Управління культури, національностей та релігій
Миколаївської облдержадміністрації
Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна
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235 років «Вдячний Еродій », «Вбогий Жайворонок» : притчі

(Сковорода Г. С.)
205 років «Справжня Добрість» (Писулька до Грицька Пронози) : притча
(Гулак-Артемовський П. П.)
(1817)
195 років «Батько та син», «Рибка», «Дві пташки в клітці» : байки
(Гулак-Артемовський П. П.)
(1827)
190 років «Маруся» : повість (Квітка–Основ’яненко Г.)
(1832)
185 років «Конотопська відьма» : гумористично-сатирична повість (Квітка–
Основ’яненко Г.)
(1837)
185 років «Русалка Дністровая» : альманах
(1837,
Будапешт)
180 років «Гайдамаки” : поема (Шевченко Т. Г.)
(1842)
175 років «Стихотворения» : збірка (Глібов Л.)
(1847)
165 років «Співомовки козака Вінка Руданського, книжка перша, з 1851
року до 1857» : збірка (Руданський С. В.)
(1857)
165 років «Чорна рада. Хроніка 1663 року» : історичний роман;
«Граматка» : читанка та український буквар для дітей (Куліш П.О.)
(1857)
160 років «Народні оповідання» : збірка (Вовчок Марко)
(1862)
140 років «Хуторна поезія» : збірка віршів (Куліш П. О.)
(1882)
140 років «Захар Беркут»: історична повість:, «Борислав сміється:
соціальний роман (Франко І. Я.)
(1882)
135 років «Товаришки» : повість (Пчілка О. П.)
(1887)
135 років «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Богдан
Хмельницький» : драматичні твори (Старицький М. П.)
(1887)
135 років «З вершин і низин» : поетична збірка (Франко І. Я.)
(1887)
(1787)

135 років
(1887)

«Русалка» : поема (Л. Українка)

130 років «Дівчина – чайка» : поезія в прозі (Дніпрова Чайка )
(1892)

125 років «Дзвоник» : оповідання (Грінченко Б. Д.)
(1897)
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125 років «Богдан Хмельницький» : історична драма (Старицький М.)
(1897)

120 років «Краса і сила» : збірка прози (Винниченко В. К.)
(1902)

120 років «Гандзя» : історична драма (Карпенко – Карий І.)
(1902)

120 років «Відгуки» : збірка (Леся Українка)
(1902)

115 років «Кассандра» : драматична поема (Леся Українка )
(1907)

110 років «Лісова пісня» : драма-феєрія (Л. Українки)
(1912)

95 років «Вальдшнепи» : роман (Хвильовий М.)
(1927)

95 років Від дня заснування
(1927)

95 років
(1927)

85 років

«Літературної газети» (нині «Літературна

Україна»)
Від дня заснування журналу «Радуга», органу Спілки письменників
України
«Джмелик» : казка (Іваненко О. Д.)

(1937)

85 років «Ластівки» та «Веснянка» : збірки віршів (Н. Забіли)
(1937)

85 років Від дня видання «Літопис друку. Газетні статті» (нині – «Літопис
(1937)

75 років

газетних статей»)
«Гарячі джерела» : збірка оповідань для дітей (Багмут І. А.)

(1947)

75 років «Земля гуде» : повість (Гончар О. Т.)
(1947)

75 років «Куди літав журавлик»: збірка для дітей, «Друкар книжок
(1947)

75 років
(1947)

70 років

небачених» повість (Іваненко О. Д.)
«Івасик – Телесик», «Котигорошко», «Ялинка» : твори для дітей
молодшого шкільного віку (Шиян А. І.)
«Таврія» : роман (Гончар О. Т.)

(1952)

70 років «Під дубом зеленим» : збірка для дітей (Забіла Н. Л.)
(1952)

70 років «У всіх у нас діла» : збірка віршів для дітей (Компанієць Л. О.)
(1952)

70 років «А я у гай ходила» : збірка віршів (Тичина П. Г.)
(1952)

65 років «Шматок пирога» : збірка оповідань (Багмут І. А.)
(1957)

65 років «Буйний вітер» : роман (Багряний І. П.)
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(1957)

65 років «Казка про Чугайстра»: збірка поезій для дітей (Воронько П. М.)
(1957)

65 років «Пушок і Дружок» : збірка для дітей (Глазовий П. П.)
(1957)

65 років «Перекоп» : роман (Гончар О. Т.)
(1957)

65 років «Дума про невмирущого» : роман (Загребельний П. А.)
(1957)

65 років «Проміння землі» : збірка поезій (Костенко Л. В.)
(1957)

65 років «Золотогривий», «Скарб Вовчої криниці» : збірка оповідань та
(1957)

65 років
(1957)

65 років

повістей для дітей (Письменна Л. М.)
«В їжаковім вітряку», «Як журавель збирав щавель» : збірки
для дітей (Стельмах М. П.)
«Мандри Закомарика» : оповідання (М. Трублаїні)

(1957)

65 років «Продавці заморських сувенірів»: книжка для дітей (Чалий Б.)
(1957)

60 років «Соняшник» : збірка поезій (Драч І. Ф.)
(1962)

60 років «В синім полі», «Далекі орбіти» : збірки поезій (Малишко А. С.)
(1962)

60 років «Тиша і грім» : збірка поезій (Симоненко В. А.)
(1962)

60 років «Маленька Оленка» : казка (М. Стельмах)
(1962)

55 років «Канікули у Світлогорську» : збірка оповідань для дітей
(1967)

55 років

(Бічуя Н.Л.)
«Наталка і Великий Вітер» : повість-казка (Герасименко Ю. Г.)

(1967)

55 років «Щоб вам було весело»: збірка гумору і сатири
(1967)

55 років

(Глазовий П. П.)
«З горіха зерня» : збірка для дітей (Гуцало Є. П.)

(1967)

55 років «Мигунці», «Біжімо стрічати весну!» : збірки віршів для дітей
(1967)

55 років
(1967)

55 років
(1967)

55 років

(Компанієць Л. О.)
«Ой чесало дівча косу» : збірка віршів і прози для дітей
(Ладижець В. І.)
«Жар – пташенята» : збірка казок, оповідань та повістей
(Письменна Л. М.)
«Щоб ти був щасливий» : збірка віршів (Познанська М. А.)

(1967)
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55 років «Метелик у портфелі» : збірка для дітей (Сингаївський М. Ф.)
(1967)

50 років «Капітан Морський Вузол»: збірка оповідань
(1967)

50 років

(Чайковський Б.Й.)
«Бригантина» : повість (Гончар О. Т.)

(1972)

50 років «Літо – літечко» : збірка оповідань (Стельмах М. П.)
(1972)

50 років «Крила рожевої чайки» : повість (Трублаїні М. П.)
(1972)

45 років «Ворота міста» :збірка поезій (Качан А. Л.)
(1977)

45 років «Все про мене» : збірка (А. Костецький)
(1977)

45 років «Там, где полюс недалёк» : збірка поезій для дітей (В. Качурін)
(1977)

40 років «Князь Кий» : історичний роман (Малик В. К.)
(1982)

40 років «Загадка старого клоуна» : пригодницька повість
(1982)

40 років

(Нестайко В. З.)
«Смерічка» : збірка поезій для дітей (Павличко Д. В.)

(1982)

40 років «Сонячні зернята»: поеми, вірші, казки (Скомаровський В.П.)
(1982)

35 років «Бузиновий цар» : збірка віршів для дітей, «Сад
(1987)

35 років
(1987)

25 років

нетанучих

скульптур» : збірка поезій (Костенко Л. В.)
«Мінімакс – кишеньковий дракон, або День без батьків» :
фантастично-пригодницька казка (А. Костецького)
«Подорож до країни «Сяк-таків» : казка (Г. Малик)

(1997)

475років «Повість про Петра і Февронію Муромських»
(1547)

325 років «Казки матінки Гуски, або історії та казки давніх часів із

повчанням» («Фея», «Попелюшка», «Кіт у чоботях», «Червона
Шапочка», «Хлопчик-мізинчик», «Синя Борода», «Сона красуня»,
«Ріке - чубчик», «Осляча Шкура», «Маркіза Салуццо, або Терпляча
Грізельда», «Химерні бажання») : збірка казок (Перро Ш. )
260 років «Король – Олень», «Турандот» : п’єси (Гоцці К.)
(1762)
210 років «Дитячі та родинні казки» : збірка казок у яку увійшли казки /
(1697)
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«Король-Жабеня, або Залізний Генріх», «Вовк і семеро козлят»,
«Рапунцель, «Червона Шапочка», «Бременські музики», «Пані
Метелиця», «Попелюшка» та інші / (Бр. Грімм)
200 років «Володар бліх» : казково-фантастичний роман (Гофман Е. Т.)
(1822)
195 років «Карлик Ніс» : казка (Гауф В.)
(1827)
195 років «Прерія» : роман (Купер Дж. Ф.)
(1827)
185 років «Нове вбрання короля», «Русалонька» : казки (Андерсен Г. К.)
(1837)
185 років «Посмертні записки Піквікського клубу» : роман (Діккенс Ч.)
(1837)
180 років «Мертві душі» : роман (Гоголь М. В.)
(1842)
170 років «Хатина дядька Тома» : роман (Бічер – Стоу Г.)
(1852)
165 років «Пані Боварі» : роман (Флобер Г.)
(1857)
155 років «Легенда про героїчні, веселі й славетні пригоди Уленшпігеля
і Ламме Гудзака у Фландрії та інших країнах» : історичний роман
(1867)
(Де Костер Ш.)
155 років «Пер Гюнт» : віршована драма (Ібсен Г.)
(1867)
150 років «Навколо світу за 80 днів» : роман (Верн Ж.)
(1872)
150 років «Казки Кота-Мурлики» : збірка казок (М. Вагнер)
(1872)
140 років «Принц і злидар» : повість (Твен М.)
(1882)
130 років «Містерії» : роман (Гамсун К.)
(1892)
125 років «Людина-невидимка» : роман (Веллс Г.)
(1897)
125 років «Овод» : революційно-романтичний роман (Войнич Е. Л.)
(1897)
125 років «Дракула» : роман (Стокер Б.)
(1897)
120 років «Собака Баскервілів» : детективна повість (Дойл А. К.)
(1812)

(1901-1902)

120 років «Казки просто так» : збірка казок (Кіплінг Р.)
(1902)
120 років «Повісті про кролика Пітера» : казкові повісті (Поттер Б.)
(1902)
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115 років «Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми» :

казково-фантастичний роман (Лагерлеф С.)
110 років «Фінансист» : роман трилогія. Ч.1 (Драйзер Т.)
(1912)
110 років «Вечір» : збірка віршів (Ахматова А. А.)
(1912)
110 років «Загублений світ» : науково-фантастичний роман (Дойл А. К.)
(1912)
110 років «Бравий вояка Швейк та інші дивовижні історії» : збірка
гумористичних оповідань (Гашек Я.)
(1912)
105 років «Біла зграя» : збірка віршів (Ахматова А. А.)
(1917)
105 років «Плоди землі» : роман (Гамсун К.)
(1917)
105 років «Бравий вояка Швейк в полоні» : повість (Гашек Я.)
(1917)
105 років «Крокодил» : казка (К. Чуковський)
(1917)
100 років «Аnno Domini» : збірка віршів (Ахматова А. А.)
(1922)
100 років «Пурпурові вітрила» : повість-феєрія (Грин О.)
(1922)
100 років «Кицин дім» : казка (Маршак С. Я.)
(1922)
100 років «Одіссея капітана Блада» : повість (Сабатіні Р.)
(1922)
100 років «Ходіння по муках». Кн.1 «Сестри»: роман-епопея (Толстой О.І.)
(1922)
100 років «Клишоногий і Місяць» : казка у віршах (Чуковський К. І. )
(1922)
90 років «Смерть після полудня» : роман (Хемінгуей Е.)
(1932)
85 років «Гобіт, або Туди і звідти» та «Гобіт, або мандрівка за імлисті
гори» : повісті-казки (Толкін Дж. Р. )
(1937)
85 років «Незвичайні пригоди Карика і Валі» : повість-казка (Ларрі Я.)
(1937)
80 років «Маленький принц» : казка (Сент-Екзюпері А.)
(1907)

(1942)
75 років «Доктор Фаустус» : філософський роман (Томас М.)
(1947)

75 років «Щоденник Анни Франк» : записи (Франк А. )
(1947)

70 років «Вітя Малєєв в школі і вдома» : повість (Носов М. М.)
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(1952)

70 років «Старий і море» : повість (Хемінгуей Е.)
(1952)

65 років «Кульбабове вино» : роман (Бредбері Р.)
(1957)

65 років «Вигнання і царство» : збірка оповідань і есе (Камю А.)
(1957)

65 років «Томасина» : повість (П. Гелліко)
(1957)

60 років «Баранкін, будь людиною» : повість (Медвєдєв В.)
(1962)

60 років «Планета новорічних ялинок» : казка (Дж. Родарі)
(1962)

55 років «Що то було?» : збірка (Д. Хармс)
(1967)

50 років «Домовичок Кузька» : казкова повість (Александрова Т.)
(1972)

45 років
(1977)

30 років
(1992)

«Переклади з дитячого» : збірка віршів (А. Барто)
«Чи вмієш ти свистіти, Йоганно?» : повість (У. Старка)
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