
Ювілей – це особливе святкування круглої дати якоїсь події, важливої дати. 

Загалом ювілеї заведено святкувати саме у людей, але навіть книги мають свої 

круглі дати. Звісно, не завжди є змога чітко визначити дату написання та 

публікації якогось літературного твору, але деякі дати є чітко відомими. Тож 

дуже корисно знати, які є книги-ювіляри на 2020 рік в Україні. 

Перелік таких книг, збірників та творчих доробків дуже великий. Ось деякі з 

відомих книг, які святкуватимуть свій черговий ювілей цього року: 

Українська література 

 

 185 років від дня публікації книги Миколи Гоголя «Тарас Бульба" (1835) 

 180 років від дня публікації збірки поезії Тараса Григоровича 

Шевченка«Кобзар» (1840) 

 175 років від дня публікації «Заповіту», «І мертвим, і живим...», «Кавказ», 

«Наймичка», «Єретик» Т. Г. Шевченка (1845) 

 175 років від дня публікації роману Пантелеймона Куліша «Чорна 

рада» (1845) 

 145 років від дня публікації книги Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?» (1875) 

 145 років від дня публікації книги Івана Нечуя-Левицького«Маруся 

Богуславка» (1875) 

 130 років від дня публікації оповідання Бориса Грінченка «Олеся» (1890) 

 85 років від дня публікації книги Юрія Яновського «Вершники» (1935) 

 40 років роману від дня публікації книги Павла Загребельного 

«Роксолана» (1980) 

 

Іноземна література 

 

 435 років від дня публікації «Галатеї» Мігеля Сервантеса (1585) 

 425 років з часу публікації всесвітньовідомої трагедії Вільяма 

Шекспіра«Ромео та Джульетта» (1595) 

 235 років з дати публікації книги «Пригоди барона Мюнхаузена» Еріха 

Распе (1785) 

 200 років від дня публікації «Айвенго» Вальтера Скотта (1820) 

 175 років від дня публікації романів Олександра Дюма «Через 20 років» та 

«Королева Марго» (1845) 

 170 років тому вперше було опубліковано роман «Життя Девіда 

Копперфільда, розказане ним самим», написаний Чарльзом 

Діккенсом (1850) 



 170 років від дня публікації роману Олександра Дюма «Віконт де 

Бражелон» (1850) 

 155 років тому вперше було опубліковано роман «Вершник без голови», який 

було написано Томасом Рідом (1835) 

 150 років тому Жюль Верн опублікував один з найвідоміших творів сучасності 

– роман «20000 льє під водою» (1830) 

 130 років тому було опубліковано відомий твір «Портрет Доріана Грея», 

написаний Оскаром Уайльдом (1810) 

 120-річчя відзначає відома казка «Чарівник країни Оз», написана 

американським письменником Лайменем Френком Баумом (1900) 

 120 років томку був виданий роман «Хрестоносці» (в деяких виданнях 

«Мечоносці»), написаний Генриком Сенкевичем — відомим польським 

письменником (1900) 

 120 років тому написано роман французького письменника Октава Мірбо 

«Щоденник покоївки» (1900) 

 115 років тому вийшов роман відомого французького письменника Жюля 

Верна «Маяк на краю світу» (1905) 

 100 років від дня публікації книги Хью Лофтинга «Пригоди доктора 

Дуліттла» (1920) 

 80 років від дня публікації книги Ернеста Хемінгуея «По кому 

подзвін» (1940) 

 70 років відзначає твір «Лев, чаклунка і платтяна шафа», 

написаний Клайвом Стейплзом Льюїсом (1950) 

 70 років тому був виданий роман відомого американського письменника Рея 

Дугласа Бредбері «Марсіанські хроніки» (1950) 

 10-річний ювілей відзначає цікавий твір «Операція « Темне серце»», 

написаний Ентоні Шеффером— колишнім співробітником розвідки США 

(2010) 

 5 років тому видано історичний роман «Хлопчик на вершині гори», 

написаний ірландським письменником Джоном Бійню (2015) 

 

Російська література 

 

 230 років від дня публікації книги Олександра Радищева «Подорож з 

Петербурга в Москву» (1790) 

 200 років тому була опублікована відома поема «Руслан та Людмила», яку 

написав Олександр Пушкін (1820) 

 185 років тому було опубліковано ще один твір Олександра Пушкіна, а саме 

повість «Єгипетські ночі» (1835) 



 140 тому світ вперше побачив роман Федора Достоєвського «Брати 

Карамазови» (1875) 

 110 років тому написана п’єса відомого російського письменника Максима 

Горького «Васса Желєзнова» (1910) 

 105 ювілей відзначає книга «Пан із Сан-Франциско», написана Іваном 

Олексійовичем Буніним (1905) 

 95 років тому був написаний відомий фантастичний роман «Голова професора 

Доуеля», його автор — письменник-фантаст Олександр Романович Бєляєв ( 

1925) 

 65 років тому був опублікований відомий та дуже популярний роман «Лоліта» 

Володимира Набокова (1955) 

 55 років тому Микола Носов опублікував дуже популярну дитячу 

книгу «Незнайко на Місяці» (1965) 

 50-тиріччя відзначає казка Олександра Мелентьєвича Волкова «Жовтий 

туман». Це 5 книга з серії творів про Чарівну країну (1970) 

 30 років тому відомий російський письменник Віктор Пелевін випустив свій 

перший твір «Затворник і шестипалий» (1990) 

 20-річний ювілей відзначає книга «Казки для ідіотів» — збірка оповідань, 

написаних в жанрі сатири російським письменником Борисом 

Акуніним (2000) 

 

Інформація підготовлена за матеріалами інтернетвидань 

 

 

 


