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Січень
1
П’єр де Кубертен ▪155▪ (1863 р.н.), французький
громадський діяч, засновник сучасних Олімпійських ігор
♦
Шандор Петефі ▪195▪ (1823 р.н.), угорський
революційний діяч, автор поеми «Витязь Янош»

поет,

4
Ісаак Ньютон ▪375▪ (1643 р.н.), англійський вчений,
засновник класичної фізики

▪80▪

6
Василь Семенович Стус
поет, перекладач

(1938 р.н.), український

♦
Володимир Миколайович Сосюра
український поет

▪120▪

(1898 р.н.),

♦
Адріано Челентано ▪80▪ (1938 р.н.), італійський актор,
співак, композитор, режисер
7
Микола Миколайович Аркас ▪165▪ (1853 р.н.), український
культурно-освітній діяч, письменник, композитор, історик
8
Гнат Петрович Юра ▪130▪ (1888 р.н.), український
театральний режисер, актор театру і кіно, народний артист
УРСР та СРСР
11 Яр Славутич (Григорій Михайлович Жученко) ▪100▪ (1918
р.н.), український поет-емігрант, літературознавець
♦
Ірина Іванівна Дерюгіна ▪60▪ (1958 р.н.), видатна
українська спортсменка, заслужений майстер спорту з
художньої гімнастики
12 Шарль Перро ▪390▪ (1628 р.н.), французький письменник,
основоположник жанру літературної казки
13 Василь Федорович Форостецький
український художник-ілюстратор

▪105▪

(1913 р.н.),

14 Наталія Михайлівна Наум ▪85▪ (1933 р.н.), українська
кіноактриса, народна артистка УРСР
3

22 Джордж Ноель
англійський поет

Гордон

Байрон

▪230▪

(1788

р.н.),

♦
Анатолій Юрійович Мокренко ▪85▪ (1933 р.н.), український
оперний співак, народний артист СРСР
23 Стендаль (Анрі-Марі
французький письменник
♦
Марина Дяченко
фантаст

▪235▪

Бейль)

р.н.),

▪50▪ (1968 р.н.), українська письменниця-

24 Сашко Лірник (Олександр Власюк)
український казкар-лірник
♦
Барбара
письменниця

(1783

Космовська

▪60▪

(1958

▪55▪

(1963 р.н.),

р.н.),

польська

28 Леонід Іванович Жаботинський ▪80▪ (1938 р.н.),
український спортсмен, важкоатлет, дворазовий олімпійський
чемпіон у важкій вазі

▪110▪

30 Василь Андрійович Лісняк
письменник

(1908 р.н.), запорізький

Лютий
1
Микола Андрійович
український поет

Вербицький

▪175▪

(1843

р.н.),

♦
Павло Ананійович Дворський ▪65▪ (1953 р.н.), український
співак та композитор, народний артист України
2
Тимотей Бордуляк (Тимофій Гнатович Бордуляк)
(1863 р.н.), український письменник
6
Юрій Юрійович Шовкопляс
письменник

▪115▪

▪155▪

(1903 р.н.), український

7
Томас Мор ▪540▪ (1478 р.н.), англійський просвітитель,
філософ, державний діяч
4

8
Жюль Верн
класик
жанрів
літератури

▪190▪

(1828 р.н.), французький письменник,
науково-фантастичної
й
пригодницької

10 Василь Назарович Каразін ▪245▪ (1773 р.н.), український
вчений-винахідник, громадський діяч, засновник першого у
східній Україні Харківського університету
♦
Бертольд Брехт
драматург
13

▪120▪ (1898 р.н.), німецький письменник,

Жорж Сіменон ▪115▪ (1903 р.н.), французький письменник

♦
Богдан Олексійович Жолдак
письменник

▪70▪

(1948 р.н.), український

16 Семен Степанович Гулак-Артемовський ▪205▪ (1813
р.н.), український композитор, співак, драматург, артист
17 Олекса Федорович Влизько
поет-футурист

▪110▪

(1908 р.н.), український

♦
Майкл Джеффрі Джордан ▪55▪ (1963 р.н.), американський
баскетболіст, дворазовий олімпійський чемпіон, кращий гравець
НБА 90-х
19 Микола Коперник ▪545▪ (1473 р.н.), польський астроном,
автор геліоцентричної теорії побудови Сонячної системи
22

Артур Шопенгауер ▪230▪ (1788 р.н.), німецький філософ

23 Юліус Фучік
антифашист

▪115▪

(1903 р.н.), чеський письменник-

♦
Костянтин Вілієвич Москалець
український письменник, перекладач

▪55▪

(1963

р.н.),

28 Мішель Ейкем де Монтень ▪485▪ (1533 р.н.), французький
філософ, богослов, письменник-мораліст

5

Березень
1

Франц Голер ▪75▪ (1943 р.н.), швейцарський письменник

4
Антоніо Вівальді ▪340▪
композитор, скрипаль-віртуоз

(1678

▪115▪

5
Наталя Львівна Забіла
поетеса

р.н.),

італійський

(1903 р.н.), українська

10 Олесь Бродяга ▪80▪ (Олександр Михайлович Бродецький)
(1938 р.н.), запорізький поет
13 Антон Семенович Макаренко ▪130▪
український радянський педагог, письменник
20 Генрик Ібсен
поет

▪190▪

▪250▪ (1768 р.н.), французький

29 Кирило Григорович Розумовський
останній гетьман Лівобережної України
ван

Гог

р.н.),

(1828 р.н.), норвезький драматург і

21 Жан Батист Жозеф Фур'є
математик і фізик

30 Вінсент
живописець

(1888

▪165▪

(1853

▪290▪
р.н.),

(1728 р.н.),
голландський

Квітень
1
Вільям Гарвей ▪440▪ (1578 р.н.), англійський лікар,
засновник сучасної фізіології й ембріології
♦
Сергій Васильович Рахманінов
композитор, піаніст, диригент

▪145▪ (1873 р.н.), видатний

3
Олесь Терентійович Гончар ▪100▪ (1918 р.н.), український
письменник
♦
Леся Верховинка (Ярослава Миколаївна Кучковська)

▪115▪ (1903 р.н.), українська письменниця
6

▪110▪

♦
Степан Іванович Олійник
поет
4

(1908 р.н.), український

Майн Рід ▪200▪ (1818 р.н.), англійський письменник

6
Рафаель Санті
живописець

▪535▪

(1483 р.н.), видатний італійський

8
Кофі Аннан ▪80▪ (1938 р.н.), Генеральний секретар ООН (з
1 січня 1997 до 31 грудня 2006), лауреат Нобелівської премії
миру 2001 року
9

Жан Поль Бельмондо ▪85▪ (1933 р.н.), французький актор

10 Віктор Семенович Близнець
письменник
12 Монсеррат Кабальє
співачка

▪85▪

▪85▪

(1933 р.н.), український

(1933 р.н.), іспанська оперна

14 Леонід Арсенійович Булаховський ▪130▪ (1888 р.н.),
український мовознавець, академік, заслужений діяч науки
15 Генрі Джеймс ▪175▪ (1843 р.н.), американський
письменник, автор соціально-психологічних творів
♦
Борис Натанович Стругацький
російський письменник-фантаст
20 Гео Шкурупій
поет

▪115▪

▪130▪

(1933

р.н.),

(1903 р.н.), український письменник,

23 Василь Сидорович Земляк (Вацик) ▪95▪ (1923 р.н.),
український письменник, кіносценарист
♦
Ганна Барвінок (Олександра Михайлівна БілозерськаКуліш)

▪190▪

(1828 р.н.), українська письменниця

24 Олександр Васильович Духнович ▪215▪
український письменник, публіцист, педагог
26 Фердинан Віктор Ежен Делакруа
французький художник
7

▪220▪

(1803

р.н.),

(1798 р.н.),

▪135▪

30 Ярослав Матей Франтишек Гашек
чеський письменник-сатирик

(1883 р.н.),

Травень
2
Бенджамін Спок ▪115▪ (1903 р.н.), американський лікарпедіатр, автор популярних книг по догляду за дитиною
5
Ганна Барвінок (Олександра Михайлівна БілозерськаКуліш) ▪190▪ (1828 р.н.), українська письменниця
6
Володимир Іванович Сокальський
український композитор і музичний критик

▪155▪

(1863 р.н.),

♦
Ґастон Леру ▪150▪ (1868 р.н.), французький письменник,
автор роману «Привид Опери»
7

Йоганнес Брамс ▪185▪ (1833 р.н.), німецький композитор

8

Надія Костянтинівна Кибальчич
української письменниці

9
Хосе Ортеґа-і-Ґассет
філософ

▪135▪

▪70▪

16 Тарас Богданович Прохасько
сучасний письменник, перекладач

(1878

р.н.),

(1883 р.н.), іспанський

15 Павло Петрович Скоропадський
український державний, політичний і
військовик
♦
Рауль Шалвович Чілачава
поет, перекладач

▪140▪

▪145▪

(1873
громадський

р.н.),
діяч,

(1948 р.н.), грузинський

▪50▪ (1968 р.н.), український

18 Омар Хайям ▪970▪ (1048 р.н.), перський і таджицький
поет, математик і філософ, суфійський майстер
31 Світлана Олександрівна Алексієвич
білоруська письменниця, журналістка

8

▪70▪

(1948 р.н.),

Червень
3
Михайло Рафаїлович Ласков
письменник
5
Федеріко Гарсіа Лорка
драматург
7
Поль Ґоґен
імпресіоніст

▪170▪

▪95▪

(1923 р.н.), запорізький

▪120▪ (1898 р.н.), іспанський поет і

(1848 р.н.), французький художник-

♦
Іван Андріанович Багмут ▪115▪ (1903 р.н.), український
прозаїк
9
Джонні Депп ▪55▪ (1963 р.н.), американський актор,
продюсер, музикант
11 Віталій Васильович Білоножко
народний артист України

▪65▪

(1953 р.н.), співак,

14 Ернесто
«Че»
Гевара
▪90▪
(1928
р.н.),
латиноамериканський революціонер, один з головних лідерів
Кубинської революції 1959 року
16 Адам Сміт
філософ

▪295▪

(1723 р.н.), англійський економіст і

18 Сергій Петрович Плачинда
письменник
19 Блез Паскаль
математик, фізик

▪395▪

21 Анджей Сапковський
письменник-фантаст
22 Еріх Марія
письменник
24

Ремарк

▪90▪

(1928 р.н.), український

(1623 р.н.), французький філософ,

▪70▪

(1948

р.н.),

польський

▪120▪

(1898

р.н.),

німецький

Ян Матейко ▪180▪ (1838 р.н.), польський художник

♦
Олена Журлива (Олена Костівна Котова)
р.н.), українська поетеса
9

▪120▪

(1898

25 Джордж
письменник,
суспільство

Орвелл ▪115▪ (1903 р.н.),
автор антиутопій, що описав

26 Віллі Мессершмітт ▪120▪
авіаконструктор,
що
першим
цільнометалеві літаки
28

англійський
тоталітарне

(1898 р.н.), німецький
почав
конструювати

Стен Барстоу ▪90▪ (1928 р.н.), англійський письменник

Липень
3
Франц Кафка ▪135▪ (1883 р.н.), австрійський письменник,
майстер літератури абсурду
4
Ігор Миколайович Римарук
поет

▪60▪

(1958 р.н.), український

8
Лесь Танюк (Леонід Степанович Танюк) ▪80▪ (1938 р.н.),
український режисер, перекладач, громадський діяч
10 Джеймс Олдрідж ▪100▪
письменник і громадський діяч

(1918

р.н.),

австралійський

14 Ірвінг Стоун ▪115▪ (1903 р.н.), американський письменник
відомий своїми біографічними романами про видатних
історичних особистостей
♦
Нодар Володимирович
грузинський письменник

Думбадзе

▪90▪

(1928

р.н.),

16 Василь Барка (Василь Костянтинович Очерет) ▪110▪ (1908
р.н.), український письменник, публіцист, перекладач
17 Шмуель Йосеф Агнон ▪130▪ (1888 р.н.), ізраїльський
письменник, лауреат Нобелівської премії
22 Януш Корчак
педагог, лікар

▪140▪

(1878 р.н.), польський письменник,

10

26 Галина Василівна Пагутяк
сучасна письменниця
27 Ганс Гофман
педагог

▪170▪

▪60▪

(1958 р.н.), українська

(1848 р.н.), німецький письменник,

♦
Володимир Галактіонович Короленко
російський письменник

▪165▪

(1853 р.н.),

30 Емілі Бронте ▪200▪ (1818 р.н.), англійська письменниця,
прославилася завдяки роману «Буремний перевал»

Серпень
2
Станіслав Іванович Станкевич ▪90▪
український актор, народний артист України

(1928

р.н.),

5
Борис Романович Гмиря
оперний і камерний співак

▪115▪

(1903 р.н.), український

9
Віра Василівна Холодна
кінозірка

▪125▪

(1893 р.н.), українська

♦

Вітні Г’юстон ▪55▪ (1963 р.н.), американська співачка

15 Лілія Олександрівна Подкопаєва ▪40▪ (1978 р.н.),
українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор
1996 року в Атланті

▪60▪

16 Мадонна (Мадонна Луїза Вероніка Чикконе)
р.н.), американська поп-співачка
19 Коко Шанель (Габрієль Бонер Шанель)
французька кутюр’є, законодавиця моди
24 Фотій Степанович Красицький
український художник, графік
♦
Віктор Михайлович Глушков
математик, кібернетик

11

▪95▪

▪135▪

▪145▪

(1958

(1883 р.н.),

(1873

р.н.),

(1923 р.н.), український

26 Антуан Лоран де Лавуазьє ▪275▪ (1743 р.н.), французький
вчений, один із засновників сучасної хімії
29 Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська
(1868 р.н.), українська письменниця, перекладачка
♦

▪150▪

Майкл Джексон ▪60▪ (1958 р.н.), американський поп-співак

Вересень
1
Ігор Васильович Качуровський ▪100▪
письменник, перекладач українського зарубіжжя

(1918

5
Грицько Бойко (Григорій Пилипович Бойко)
р.н.), український письменник
7
Софія Василівна Майданська
письменниця

▪70▪

▪95▪

р.н.),
(1923

(1948 р.н.), українська

8
Лідія Леонідівна Забіляста ▪65▪ (1953 р.н.), українська
оперна співачка, народна артистка України
9
Лев Миколайович Толстой
письменник

▪190▪

(1828 р.н.), російський

10 Карл Отто Лагерфельд ▪85▪ (1933 р.н.), німецький
модельєр, головний дизайнер і креативний директор фешндому Chanel
19 Адріан Феофанович
український письменник

Кащенко

▪160▪

(1858

р.н.),

20 Надія Аврамівна Білокінь ▪125▪ (1893 р.н.), українська
майстриня
народного
декоративного
розпису,
класик
петриківського розпису
♦
Ептон Білл Сінклер-молодший ▪140▪ (1878 р.н.),
американський письменник, один із «стовпів» викривальної
журналістики

12

23 Хуліо Іглесіас
співак, композитор

▪75▪

(1943 р.н.), іспанський галісійський

26 Томас Стернз Еліот ▪130▪ (1888 р.н.), американський
поет, драматург і літературний критик
♦
Микита Павлович
український поет-байкар

Годованець

▪125▪

28 Василь Олександрович Сухомлинський
український педагог, публіцист, письменник

(1893

▪100▪

р.н.),

(1918 р.н.),

♦
Проспер Меріме ▪215▪ (1803 р.н.), французький романіст,
новеліст, історик, етнограф
29 Гораціо Нельсон ▪260▪ (1758 р.н.),
флотоводець, віце-адмірал, майстер стратегії

англійський

Жовтень
2
Богдан Михайлович Стельмах
український поет, драматург, перекладач
4
Леонід Григорович Кононович
письменник, перекладач

▪75▪

(1943

р.н.),

▪60▪ (1958 р.н.), український

5
Дені Дідро ▪305▪ (1713 р.н.), французький філософ,
просвітитель, письменник
10 Джузеппе Верді
диригент

▪205▪ (1813 р.н.), італійський композитор,

♦
Клод Сімон ▪105▪ (1913 р.н.), французький письменник,
лауреат Нобелівської премії
16 Юджин О’Ніл ▪130▪ (1888 р.н.), американський драматург,
лауреат Нобелівської премії (1936 р.)
20 Яків Степанович Степовий (Якименко) ▪135▪ (1883 р.н.),
український композитор, педагог, музичний критик
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21 Альфред Бернард Нобель ▪185▪ (1833 р.н.), шведський
хімік, винахідник, підприємець, благодійник
23 Пилип Омелянович Козицький ▪125▪ (1893
український композитор, педагог, громадський діяч

р.н.),

25 Жорж Бізе ▪180▪ (1838 р.н.), французький композитор,
диригент, піаніст епохи романтизму
27 Теодор Рузвельт ▪160▪ (1858 р.н.), 26-й президент США,
лауреат Нобелівської премії миру

Листопад
2
Антон Іванович Монастирський
український художник, графік

▪140▪

(1878

р.н.),

5
Вів'єн Лі ▪105▪ (1913 р.н.), англійська акторка, лауреат
двох премій «Оскар» за ролі Скарлет О'Гари
7
Нестор Іванович Махно ▪130▪ (1888 р.н.), військовий діяч,
очільник селянського повстанського руху в Україні 1918-1921
років
♦
Альбер Камю ▪105▪ (1913 р.н.), французький романіст,
філософ, публіцист, лауреат Нобелівської премії 1957 р.
10 Енніо Морріконе ▪90▪ (1928 р.н.), італійський композитор,
аранжувальник і диригент, лауреат премії «Оскар»
♦
Мартін Лютер ▪535▪ (1483 р.н.), католицький священик,
богослов, викладач, ініціатор Реформації
12 Дмитро Іванович Чепурний
поет і драматург

▪110▪ (1908 р.н.),

20 Сельма Лагерлеф ▪160▪ (1858
письменниця, лауреат Нобелівської премії

р.н.),

23 Олександр Георгійович Івченко ▪115▪
український конструктор авіаційних двигунів
14

український
шведська

(1903

р.н.),

♦
Микола Миколайович Носов
письменник

▪110▪

(1908 р.н.), російський

♦
Марія Костянтинівна Башкирцева
художниця, прозаїк українського зарубіжжя

▪160▪

(1858 р.н.),

24 Дейл Карнегі ▪130▪ (1888 р.н.), американський психолог,
педагог та письменник
♦

Лоренс Стерн ▪305▪ (1713 р.н.), англійський письменник

25 Іван Семенович Нечуй-Левицький
український письменник, перекладач
27 Ольга Юліанівна
українська письменниця

Кобилянська

▪180▪
▪155▪

(1838 р.н.),
(1863

р.н.),

29 Григорій
Квітка-Основ’яненко
▪240▪ (1778 р.н.),
український прозаїк, драматург, журналіст, літературний критик
♦
Клайв Стейплз Льюїс ▪120▪ (1898 р.н.), ірландський та
англійський письменник, філософ, літературний критик, автор
циклу «Хроніки Нарнії»
♦
Михайло Іванович Литвинець
поет, перекладач

▪85▪ (1933 р.н.), український

Грудень
1
Платон Іларіонович
український композитор

Майборода

♦
Платон Микитович Воронько
український поет, драматург, публіцист

▪100▪
▪105▪

(1918

р.н.),

(1913

р.н.),

4
Сергій Назарович Бубка ▪55▪ (1963 р.н.), український
спортсмен-легкоатлет, олімпійський чемпіон
5
Олександр Олесь (Олександр Іванович Кандиба) ▪140▪
(1878 р.н.), український письменник, представник символізму
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6
Микола Амосов ▪105▪ (1913 р.н.), український лікар,
учений в галузі медицини та біокібернетики
♦
Анатолій Георгійович Костецький
український письменник
9
Борис Дмитрович Грінченко
українського письменника, педагога
♦
Джоел Чендлер Харріс
письменник, журналіст

▪170▪

▪70▪

▪155▪

(1948 р.н.),
(1863

р.н.),

(1848 р.н.), американський

11 Леонід Федорович Биков ▪90▪ (1928 р.н.), український
актор, режисер, сценарист, народний артист УРСР
♦
Роберт Кох ▪175▪ (1843 р.н.), німецький мікробіолог, один
з основоположників сучасної бактеріології і епідеміології,
лауреат Нобелівської премії
12 Едвард Мунк ▪155▪ (1863 р.н.), норвезький живописець і
графік, постімпресіоніст і постмодерніст, символіст, його
вважають предтечею експресіонізму
♦
Чінгіз Торекулович Айтматов
письменник

▪90▪ (1928 р.н.), киргизький

13 Микола Хвильовий (Микола Григорович Фітільов)
(1893 р.н.), український прозаїк, поет, публіцист

▪125▪

14 Мішель де Нотрдам (Нострадамус) ▪515▪ (1503 р.н.),
французький астролог, провидець, лікар і алхімік, відомий
своїми пророцтвами
19 Валерія Василівна
українська письменниця

▪80▪

(1938

р.н.),

22 Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська)
(1833 р.н.), українська письменниця

▪185▪

♦
Джакомо Пуччіні
композитор

Врублевська

▪160▪

(1858 р.н.), італійський оперний
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24 Адам Міцкевич ▪220▪ (1798 р.н.), польський
романтик, діяч національно-визвольного руху
26 Євген Павлович Плужник
поет, драматург, перекладач

▪120▪

поет-

(1898 р.н.), український

♦
Остап Микитович Вересай ▪215▪ (1803 р.н.), український
кобзар, виконавець народних дум, історичних, побутових,
жартівливих та сатиричних пісень
28 Іван Михайлович Андрусяк
сучасний поет, перекладач

▪50▪

(1968 р.н.), український

29 Галина Журба (Галина Маврикіївна Думбровьска)
(1888 р.н.), письменниця українського зарубіжжя

▪130▪

Книги – ювіляри 2018 року:
▪665▪ «Декамерон» Джованні Боккаччо
▪485▪ «Гаргантюа і Пантагрюель» Франсуа Рабле
▪425▪ «Приборкання норовливої» Вільяма Шекспіра
▪220▪ «Енеїда» Івана Котляревського
▪210▪ «Фауст» (перша частина) В.В. Гете
▪200▪ «Паломництво Чайльд Гарольда» Джорджа Байрона
▪195▪ «Квентін Дорвард» Вальтера Скотта
▪185▪ «Євгенія Гранде» О. де Бальзака
▪180▪ «Стійкий олов’яний солдатик» Р. Х. Андерсена
▪180▪ «Пригоди Олівера Твіста» Чарльза Діккенса
▪180▪ «Катерина» Тараса Шевченка
▪180▪ «Тополя» Тараса Шевченка
▪180▪ «Тарасова ніч» Тараса Шевченка
▪175▪ «Золотий жук» Едгара По
▪170▪ «Домбі і син» Чарльза Діккенса
▪170▪ «Ярмарок марнославства» Вільяма Теккерея
▪160▪ «Сон» (На панщині пшеницю жала) Тараса Шевченка
▪150▪ «Діти капітана Гранта» Жуля Верна
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▪140▪ «П’ятнадцятирічний капітан» Жуля Верна
▪140▪ «Острів скарбів» Роберта Стівенсона
▪140▪ «Каменярі» Івана Франка
▪140▪ «Кайдашева сімя» Івана Нечуя-Левицького
▪135▪ «За двома зайцями» Михайла Старицького
▪130▪ «Самсон» Лесі Українки
▪125▪ «Роберт Брюс, король шотландський» Лесі Українки
▪125▪ «Давня казка» Лесі Українки
▪125▪ «На крилах пісень» Лесі Українки
▪125▪ «Талан» Михайла Старицького
▪120▪ «Війна світів» Герберта Уеллса
▪120▪ «Іван Вишенський» Івана Франка
▪110▪ «В неділю рано зілля копала» Ольги Кобилянської
▪100▪ «Під осінніми зорями» Максима Рильського
▪90▪ «Місто» Валер`яна Підмогильного
▪85▪ «Марія» Уласа Самчука
▪75▪ «Україна в огні» Олександра Довженка
▪65▪ «Любов і ненависть» Дмитра Павличка
▪55▪ «Тронка» Олеся Гончара
▪50▪ «Диво» Павла Загребельного
▪50▪ «Собор» Олеся Гончара
▪45▪ «Смерть у Києві» Павла Загребельного
▪45▪ «Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайка
▪35▪ «Я, Богдан» Павла Загребельного
▪35▪ «Черешня в житі» Василя Шкляра
▪30▪ «Незнайомка з країни сонячних зайчиків» В. Нестайка
▪25▪ «Московіада» Юрія Андруховича
▪20▪ «Добрый ангел смерти» Андрія Куркова
▪20▪ «Любимая песня космополита» Андрія Куркова
▪15▪ «Дванадцять обручів» Юрія Андруховича
▪15▪ «Сестро, Сестро» Оксани Забужко
▪15▪ «Кров кажана» Василя Шкляра
▪15▪ «Бульварний роман» Марії Матіос
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▪15▪ «Фуршет» від Марії МАТІОС»
▪15▪ «Очамимря» Олександра Ірванця
▪15▪ «Старі люди» Софії Андрухович
▪15▪ «Місто уповільненої дії» Анатолія Дністрового
▪10▪ «Москалиця» Марії Матіос
▪10▪ «Дві хвилини правди» Ірен Роздобудько
▪10▪ «Все, що я хотіла сьогодні» Ірен Роздобудько
▪10▪ «Молоко з кров`ю» Люко Дашвар
▪10▪ «Добло і зло» Ірени Карпи
▪5▪ «Твердиня» Макса Кідрука
▪5▪ «Калейдоскоп часу» Лариси Денисенко
▪5▪ «Ностальгія» Євгенії Кононенко
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Комунальний заклад
«Запорізька обласна бібліотека для юнацтва»
Запорізької обласної ради
просп. Соборний, 210; м. Запоріжжя; 69037
Тел./факс: (061) 224-07-29; тел.: (061) 224-07-28; 224-51-60
Ел. пошта: younglib.zp@ukr.net; younglib.zp@gmail.com
Сайт: http://younglibzp.com.ua
Приєднуйтесь до нас в: YouTube, Facebook, Google+
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