
  Письменники-ювіляри місяця  
9 грудня 

 155 років від дня народження Грінченка Б. Д. (1863-1910), 

українського письменника, педагога, фольклориста, мовознавця. 

 

  
 

 Усе життя Б. Грінченко втілював ідею створення національної школи. Він 

зробив вагомий внесок у справу систематизації української народної просвіти, 

визначив наукові підходи щодо організації шкільного навчання, закладав основи 

української педагогіки. 

     Чисельні праці Б. Грінченка окреслюють коло наукових інтересів ученого. 

Вершиною його праці є чотиритомне видання «Словарь української мови» (1907 – 

1909 рр.). 

     Життя та діяльність Б. Грінченка для багатьох поколінь служить дієвим 

прикладом подвижництва на ниві української культури і національної ідеї. Праця 

була найвищим сенсом і покликанням його життя. Постать невтомного трудівника, 

який безоглядно віддав усі сили й енциклопедичні знання вітчизняній культурі, по 

праву стоїть поруч із титанами української нації як Тарас Шевченко, Іван Франко, 

Пантелеймон Куліш, Леся Українка. 

На особливу увагу заслуговують книги про життя та творчість Б.Д. 

Гринченка. 

 

13 грудня 

 125 років від дня народження Хвильового М. Г. (1893-1933), 

українського поета, прозаїка, публіциста, критика. 

 

  
 



 Неперевершений майстер малої прозової форми М. Хвильовий витворив у 

нашому письменстві власний стиль, своєрідний різновид лірико-романтичної, 

імпресіоністичної новели. Він був організатором і головним ідейним речником 

українського відродження, був лідером цілого літературного покоління.  

Книжкова виставка знайомить всіх бажаючих зі спадщиною письменника. 

 

19 грудня 

 150 років від дня народження Елінор Портер (1868-1920), 

американської дитячої письменниці 

  
 

 Американська письменниця Елеанор Портер стала відомою завдяки тому, що 

навчила людей різних країн і національностей «грати в радість», уселила віру у свої 

сили. Створений авторкою образ дівчинки Полліанни, яка, незважаючи на життєві 

випробування, радіє кожному дню й намагається допомогти всім, з ким 

зустрічається, став одним із найулюбленіших для дітей усього світу. 

 У США та інших країнах створено клуби Полліанни, на її честь американці 

святкують День радості (англ. Official Pollyan-тіа Glad Г)пу), поставили пам’ятник 

літературній героїні Е. Портер. біля якого щороку збираються ті, хто має в душі 

оптимізм і хоче змінити життя на краще. Полліанна стала не менш відомою серед 

різних поколінь, аніж Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. 

 Різноманітний та значний доробок письменниці і сьогодні користується 

незмінною увагою юних читачів. 

  
22 грудня 

 185 років від дня народження Марка Вовчка (справж. ВілінськаМ. О.) 

(1833-1907), української письменниці, етнографа, перекладача. 

 

   
 



 Вся творчість Марка Вовчка займає важливе місце в розвитку української 

прози. Велике значення мала вироблена письменницею стильова манера, зокрема 

форма розповіді від першої особи. Не буде перебільшенням зазначити, що повз вплив 

цієї манери не пройшов жоден із прозаїків другої половини XIX ст.  

 Марко Вовчок збагатила нашу літературу новими темами й образами, а в 

галузі дитячої прози стала основоположницею. У школі її художньої 

прози письменники вчилися дослуховуватися голосу народної правди, постійно 

удосконалювати художню майстерність, естетично освоювати фольклорні скарби та 

збагачувати мову. Для багатьох письменників-наступників оповідання Марка 

Вовчка набували значення високого ідейно-естетичного орієнтира. 

До уваги наших читачів книжкова виставка, присвячена ювілею письменниці. 
 

26 грудня 

 85 років від дня народження  Ячейкіна Ю.Д. (1933-2013), українського 

письменника 

   

 
 Письменник став наслідував гумористичну фантастику Гоголя, Марка Твена, 

щоб засобами сатири й гумору обійти численні обмеження. Зокрема так з'явився 

цикл «Пригоди капітана Небрехи». Пізніше Ячейкін згадував: «Якщо я писав свої 

твори, нічого не знаючи про фентезі, то не потрапив і під їхній вплив — моє 

невігластво пішло мені на користь. У моїх творах нема ніяких чудовиськ, ніяких 

жахів…». Письменник виступав за популяризацію дитячої літератури. 

 Ячейкін прославився як автор книжок сатири та гумору, книжок для 

юнацтва, серед них: «Допотопна історія», «Зустрічі зі шпигуном», «Мемуари 

пророка  Самуїла», «Однодобовий детектив», «Важко   бути знаменитим», «За 

образом та подобою», «Слідство веде прокурор», «Кодова назва Ареса», «Рандеву зі  

Смертю», «Агент візантійської секрети», «Вірю — не вірю», «Люди без тіні», 

«Канікули серед пірамід», роману-дилогії «Пророцтво Ленори», «Друге бажання 

королеви», «Війна троянд», роману-трилогії «"Кодова назва "Едельвейс"», творами 

для дітей: «Дивовижні пригоди капітана Небрехи», «Оце повезло!», «Мої і чужі 

таємниці», «Народження АДАМАа», «Зоряні мандри капітана Небрехи», «Важке 

життя і небезпечні пригоди Павла Валеріановича Хвалимона», «Гості з греків», 

«Терези сміху» та ін. 

 Різноманітний та значний доробок письменниці і сьогодні користується 

незмінною увагою юних читачів. 
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