
Календар літературних і пам’ятних дат

             Сучасні  технології,  гаджети  та  інтернет  роблять  інформацію
доступною  багатьом.  Натисканням  декількох  кнопок  можна  дізнатися,  де
пройде фестиваль народної музики, як дістатися в будь-яку точку країни, що
їли індіанці і  багато іншого. Але коли хочеться усамітнитися і зануритися в
іншу реальність, кращим вибором ставати художня книга.

         Твори,  які  читало  старші  покоління,  однаково  любимо  і  сьогоднішніми
хлопцями. Деяких книг у 2017 році виповнюється більше 3-4 сотень років. Але
ними все так само зачитуються, ностальгуючи, дорослі і відкривають для себе
діти.

    КНИГИ — ЮВІЛЯРИ

Всі  перераховані  книги-ювіляри 2018 стали вагомим внеском у розвиток
літератури,  тому  їх  по  праву  називають  світовою  класикою.  Ці  книги  є  на
поличках наших книгозбірень і продовжують вабити до себе читачів.

  Число книг-ювілярів 2018 року входить збірка новел  «Декамерон» письменника
епохи  італійського  ренесансу  Джованні  Боккаччо.  З  дня  його  виходу  в  світ
пройшло 665 років. Більшість повістей цієї книги розповідають про любов у різних
її проявах – від темної тваринної пристрасті до величного і світлого почуття.

 Сатиричному романі «Гаргантюа і Пантагрюель», написаному на рубежі Пізнього
Середньовіччя і Нового часу Франсуа Рабле виповнюється 485 років. Складається з
п’яти книг твір у гротескній формі оповідає про людські пороки: черевоугодництві,
корисливості, брехні, жадібності, перелюбстві. Автор не залишає своєю увагою ні
держава, ні церковнослужителів.

 П’єсою Вільяма Шекспіра «Приборкання норовливої» виповниться в 2018 році 425
років.  Дата  її  написання  встановлено  дослідниками  приблизно,  а  рік,  в  якому
шедевр легендарного драматурга вперше побачила публіка, історикам невідомий.

 Перша частина драми  «Фауст», що належить перу  В.В. Гете, була написана  210
років  тому. Головна праця великого драматурга вважається вершиною німецької



поезії і являє собою один з варіантів художнього опису популярною в часи автора
легенди про доктора Фауста.

 Поемі «Паломництво Чайльд Гарольда» Джорджа Байрона виповниться 200 років.
Поетичний  твір  напитано  розчаруванням,  яке  переповнює  молоду  людину  від
насиченою і гучне життя, що представляє собою гонитву за задоволеннями.

 Історичний роман про епоху  Людовика XI «Квентін Дорвард» відзначить свій  195
рік виходу в світ. Його автор Вальтер Скотт в якості основного джерела для свого
твору використав щоденникові записи молодого дворянина Філіпа де Коммина.

 Поема «Полтава» відзначає в 2018 році свій  190 день народження. Твір оповідає
про  однойменної  битві.  У  своїй  роботі  над  поемою  А.  С.  Пушкін звертався  до
історичних  джерел  і  наповнював  її  поетикою  молдавського  усної  народної
творчості.

 Свій  185  день  народження відзначить  роман «Євгенія  Гранде» О.  де  Бальзака.
Сцени із життя людей в провінції, тяга до матеріального початку, соперничающему
з  початком  духовним  –  оповідаючи  про  сучасному  йому  суспільстві,  автор
наполягає на його низинних страстей.

 180 років виповнюється літературної версії казки «Стійкий олов’яний солдатик»,
що належить перу Р. Х. Андерсена. Трагічна історія кохання маленької одноногого
солдата  до  порцелянової  лялечці-балерині  стала  придбала  популярність  у  всіх
європейських 

країнах.

 180 років «Пісні про царя Івана Васильовича, молодого опричника і удалого купця 
Калашникова» – історичній поемі, що представляє собою твір раннього творчості 
М. Ю. Лермонтова.

 У 2018 році виповнюється 180 років «Пригод Олівера Твіста». Майстер авантюрно-
пригодницьких романів Чарльз Діккенс оповідає про тяжкі випробування, які 
випадають маленькому безпритульному хлопчикові, що живе на вулицях Лондона.

 У число книг-ювілярів 2018 року також входить оповідання  «Золотий жук», який
був написаний  Едгаром По 175 років тому. Новела американського письменника
визначається критиками як рання жанрова форма детектива. В ній розповідається
про  цілу  серію  пригод,  які  відбуваються  з  головним  героєм  на  шляху  пошуку
скарбів, захованих за хитромудрим шифром.

 Роману «Домбі і син» Чарльза Діккенса виповниться 170 років тому. Домбі і син».
Малюючи  яскраву  і  багатопланову  картину  повсякденному  житті  англійського
буржуа,  автор  розкриває  всю  її  антигуманну  сутність,  наполягаючи  на
неприродності укорінених поведінкових традицій.

 Класичного роману про епоху наполеонівських часів «Ярмарок марнославства», що
належить перу Вільяма Теккерея, виповнюється 170 років. У ньому автор вказує на
негативні  сторони  соціального  устрою Англії  і  звинувачує  буржуазну  верству  в
паразитичному способу життя.



ПИСЬМЕННИКИ-ЮВІЛЯРИ

Українські  письменники-ювіляри 2018 року

1.01  - 50 років від дня народження Юрія Івановича Бедрика (1968), українського
поета, перекладача.

3.01  -  105 років  від  дня  народження Натана  Самійловича  Рибака (1913-1978),
українського прозаїка.

6.01 -  120 років  від  дня  народження Володимира Миколайовича Сосюри (1898-
1965), українського поета.

6.01  -  80 років  від  дня  народження Василя  Семеновича  Стуса (1938-1985),
українського поета, перекладача.

9.02  -  90 років  від  дня  народження Миколи  Тодосійовича  Негоди (1928-2008),
українського поета, прозаїка.

23.02 - 50 років від дня народження Марини Юріївни Дяченко (1968), українського
прозаїка-фантаста.

13.03  -  70 років  від  дня  народження Богдана  Олексійовича  Жолдака (1948),
українського прозаїка, драматурга.

5.04  -  115 років  від  дня  народження Наталії  Львівни  Забіли (1903-1985),
української поетеси, перекладача, драматурга.



9.04  -  95 років  від  дня  народження Миколи  Яковича  Олійника (1923-1997),
українського прозаїка, публіциста.

13.04 - 130 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка (1888-1939),
українського педагога- новатора, письменника.

21.04 -  85 років  від  дня  народження Григорія  Прокоповича  Бідняка (1933),
українського поета, прозаїка.

3.05 -  100 років  від дня  народження  Олеся (Олександра)  Терентійовича Гончара
(1918-1995), українського прозаїка, публіциста.

3.05  -  110 років  від  дня  народження Степана  Івановича  Олійника (1908-1982),
українського поета.

4.05 -  85 років  від  дня народження Віктора  Семеновича Близнеця (1933-1981),
українського прозаїка.

22.05 -  95 років від дня народження Василя Сидоровича Земляка (Вацика) (1923-
1977), українського прозаїка, кіносценариста.

3.06  -  115 років  від  дня  народження Івана  Андріановича  Багмута (1903-1975),
українського прозаїка.

16.07 - 110 років від дня народження Василя Костянтиновича Барки (Очерета) (1908-
2003), поета, прозаїка, публіциста українського зарубіжжя.

26.07  -  60 років від дня народження Галини Василівни Пагутяк (1958), українського
прозаїка.

28.09  -  100 років  від  дня  народження Василя Сухомлинського (1918-1970),
українського письменника, педагога.

2.10 - 70 років від дня народження Бориса Стельмаха (1943), українського поета, 

драматурга, перекладача.

25.11-180 років  від  дня  народження Івана  Семеновича  Нечуя-Левицького
(Левицького) (1838-1918), українського прозаїка, публіциста.

27.11 - 155 років від дня народження Ольги Юліанівни Кобилянської (1863-1942),
українського прозаїка.

29.11 - 240 років від дня народження Григорія Федоровича  Квітки-  Основ’яненка
(Квітки) (1778-1843), українського драматурга, прозаїка.

1.12 -  105 років від дня народження Платона Микитовича Воронька (1913-1988),
українського поета.

2.12 -  140 років  від  дня  народження Олександра  Олеся (Олександра
Івановича(1878-1944), українського поета.

6.12 - 130 років від дня народження Левка (Лева) Сильвестровича Лепкого (1888-
1971), українського поета, прозаїка, публіциста.

7.12  -  80 років  від  дня  народження Андрія  Федоровича  Коцюбинського (1938-
2011), українського прозаїка, гумориста.

8.12 - 155 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка (1863-1910),
українського поета, прозаїка.

13.12  -  85 років  від  дня  народження Дмитра  Андрійовича  Головка (1933),
українського поета, прозаїка.



22.12  -  185 років  від  дня  народження Марка  Вовчка (Марії  Олександрівни
Вілінської) (1833-1907), української письменниці.

26.12  -  85 років  від  дня  народження Юрія  Дмитровича  Ячейкіна (1933-2013),
українського прозаїка, гумориста.

28.12  -  50 років  від  дня  народження Івана  Михайловича  Андрусяка (1968),
українського поета, перекладача.

Зарубіжні письменники-ювіляри 2018 року
230 –  Лорд Джордж Гордон Байрон (22.01.1788) – англійський поет – романтик, який
прославився в Європі «похмурим егоїзмом».  Натхненник А. С.  Пушкіна, який перші
твори писав у романтичному дусі.

200/170 –  Емілі Бронте (30.07.1818) – поетеса і  письменниця з Туманного Альбіону,
представниця знаменитого літературного роду Бронте, прославилася завдяки роману
«Грозовий перевал». Померла 30 років 19.12.1848 р.

190 –  Жюль Верн (08.02.1828) – мандрівник, мореплавець, французький письменник,
творець класичних пригодницьких романів («Діти капітана Гранта»)

170 –  Ганс  Гофман (27.07.1848) –  письменник,  поет,  педагог  з  Німеччини,  автор
багатьох новел, романів («Крихітка Цахес»), володів широким колом інтересів.

120 –  Еріх Марія Ремарк (22.06.1898) –  німецький прозаїк XX ст,  автор роману «На
Західному  фронті  без  змін»,  який  вважається  кращим  серед  творів  писателелй
«втраченого покоління».

235 –  Стендаль (23.01.1783) –  знаменитий  французький  прозаїк,  автор  кількох
психологічних романів («Червоне і чорне»), займався белетристикою, писав книги про
архітектуру Італії.

215 – Проспер Меріме (28.09.1803) – француз, писав прозу і перекладав, у тому числі і
з російської мови, був майстром новели («де Маттео Фальконе»), цікавився історією.

190 - Лев Миколайович Толстой — видатний прозаїк-реаліст, філософ, просвітитель —
народився  09.09.1828  р. У  2018  році  ювілей  письменника  і  найпомітніших  у  його
творчості речей:
 155 років з дня початку створення «Війни і миру»;
 165 років – «Анни Кареніної».

195 – Моріс Санд (30.06.1823) – син відомої французької письменниці Аврори Дюдеван
(Жорж Санд), поет, живописець.

175 – Генрі Джеймс (15.04.1843) – американський прозаїк, більшу частину життя жив у
Британії, автор 20 романів, 112 оповідань, 12 п’єс.

135 –  Франц Кафка (03.07.1883) – видатний німецький письменник австро-угорського
походження, широко відомий у всьому світі завдяки незвичайним творів, насиченим
страхом, абсурдом, викликають у читача почуття тривоги.

115 –  Джордж  Оруелл (25.06.1903) –  британець,  письменник,  публіцист,  творець
культових антиутопических романів («1984»). Автор терміна «холодна війна».

110 – Іван Єфремов (1908) – письменник-фантаст, захоплювався космосом.

110 – Микола Носов (1908) – класик дитячої прози, написав оповідання про Незнайку.



110 –  Борис  Польовий (Кампов,  17.03.1908) –  прозаїк  радянської  епохи,  написав
«Повість про справжню людину».

100 –  Борис  Заходер (09.09.1918) –  дитячий  письменник,  створював  сценарії  до
фільмів, займався перекладами

100/10 —  Олександр  Ісаєвич  Солженіцин письменник  —  реаліст,  дисидент,  автор
творів: «Один день Івана Денисовича», «Матрьонін двір», «Архіпелаг ГУЛАГ» та ін.
Нобелівський  лауреат  (1970  р).  У  2018  році  11.12.  виповнюється 100  років  з  дня
народження (1918 р), а 03.09. — 10 років з дня смерті (2008р).

90 – Валентин Пікуль (13.07.1928) – російський письменник, автор історичних романів.

80 — Володимир Висоцький (25.01.1938) — поет, музикант, актор, виконавець власних
пісень. Серед письменників і поетів, чиї ювілеї відзначають в 2018 році, відрізняється
тим, що крім поетичного терену, прославився як актор.

80 –  Георгій Вайнер (10.02.1938) –  один з  братів  знаменитого  дуету,  який створив
кілька детективних романів, займався написанням сценаріїв до к/ф, журналістикою

Світові пам’ятні дати 2018 року
Кожний  рік  приходить  і  радує  нас  якоюсь  бажаною  подією,  ювілеєм  або

святковим днем. 2018 рік нічим не відрізняється, він, як і минулі роки, наповнений
знаменними  подіями.  Але  ж  не  можна  просто  так  оперувати  поняттями  навіть  не
розуміючи через що вони отримали свою назву.
 Поняття «ювілейна дата» зазвичай використовується коли ведеться розмова про
конкретну людину або про подію, а лічба розпочинається с моменту народження або з
дня  коли  ця  подія  відбулася.  Більш  того,  бувають  випадки  коли  ювілейні  дати
відраховуються з моменту смерті або важливої події. Не існує жодного правила що б
регламентувало те, яку дату можна іменувати ювілейною, але зазвичай святкується
дата, яка закінчується на нуль або на п’ять.
Поняття «пам’ятна дата» має більш деталізоване визначення.
 «Пам’ятними»  іменуються ті дати, які несуть в собі згадку про значущі події.
Зазвичай ці події мали вплив на якісь особливі ситуації або на сфери життя (політика,
соціум та ін.)

«Знаменні дати» — так називаються дати, які несуть в собі згадку про дуже символічні 
події в країні або в усьому світі.
А тепер, коли стало відомо, що являє собою кожне поняття, час дізнатися які знаменні
світові дати 2018 року будуть святкуватися незабаром. 
До таких дат належать:
  27 січня – свято, яке увіковічнює трагічну подію – Всесвітній день вшанування

жертв Голокосту.
  4 лютого – день, що закликає всіх до боротьби проти страшного захворювання —

Всесвітня день боротьби з раком.



  20  лютого –  Міжнародний  день  боротьби  за  соціальну  справедливість  у
суспільстві.

  3 березня – дата, яка нагадує що треба шанувати природу — День дикої природи.
  20 березня – День, коли побажання щастя чекає на кожного.
  21 березня – Міжнародний день поезії.

  7 квітня день, коли варто подумати і про себе — День здоров’я.
  26 квітня – Міжнародний день пам’яті жертв чорнобильської катастрофи.
  8-9 травня –  Дні пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій

війні.
  31 травня – Всесвітній день без тютюну.
  4 червня – Всесвітній день невинних дітей, які стали жертвами агресії.
  12 серпня – свято юного покоління — День молоді.
  21 вересня – Всесвітній день миру.
  5 жовтня – Свято вчителя.
  17 листопада – Всесвітній день філософії.
  1 грудня – День боротьби зі страшною хворобою — СНІДом.
  20 грудня – День солідарності людей.

Світові ювілейні дати в 2018 році

Тисячоліттями народ зберігає та поповнює свої надбання важливими подіями та
датами. Майже щодня у світі відзначається щонайменше одна важлива подія або її
ювілей.  Насправді важливих дат дуже багато, проте деякі з них давно забуті або їх
святкування  з  якоїсь  причини  заборонене.  Попри  різноманітність  пам’ятних  днів,
особливою увагою користуються  ті,  що назавжди залишаться  у  пам’яті  людей:  дні
перемоги, дні народження письменників та діячів, дні проведення важливих реформ,
тощо.

Світові ювілейні дати в 2018 році є різноманітними, адже протягом усього року
нагадуватимуть жителям планети про своє існування.



  105 років з відкриття Театру музичної драми.
  140 років тому був відкритий цирк Гаетано Чінізеллі.
  160 років назад з’явилися перші почтові марки.
  100 років назад відбувся перехід на григоріанський календар.
  235 років тому був запущений перший повітряна куля.
  90  років з  того  моменту,  як  вперше  з’явився  один  з  найпопулярніший

мультиплікаційних героїв – Міккі Маус.
  У  2018  році  свій  ювілей  буде  святкувати  і  Чемпіонат  світу  з  футболу,  якому

виповнюється аж 90 років.
  110 років тому на Землю впав Тунгуський метеорит.

         Ювілейні дати вшанування пам’яті героїв 2018 року

 Світові пам’ятні дати 2018 року, на жаль, складаються не тільки з ювілеїв та
радісних подій, а й із сумних та трагічних. Серед останніх виділяють:

 22 лютого - день підтримки жертв злочинів;
 25 березня (міжнародний) - день пам’яті жертв рабства та работоргівлі;
 11  квітня  (відзначається  майже  у  всьому  світі) -   день  визволення  в’язнів

фашистських концтаборів;
 26 квітня (міжнародний) - день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф;
 29 квітня  - День вшанування пам’яті жертв застосування хімічної зброї;
 20 травня  - День пам’яті загиблих внаслідок СНІДу;
 23 серпня -  вшановуватимуться жертви сталінізму та нацизму, а також жертви

работоргівлі;
 18 листопада - Всесвітній день жертв дорожніх аварій відбудеться 18 листопада;
 24  листопада -  майже  за  тиждень  потому  вшановується  пам’ять  жертв

голодомору;
 9 грудня - на початку зими вшановується людська гідність жертв геноциду;
 14 грудня вважаэться останнім скорботним пам’ятним днем року  вважається  –

день  вшанування  пам’яті  учасників  ліквідації  наслідків  Чорнобильської
катастрофи.
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