10-638.jpg?cb=1499517243
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D0%BA_%D0%86%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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✓ 140 років з часу публікації українською мовою (1882) 

роману М. В. Гоголя «Мертві душі» (в перекладі І. Франка) 

 

✓ 135 років з часу видання (1887) збірки поезій І. Я. Франка 

«З вершин і низин» 

 

✓ 135 років з часу виходу з друку (1887) альманаху «Перший 

вінок» – єдиного на той час збірника творів українських жінок-

письменниць (виданий коштом і старанням Олени Пчілки та 

Н. Кобринської) 

 

✓ 135 років з часу написання (1887) М. П. Старицьким драми 

«Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» 

 

✓ 135 років з часу написання (1887) М. П. Старицьким п’єси 

«Богдан Хмельницький» 

 

✓ 135 років з часу написання (1887) Оленою Пчілкою повісті 

«Товаришки» 

 

✓ 135 років з часу публікації (1887) поеми Лесі Українки 

«Русалка» 

 

✓ 130 років з часу виходу з друку (1892) збірки оповідань 

А. К. Дойла «Пригоди Шерлока Холмса» 
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✓ 130 років з часу написання (1892) Дніпровою Чайкою 

новели «Дівчина-чайка» 

 

✓ 130 років з часу написання (1892) Ж. Роні-старшим роману 

«Вамірех» 

 

✓ 130 років з часу написання (1892) Лесею Українкою вірша 

«Досвітні огні» 

 

✓ 130 років з часу написання (1892) М. П. Старицьким 

соціально-побутової драми «У темряві» 

 

✓ 130 років з часу публікації (1892) повісті А. К. Дойла 

«Пістрява стрічка» 

 

✓ 125 років з часу написання (1897) Б. Д. Грінченком 

оповідання «Дзвоник» 

 

✓ 125 років з часу написання (1897) І. К. Карпенком-Карим 

п’єс «Мазепа», «Чумаки» 

 

✓ 125 років з часу написання та публікації (1897) роману 

Г. Велза «Людина-невидимка» 

 

✓ 125 років з часу публікації (1897) роману Е. Л. Войнич 

«Овід» 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8D%D1%85&action=edit&redlink=1
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✓ 125 років з часу публікації (1897) роману Брема Стокера 

«Дракула» 

 

✓ 120 років з часу виходу з друку (1902) збірки Р. Кіплінга 

«Просто казки» 

 

✓ 120 років з часу виходу з друку (1902) останньої збірки 

Лесі Українки «Відгуки» 

 

✓ 120 років з часу написання (1902) В. К. Винниченком 

повісті «Краса і сила» 

 

✓ 120 років з часу написання (1902) Дніпровою Чайкою 

поезії у прозі «Плавні горять» 

 

✓ 120 років з часу написання (1902) І. К. Карпенком-Карим 

п’єси «Ґандзя» 

 

✓ 120 років з часу написання (1902) І. Я. Франком оповідання 

«У кузні» 

 

✓ 120 років з часу публікації (1902) повісті Б. Поттер «Казка 

про Кролика Пітера» 
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✓ 120 років з часу публікації (1902) повісті-казки Марка 

Вовчка «Чортова пригода» 

 

✓ 120 років з часу публікації (1902) повісті 

О. Ю. Кобилянської «Земля» 

 

✓ 115 років з часу виходу з друку (1907) першої збірки 

Олександра Олеся «З журбою радість обнялась» 

 

✓ 115 років з часу виходу з друку (1907) першої збірки 

Ф. М. Коковського «Сердечні струни» 

 

✓ 115 років з часу виходу з друку (1907) першої збірки 

Х. Д. Алчевської «Туга за сонцем» 

 

✓ 115 років з часу написання (1907) Лесею Українкою 

драматичної поеми «Кассандра» 

 

✓ 115 років з часу першого повного видання (1907) 

«Кобзаря» Т. Г. Шевченка (за редакцією В. Доманицького) 

 

✓ 115 років з часу публікації (1907) історичної повісті 

А. Ф. Кащенка «На руїнах Січі» 

 

✓ 115 років з часу публікації (1907) історичної повісті 

А. Я. Чайковського «За сестрою» 
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✓ 115 років з часу публікації (1907) казково-фантастичного 

роману письменниці С. Лагерлеф «Чудесна мандрівка Нільса 

Гольгерсона з дикими гусьми» 

 

✓ 115 років з часу публікації (1902) новели О’Генрі 

«Останній листок» 

 

✓ 110 років з часу написання (1912) Г. Сенкевичем 

пригодницького роману «В пустелі та джунглях» 

 

✓ 110 років з часу написання (1912) Лесею Українкою 

драматичної поеми «Камінний господар» 

 

✓ 110 років з часу написання (1912) Ф. Кафкою новел 

«Вирок», «Перевтілення» 

 

✓ 110 років з часу публікації (1912) драми-феєрії Лесі 

Українки «Лісова пісня» 

 

✓ 110 років з часу публікації (1912) оповідання 

В. К. Винниченка «Федько-халамидник» 

 

✓ 110 років з часу публікації (1912) роману А. К. Дойла 

«Загублений світ» 
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✓ 110 років з часу публікації (1912) роману Т. Драйзера 

«Фінансист» 

 

✓ 105 років з часу публікації (1917) історичного твору 

А. Ф. Кащенка «Кость Гордієнко-Головко – останній лицар 

Запорожжя» 

 

✓ 100 років з часу виходу з друку (1922) першої збірки 

В. Ю. Свідзінського «Ліричні поезії» 

 

✓ 100 років з часу виходу з друку (1922) першої збірки Ґео 

Шкурупія «Психетози» 

 

✓ 100 років з часу виходу з друку (1922) першої збірки 

М. В. Доленга «Об’єктивна лірика» 

 

✓ 100 років з часу виходу з друку (1922) першої збірки 

М. І. Рудницького «Очі та уста» 

 

✓ 100 років з часу виходу з друку (1922) першої збірки 

П. П. Филиповича «Земля і вітер» 

 

✓ 100 років з часу виходу з друку (1922) першої збірки 

Т. С. Осьмачки «Круча»  
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✓ 100 років з часу написання (1922) вірша В. М. Сосюрою 

«Так ніхто не кохав» 

 

✓ 100 років з часу публікації (1922) роману Р. Сабатіні 

«Одіссея капітана Блада» 

 

✓ 95 років з часу виходу з друку (1927) першої збірки віршів 

В. О. Мисика «Трави» 

 

✓ 95 років з часу виходу з друку (1927) першої збірки віршів 

Є. П. Фоміна «Поезії» 

 

✓ 95 років з часу виходу з друку (1927) першої збірки віршів 

Н. Л. Забіли «Далекий край» 

 

✓ 95 років з часу виходу з друку (1927) першої збірки віршів 

О. К. Стефановича «Поезії» 

 

✓ 95 років з часу виходу з друку (1927) першої збірки віршів 

О. Ф. Влизька «За всіх скажу» 

 

✓ 95 років з часу виходу з друку (1927) першої збірки віршів 

Т. Г. Масенка «Степова мідь» 

 

✓ 95 років з часу написання (1927) І. К. Микитенком повісті 

«Брати» 
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✓ 95 років з часу написання (1927) М. Г. Кулішем 

трагікомедії «Народний Малахій» 

 

✓ 95 років з часу написання (1927) Миколою Хвильовим 

новели «Мати» 

 

✓ 95 років з часу публікації (1927) роману Миколи 

Хвильового «Вальдшнепи» 

 

✓ 90 років з часу виходу з друку (1932) першої збірки 

М. Л. Нагнибіди «Дніпровська весна» 

 

✓ 90 років з часу написання (1932) В. К. Винниченком 

роману «Нова заповідь» 

 

✓ 90 років з часу написання (1932) М. П. Бажаном поеми 

«Смерть Гамлета» 

 

✓ 85 років з часу написання (1937) М. П. Трублаїні 

оповідання «Пустуни на пароплаві» 

 

✓ 85 років з часу написання (1937) О. Д. Іваненко казки 

«Джмелик» 
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✓ 85 років з часу публікації (1937) останньої прижиттєвої 

збірки творів Г. А. Костоправа  («Калімера, зісімо!» – 

«Здрастуй, життя!») 

 

✓ 85 років з часу публікації (1937) повісті Дж. Р. Р. Толкієна 

«Гобіт, або Туди і Звідти» 

 

✓ 80 років з часу виходу з друку (1942) детективної повісті 

Е. Блайтон «На острові скарбів» (серія «Чудова п’ятірка») 

 

✓ 80 років з часу написання (1942) А. де Сент-Екзюпері 

повісті-казки «Маленький принц» 

 

✓ 80 років з часу написання (1942) М. П. Бажаном поеми 

«Данило Галицький» 

 

✓ 80 років з часу написання (1942) О. П. Довженком 

оповідання «Ніч перед боєм» 

 

✓ 75 років з часу виходу з друку (1947) повісті Е. Блайтон 

«Таємниця зниклого намиста» (серія «П’ятеро таємношукачів і 

собака») 

 

✓ 75 років з часу виходу з друку (1947) повісті Е. Блайтон 

«Таємниця секретної лабораторії» («Таємниця скляної кімнати») 

(серія «Чудова п’ятірка») 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%95%D0%BA%D0%B7%D1%8E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
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✓ 75 років з часу написання (1947) А. І. Шияном п’єс-казок 

«Котигорошко», «Ялинка» 

 

✓ 75 років з часу публікації (1947) першої книжки віршів 

Б. Й. Чалого «Ясного сонячного ранку» 

 

✓ 75 років з часу публікації (1947) повісті О. Д. Іваненко 

«Друкар книжок небачених» 

 

✓ 75 років з часу публікації (1947) роману-притчі А. Камю 

«Чума» 

 

✓ 75 років з часу публікації (1947) твору А. Франк 

«Щоденник» – записів єврейської дівчинки, які вона робила в 

окупованому нацистами Амстердамі 

 

✓ 70 років з часу виходу з друку (1952) першої збірки віршів 

Г. Ф. Кривди «Весняна повінь» 

 

✓ 70 років з часу виходу з друку (1952) повісті Е. Блайтон 

«Секретна сімка йде по світу» (серія «Секретна сімка») 

 

✓ 70 років з часу виходу з друку (1952) повісті Е. Блайтон 

«Таємниця дивного згортка» (серія «П’ятеро таємношукачів і 

собака») 
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✓ 70 років з часу виходу з друку (1952) повісті Е. Блайтон 

«Таємниця зруйнованого замку» (серія «Чудова п’ятірка») 

 

✓ 70 років з часу виходу з друку (1952) повісті-казки 

М. Нортон «Роздобудьки» (серія про пригоди маленьких 

чоловічків) 

 

✓ 70 років з часу написання (1952) О. Т. Гончаром роману 

«Таврія» 

 

✓ 70 років з часу написання та публікації (1952) роману-

притчі Е. Гемінґвея «Старий і море» 

 

✓ 70 років з часу публікації (1952) роману А. Моруа «Жорж 

Санд» 

 

✓ 70 років з часу публікації (1952) роману К. С. Льюїса 

«Морські пригоди «Зоряного мандрівника» (серія «Хроніки 

Нарнії») 

 

✓ 65 років з часу виходу з друку (1957) збірки казок 

М. П. Трублаїні «Мандри Закомарика» 

 

✓ 65 років з часу виходу з друку (1957) збірки оповідань 

І. А. Багмута «Шматок пирога» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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✓ 65 років з часу виходу з друку (1957) книги П. П. Глазового 

«Пушок і Дружок» (в співавторстві з Федором Маківчуком) 

 

✓ 65 років з часу виходу з друку (1957) першої збірки віршів 

Б. М. Бойчука «Час болю» 

 

✓ 65 років з часу виходу з друку (1957) першої збірки віршів 

З. В. Гончарука «Голубиний ранок» 

 

✓ 65 років з часу виходу з друку (1957) першої збірки віршів 

Л. В. Костенко «Проміння землі» 

 

✓ 65 років з часу виходу з друку (1957) першої збірки віршів 

М. Д. Сома «Йду на побачення» 

 

✓ 65 років з часу виходу з друку (1957) першої збірки віршів 

М. Є. Петренка «Дні юності» 

 

✓ 65 років з часу виходу з друку (1957) першої збірки віршів 

О. В. Лупія «Вінки юності» 

 

✓ 65 років з часу виходу з друку (1957) повісті Е. Блайтон 

«Таємниці «Секретної сімки» (серія «Секретна сімка») 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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✓ 65 років з часу виходу з друку (1957) повісті Е. Блайтон 

«Таємниця загадкових послань» (серія «П’ятеро таємношукачів і 

собака») 

 

✓ 65 років з часу виходу з друку (1957) повісті-казки 

О. Пройслера «Маленька Баба Яга» 

 

✓ 65 років з часу виходу з друку (1957) роману 

І. П. Багряного «Маруся Богуславка» («Буйний вітер») – першої 

частини незавершеної трилогії про українську молодь у Другій 

світовій війні «Буйний вітер» 

 

✓ 65 років з часу написання (1957) Д. Олдріджем оповідання 

«Останній дюйм» 

 

✓ 65 років з часу написання (1957) П. М. Вороньком 

драматичної поеми «Казка про Чугайстра» 

 

✓ 65 років з часу публікації (1957) оповідань 

Л. М. Письменної «Золотогривий», «Андрійко та Бублик», 

«Півень» 

 

✓ 65 років з часу публікації (1957) повісті П. Гелліко 

«Томасина» 
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✓ 65 років з часу публікації (1957) роману А. Моруа «Три 

Дюма» 

 

✓ 65 років з часу публікації (1957) роману Р. Д. Бредбері 

«Кульбабове вино» 

 

✓ 60 років з часу виходу з друку (1962) віршованої книги для 

дітей Ю. Г. Герасименка «Тарасова зоря» 

 

✓ 60 років з часу виходу з друку (1962) першої збірки віршів 

Б. І. Олійника «Б’ють у крицю ковалі» 

 

✓ 60 років з часу виходу з друку (1962) першої збірки віршів 

В. А. Симоненка «Тиша і грім» 

 

✓ 60 років з часу виходу з друку (1962) першої збірки віршів 

Д. О. Луценка «Дарую людям пісню» 

 

✓ 60 років з часу виходу з друку (1962) першої збірки віршів 

І. Ф. Драча «Соняшник» 

 

✓ 60 років з часу виходу з друку (1962) першої збірки віршів 

М. С. Вінграновського «Атомні прелюди» 

 

✓ 60 років з часу виходу з друку (1962) першої збірки віршів 

П. П. Засенка «Зірниця» 
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✓ 60 років з часу виходу з друку (1962) першої збірки 

оповідань Є. П. Гуцала «Люди серед людей» 

 

✓ 60 років з часу виходу з друку (1962) роману 

Г. М. Тютюнника «Вир» 

 

✓ 60 років з часу написання і виходу з друку (1962) 

сюрреалістичного прозового твору Е. І. Андієвської «Джалапіта» 

 

✓ 60 років з часу написання (1962) С. Д. Скляренком роману 

«Володимир» 

 

✓ 60 років з часу публікації (1962) казки М. П. Стельмаха 

«Маленька Оленка» 

 

✓ 60 років з часу публікації (1962) повісті-казки Дж. Крюса 

«Тім Талер, або Проданий сміх» 

 

✓ 60 років з часу публікації (1962) повісті-казки 

О. Пройслера «Розбійник Готценплотц» 

 

✓ 60 років з часу публікації (1962) роману Василя Барки 

«Жовтий князь» (1-й том) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%86&action=edit&redlink=1
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✓ 60 років з часу публікації (1962) роману К. Кізі «Політ над 

гніздом зозулі» 

 

✓ 60 років з часу публікації (1962) роману-казки Дж. Родарі 

«Планета новорічних ялинок» 

 

✓ 55 років з часу виходу з друку (1967) збірки 

П. П. Глазового «Щоб вам було весело» 

 

✓ 55 років з часу виходу з друку (1967) збірки творів для 

дітей Б. Й. Чайковського «Капітан Морський Вузол» 

 

✓ 55 років з часу виходу з друку (1967) збірки творів для 

дітей Є. П. Гуцала «З горіха зерня» 

 

✓ 55 років з часу виходу з друку (1967) збірки творів для 

дітей М. Ф. Сингаївського «Метелик у портфелі» 

 

✓ 55 років з часу виходу з друку (1967) збірки творів для 

дітей Н. Л. Бічуя «Канікули у Світлогорську» 

 

✓ 55 років з часу виходу з друку (1967) першої збірки віршів 

В. О. Забаштанського «Наказ каменярів» 

 

✓ 55 років з часу виходу з друку (1967) першої збірки віршів 

Л. М. Талалая «Журавлиний леміш» 
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✓ 55 років з часу виходу з друку (1967) першої збірки віршів 

М. Г. Павленко «Любисток» 

 

✓ 55 років з часу виходу з друку (1967) першої збірки віршів 

Н. П. Нікуліної «Вишневий сад» 

 

✓ 55 років з часу виходу з друку (1967) першої збірки віршів 

Т. Ю. Мельничука «Несімо любов планеті» 

 

✓ 55 років з часу написання (1967) Є. П. Гуцалом повісті 

«Мертва зона» 

 

✓ 55 років з часу написання (1967) Л. М. Письменною 

оповідань «Жар-пташенята», «Страшило», «Камінець завбільшки з 

гору», «Сап’янці», «Зозуля, що мала гніздо» 

 

✓ 55 років з часу написання (1967) М. П. Стельмахом повісті 

«Щедрий вечір» 

 

✓ 55 років з часу написання (1967) О. І. Іваненко повісті 

«Великий шум» 

 

✓ 55 років з часу написання (1967) Ю. Г. Герасименком 

повісті-казки «Наталка і Великий Вітер» 
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✓ 50 років з часу виходу з друку (1972) першої збірки віршів 

А. Г. Костецького «Джміль про сонечко гуде» 

 

✓ 50 років з часу виходу з друку (1972) першої збірки віршів 

В. І. Міщенка «Таємниця осіннього листя» 

 

✓ 50 років з часу виходу з друку (1972) першої збірки віршів 

В. П. Бойченка «Іскри» 

 

✓ 50 років з часу виходу з друку (1972) першої збірки віршів 

Д. А. Кононенка «Джерело» 

 

✓ 50 років з часу виходу з друку (1972) першої збірки віршів 

та казок (1972) А .А. Шапурми «Тост» 

 

✓ 50 років з часу написання (1972) О. Т. Гончаром повісті 

«Бригантина» 

 

✓ 50 років з часу написання (1972) П. А. Загребельним 

роману «Первоміст» 

 

✓ 50 років з часу написання (1972) Р. Далом повісті «Чарлі і 

великий скляний ліфт» (продовження повісті «Чарлі і шоколадна 

фабрика») 
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✓ 50 років з часу написання та публікації (1972) повісті-казки 

Е. М. Рауда «Муфтик, Півчеревичок та Мохобородько» 

 

✓ 50 років з часу публікації (1972) роману М. Енде «Момо» 

 

✓ 45 років з часу виходу з друку (1977) збірки творів для 

дітей А. Л. Качана «Ворота міста» 

 

✓ 45 років з часу виходу з друку (1977) першої збірки віршів 

В. І. Мамнєва «Причастность» 

 

✓ 45 років з часу виходу з друку (1977) першої збірки віршів 

В. О. Осадчого «Дубовий пагін» 

 

✓ 45 років з часу виходу з друку (1977) першої збірки віршів 

С. В. Майданської «Мій добрий світ» 

 

✓ 45 років з часу виходу з друку (1977) першої збірки віршів 

Т. А. Севернюк «Серце вміє співати» 

 

✓ 45 років з часу виходу з друку (1977) першої збірки творів 

В. М. Шкляра «Перший сніг» 

 

✓ 45 років з часу виходу з друку (1977) повісті Р. І. Іваничука 

«Місто» та роману «Черлене вино» 
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✓ 45 років з часу написання (1977) А. Г. Костецьким повісті 

«Постукай у моє вікно» 

 

✓ 45 років з часу написання (1977) В. К. Маликом роману 

«Шовковий шнурок» (з тетралогії «Таємний посол») 

 

✓ 45 років з часу написання (1977) М. С. Вінграновським 

повісті «Сіроманець» 

 

✓ 45 років з часу публікації (1977) казки Б. Й. Чалого 

«Барвінок у школі» 

 

✓ 40 років з часу виходу з друку (1982) збірки творів для 

дітей В. П. Скомаровського «Сонячні зернята» 

 

✓ 40 років з часу виходу з друку (1982) збірки творів для 

дітей Д. В. Павличка «Смерічка» 

 

✓ 40 років з часу виходу з друку (1982) першої збірки віршів 

В. Д. Герасим’юка «Смереки» 

 

✓ 40 років з часу виходу з друку (1982) першої збірки віршів 

Л. В. Таран «Глибоке листя» 

 

✓ 40 років з часу виходу з друку (1982) першої збірки віршів 

М. В. Матіос «З трави і листя» 
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✓ 40 років з часу виходу з друку (1982) першої збірки віршів 

С. А. Короненко «Сузір’я веснянок» 

 

✓ 40 років з часу виходу з друку (1982) першої збірки віршів 

Ю. Г. Буряка «Струми» 

 

✓ 40 років з часу написання (1982) В. З. Нестайком повісті-

казки «Загадка старого клоуна» 

 

✓ 40 років з часу написання (1982) В. К. Маликом роману 

«Князь Кий» 

 

✓ 40 років з часу написання (1982) В. О. Яворівським роману 

«Автопортрет з уяви» 

 

✓ 40 років з часу написання та публікації (1982) роману 

Е. І. Андієвської «Роман про людське призначення» 

 

✓ 40 років з часу публікації (1982) історичної повісті 

М. А. Пригари «Михайлик – джура козацький» 

 

✓ 35 років з часу виходу з друку (1987) збірки творів для 

дітей Л. В. Костенко «Бузиновий цар» 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
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✓ 35 років з часу виходу з друку (1987) казкової трилогії 

Г. Г. Почепцова «Золотой шар» 

 

✓ 35 років з часу виходу з друку (1987) першої збірки віршів 

І. М. Маленького «Тернове поле» 

 

✓ 35 років з часу виходу з друку (1987) першої збірки віршів 

П. М. Мідянки «Поріг» 

 

✓ 35 років з часу виходу з друку (1987) першої поетичної 

збірки А. В. Могильного «Турмани над дахами» 

 

✓ 35 років з часу виходу з друку (1987) фантастично-

пригодницької повісті А. Г. Костецького «Мінімакс – кишеньковий 

дракон, або День без батьків» 

 

✓ 35 років з часу написання (1987) В. З. Нестайком повісті 

«Скринька з секретом» 

 

✓ 35 років з часу написання (1987) У. Старком повісті 

«Сікстен» 

 

✓ 35 років з часу публікації (1987) повісті Дж. Коул 

«Магічний шкільний автобус всередині Землі» 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA
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✓ 35 років з часу публікації (1987) повісті П. Зюскінда 

«Голубка» 

 

✓ 30 років з часу виходу з друку (1992) збірки ліричних новел 

Г. М. Кирпи «Катруся з роду Чимчиків» 

 

✓ 30 років з часу виходу з друку (1992) першої збірки віршів 

Б. Б. Щавурського «Мідяки» 

 

✓ 30 років з часу виходу з друку (1992) першої збірки 

Р. С. Скиби «Мене назовуть листопадом» 

 

✓ 30 років з часу виходу з друку (1992) роману Р. І. Іваничука 

«Орда» 

 

✓ 30 років з часу публікації (1992) повісті О. С. Забужко 

«Інопланетянка» 

 

✓ 30 років з часу публікації (1992) повісті У. Старка «Чи 

вмієш ти свистати, Юганно?» 

 

✓ 30 років з часу публікації (1992) роману Ю. І. Андруховича 

«Рекреація» 

 

✓ 25 років з часу виходу з друку (1997) збірки поезій 

І. А. Малковича «Із янголом на плечі» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA
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✓ 25 років з часу виходу з друку (1997) першої збірки віршів 

Б. В. Слющинського «Втомлена надія» 

 

✓ 25 років з часу виходу з друку (1997) першої збірки віршів 

В. І. Кіора «Потерять и найти» 

 

✓ 25 років з часу виходу з друку (1997) першої збірки віршів 

Г. Г. Крук «Сліди на піску» 

 

✓ 25 років з часу виходу з друку (1997) першої збірки віршів 

І. М. Старовойт «Вже не прозорі» 

 

✓ 25 років з часу виходу з друку (1997) першої збірки віршів 

М. С. Павленко «Бузкові зошити» 

 

✓ 25 років з часу виходу з друку (1997) першої збірки віршів 

М. Я. Кіяновської «Інкарнації» 

 

✓ 25 років з часу виходу з друку (1997) першої збірки віршів 

Н. Л. Федорака «Брудершафт із собою» 

 

✓ 25 років з часу виходу з друку (1997) першої збірки віршів 

Юрка Позаяка «Шедеври» 
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✓ 25 років з часу написання (1997) Дж. Стронґом повісті 

«Велика втеча моєї бабці» 

 

✓ 25 років з часу публікації (1997) повісті-казки Г. М. Малик 

«Подорож Алі до країни сяк-таків» 

 

✓ 25 років з часу публікації (1997) роману Дж. Ролінґ «Гаррі 

Поттер і філософський камінь» 

 

✓ 25 років з часу публікації (1997) роману К. Функе 

«Повелитель драконів» 

 

✓ 20 років з часу виходу з друку (2002) першої збірки віршів 

Т. В. Лучука «Щодня крім сьогодні» 

 

✓ 20 років з часу виходу окремим виданням (2002) казки 

Ю. П. Винничука «Місце для дракона» 

 

✓ 20 років з часу публікації (2002) повісті М. МакДоналд 

«Джуді Муді рятує світ» 

 

✓ 20 років з часу публікації (2002) романів Д. Д. Білого 

«Басаврюк XX», «Заложна душа» 

 

✓ 20 років з часу публікації (2002) романів Любка Дереша 

«Культ» та «Поклоніння ящірці» 
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✓ 20 років з часу публікації (2002) роману І. В. Роздобудько 

«Ескорт у смерть» 

 

✓ 15 років з часу виходу з друку (2007) збірки віршів 

М. В. Матіос «Жіночий аркан у саду нетерпіння» 

 

✓ 15 років з часу виходу з друку (2007) збірки віршів 

С. В. Жадана «Марадона» 

 

✓ 15 років з часу виходу з друку (2007) збірки «Казки греків 

Приазов’я» 

 

✓ 15 років з часу виходу з друку (2007) збірки 

Р. С. Харабадот «Греческие сказки села Большая Каракуба» 

 

✓ 15 років з часу виходу з друку (2007) збірки творів для 

дітей Л. В. Денисенко «Ліза та Цюця П» 

 

✓ 15 років з часу написання (2007) Любком Дерешем роману 

«Трохи пітьми, або На краю світу» 

 

✓ 15 років з часу написання (2007) М. В. Матіос сімейної саги 

в новелах «Майже ніколи не навпаки» 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://image.slidesharecdn.com/random-170708122932/95/2017-19-638.jpg?cb=1499517243
https://image.slidesharecdn.com/random-170708122932/95/2017-19-638.jpg?cb=1499517243
https://image.slidesharecdn.com/random-170708122932/95/2017-27-638.jpg?cb=1499517243


34 

 

✓ 15 років з часу написання (2007) О. Д. Гаврошем 

пригодницької повісті «Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої 

людини світу» 

 

✓ 15 років з часу написання та публікації (2007) повісті 

Л. А. Ворониної «Прибулець з Країни Нямликів» 

 

✓ 15 років з часу написання та публікації (2007) повісті-казки 

І. М. Андрусяка «Стефа і її Чакалка» 

 

✓ 15 років з часу написання та публікації (2007) роману 

Дж. Ролінґ «Гаррі Поттер і смертельні реліквії» 

 

✓ 15 років з часу публікації (2007) збірки «Алла! Алла! 

Алилуя!..» (пам’яті А. Горської; упоряд. Л. Огнєва) 

 

✓ 15 років з часу публікації (2007) збірки оповідань 

І. В. Роздобудько про Блеза Паскаля, Вольфганга Моцарта, Ганса 

Андерсена, Катерину Білокур, Чарлі Чапліна (серія «Життя 

видатних дітей») 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%96_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%97
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✓ 15 років з часу публікації (2007) збірки оповідань 

Н. В. Пуряєвої про Омеляна Ковча, Івана Павла II, Олександра 

Меня, Далай-ламу ХІV, Валерія Марченка (серія «Життя видатних 

дітей») 

 

✓ 15 років з часу публікації (2007) збірки оповідань Ніни 

Воскресенської про Олександра Македонського, Клеопатру VII, 

Івана Котляревського, Фрітьофа Нансена, Гарі Гудіні (серія «Життя 

видатних дітей») 

 

✓ 15 років з часу публікації (2007) збірки оповідань 

О. Ю. Надемлинського про Антоніо Страдіварі, М. Грушевського, 

Джима Корбетта, Л. Утьосова, Сальвадоре Далі (серія «Життя 

видатних дітей») 

 

✓ 15 років з часу публікації (2007) повістей Ніни 

Воскресенської «Легенда про Бовдура Великого», «Властелин 

Страны Желаний», «Последнее желание короля», «Дивовижні 

пригоди Наталки в країні Часу» 

 

✓ 15 років з часу публікації (2007) повісті-казки Г. М. Малик 

«Вуйко Йой і Лишиня» 

 

✓ 15 років з часу публікації (2007) повісті-казки 

І. В. Роздобудько «Коли оживають ляльки» 
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✓ 15 років з часу публікації (2007) пригодницької повісті 

В. Г. Рутківського «Джури козака Швайки» 

 

✓ 15 років з часу публікації (2007) пригодницького роману 

Г. В. Пагутяк «Книгоноші з Королівства» 

 

✓ 15 років з часу публікації (2007) роману в малюнках 

Дж. Кінні «Щоденник слабака», який започаткував однойменну 

книжкову серію 

 

✓ 15 років з часу публікації (2007) роману Володимира 

Арєнєва «Магус» 

 

✓ 15 років з часу публікації (2007) роману Д. Д. Білого 

«Шлях Срібного яструба» (серія «Дивовижні пригоди скіфа Атея») 

 

✓ 15 років з часу публікації (2007) роману М. С. Павленко 

«Русалонька із 7-В та загублений у часі» 

 

✓ 15 років з часу публікації (2007) роману Ю. І. Андруховича 

«Таємниця» 

 

✓ 15 років з часу публікації (2007) трилогії О. П. Грома 

«Приключения Алекса» 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
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✓ 10 років з часу виходу з друку (2012) збірки Сашка 

Дерманського «Казки Дракона Омелька» 

 

✓ 10 років з часу написання (2012) А. А. Кокотюхою роману 

«Таємниця зміїної голови» 

 

✓ 10 років з часу написання (2012) І. В. Роздобудько повісті 

«Арсен» 

 

✓ 10 років з часу написання (2012) М. Стренковською-

Зарембою повісті «Детектив Кефірчик і правнук герцогині» 

 

✓ 10 років з часу написання (2012) М. В. Дочинцем романів 

«Вічник. Сповідь на перевалі духу», «Бранець Чорного лісу», 

«Криничар» 

 

✓ 10 років з часу написання (2012) П. Коельйо роману 

«Рукопис, знайдений в Аккрі» 

 

✓ 10 років з часу публікації (2012) дилогії Л. А. Ворониної 

«Таємне Товариство Боягузів та Брехунів» 

 

✓ 10 років з часу публікації (2012) роману А. А. Кокотюхи 

«Червоний» 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://www.barabooka.com.ua/lesya-voronina/
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✓ 10 років з часу публікації (2012) роману В. В. Лиса «Іван і 

Чорна Пантера» 

 

✓ 10 років з часу публікації (2012) роману Дари Корній 

«Зворотний бік світла» 

 

✓ 10 років з часу публікації (2012) роману К. Функе «Лицар-

привид» 

 

✓ 10 років з часу публікації (2012) роману Ю. П. Винничука 

«Танґо смерті» 

 

✓ 5 років з часу виходу з друку (2017) антології українських 

письменників Донбасу «Порода» 

 

✓ 5 років з часу виходу з друку (2017) збірки казок 

Г. Г. Почепцова «Снігова принцеса» 

 

✓ 5 років з часу написання (2017) Г. М. Кирпою повісті 

«Тринадцятий місяць у році» 

 

✓ 5 років з часу написання (2017) Любком Дерешем роману 

«Спустошення» 

 

✓ 5 років з часу написання (2017) У. Старком повісті 

«Втікачі» 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0._%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0._%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
https://image.slidesharecdn.com/random-170708122932/95/2017-19-638.jpg?cb=1499517243
https://image.slidesharecdn.com/random-170708122932/95/2017-19-638.jpg?cb=1499517243
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA
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✓ 5 років з часу публікації (2017) збірки повістей 

А. А. Бачинського «Детективи з Артеку. Таємниці Кам’яних 

Могил» 

 

✓ 5 років з часу публікації (2017) казок Н. В. Чуб «Подорож 

листочка», «Бетсі, не плач!», «Два черв’ячки», «Про маленьку 

пташку», «Маленький Кит» 

 

✓ 5 років з часу публікації (2017) на урумській мові 

«Кобзаря» Т. Г. Шевченка (в перекладі В. Кіора) 

 

✓ 5 років з часу публікації (2017) повістей Сашка 

Дерманського «День народження привида», «Коли Онисько був 

малесенький», «Казки про все на світі», «Жменька тепла для мами», 

«Маляка і Велика Маня» 

 

✓ 5 років з часу публікації (2017) роману В. М. Шкляра 

«Троща» 

 

✓ 5 років з часу публікації (2017) роману Володимира 

Арєнєва «Дитя песиголовців» (другої частини трилогії «Сезон 

Кіноварі») 

 

✓ 5 років з часу публікації (2017) роману С. В. Жадана 

«Інтернат» 

https://starylev.com.ua/zhmenka-tepla-dlya-mamy
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ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ-ЮВІЛЯРИ 2022 

 

✓ 100 років з часу заснування (1922) журналу «Право 

України» (до цього було декілька назв часопису) 

 

✓ 100 років з часу заснування (1922) науково-методичного 

журналу «Рідна школа» (до цього було декілька назв часопису) 

 

✓ 95 років з часу заснування (1927) «Літературної газети» 

(нині «Літературна Україна») 

 

✓ 95 років з часу заснування (1927) літературно-мистецького 

і громадсько-політичного журналу «Дніпро» (до цього було 

декілька назв часопису) 

 

✓ 85 років з часу видання (1937) державного 

бібліографічного покажчика України «Літопис газетних статей» (до 

1954 р. мав назву «Літопису друку. Газетні статті») 

 

✓ 65 років з часу заснування (1957) наукового часопису 

«Український історичний журнал» 

 

✓ 55 років з часу заснування (1967) науково-теоретичного 

журналу «Мовознавство» 
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✓ 30 років з початку (1992) виходу у світ теоретичного і 

громадсько-політичного журналу Верховної Ради України «Віче» 

 

✓ 25 років з часу видання (1997) розважально-пізнавального 

журналу для дітей «Яблунька» 

 

✓ 25 років з часу заснування (1997) журналу «ДЖМІЛЬ» 

(Дослідження, Живопис, Музика і Література) 

 

✓ 25 років з часу заснування (1997) журналу «Мир туризма» 

 

✓ 25 років з часу заснування (червень 1997) науково-

методичного журналу «Українська мова і література в школі» 

 

✓ 20 років з часу видання (2002) журналу для дітей «Богдан» 

 

✓ 20 років з часу видання (2002) практичного журналу 

«Шкільна бібліотека» 

 

✓ 20 років з часу заснування (2002) журналу для 

професіоналів туристичного бізнесу «Український туризм» 

 

✓ 15 років з часу заснування (січень 2007) науково-

популярного журналу з виховання і розвитку дітей «Дошкілля» 

✓ 10 років з часу заснування (серпень 2012) журналу 

«Практичний психолог: Дитячий садок» 
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Довідкове видання 

 

 

Славетний книжчин ювілей: книги-ювіляри 2022 

 

 

Інформаційні матеріали 

 

 

Укладач Корабльова Наталія Володимирівна 

 

 

Оформлення Ю. В. Шалаєва 

 

 

Редагування В. Ф. Ганжеєва 

 

 

Відповідальний за випуск Ю. С. Василенко 



43 

 

 


