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425 років з дати написання всесвітньовідомої
трагедії Вільяма Шекспіра

«Ромео та Джульетта» (1595)

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

Еріха Распе (1785)



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

яку написав Олександр Пушкін (1820)



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

180 років від дня публікації збірки поезії
Тараса Григоровича Шевченка «Кобзар» (1840)



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

написано Томасом Рідом (1865)



150 років тому Жюль Верн опублікував один з 
найвідоміших творів сучасності – роман

«20000 льє під водою» (1870)



140 років від дня публікації книги
Панаса Мирного

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (1880)



130 років т ому було опубліковано відомий
т вір «Порт рет  Доріана Грея», 
написаний Оскаром Уайльдом



120-річчя відзначає відома казка «Чарівник країни Оз», написана 
американським письменником Лайменем Френком Баумом (1900)

120 років тому був виданий роман «Хрестоносці», написаний 
Генриком Сенкевичем — відомим польським письменником



85 років від дня публікації книги 
Юрія Яновського

«Вершники» (1935)



40 років від дня публікації роману 
Павла Загребельного

«Роксолана» (1980)



70 років відзначає т вір «Лев, чаклунка і 
плат т яна шафа», написаний Клайвом

Ст ейплзом Льюїсом (1950)

Обкладинка першого видання книги



70 років т ому був виданий роман відомого 
американського письменника Рея Бредбері 

«Марсіанські хроніки» (1950)



55 років т ому Микола Носов опублікував дуже
популярну дит ячу книгу

«Незнайко на Місяці» (1965)



Дякуємо за увагу!
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