
2 травня 

160 років від дня народження Джерома Клапки Джерома (1859–1927), 

англійського письменника 

 

  
 

 Англійський письменник-гуморист, журналіст, драматург. За 
життя був найбільш відомим англійським гумористом і одним з 
найбільш друкованих англомовних письменників. Відмітна риса 
творчості: здатність отримувати комізм з найпростіших життєвих 
положень. 
 Запрошуємо наших читачів відкрити для себе цього письменника 

 

13 травня 

 170 років від дня народження Панаса Мирного (ПанасЯкович Рудченко, 

1849–1920), українського письменника («Панас Мирний – корифей 

української прози», «Панас Мирний – майстре художнього слова») 

 

   
 

 Одним із чинників формування літературно-естетичних поглядів 

Панаса Мирного була літературна ситуація в Україні початку 70-х років 19 

ст. В історію української літератури Панас Мирний увійшов як автор 

реалістично-психологічної прози. 

Розпочавши з традиційних для літератури першої половини ХІХ ст. 

оповідних жанрів, у зрілий період він створив великі епічні полотна, які 

склали цілий етап у розвитку української літератури. Літературна спадщина 



Панаса Мирного характеризує його як майстра слова, який найвищою 

цінністю художньої творчості вважав правду життя. Прагнення дослідити 

людську душу в різних життєвих обставинах на основі реалістичного 

методу зображення сприяло появі певних соціальних типів у творах Панаса 

Мирного (селянина, поміщика, міщанина). В процесі становлення 

індивідуальної манери письменника у сфері психологічного 

аналізу художній світ наповнюється не запрограмованими характерами-

типами, а яскравими людськими особистостями. 

 До уваги наших читачів книжкова виставка, присвячена ювілею 

письменника. 

 

20 травня 

 220 років від дня народження Оноре де Бальзака (1799–1850), класика 

французької літератури, письменника, основоположника реалістичного 

роману (« Ми занадто багато знайємоі занадто мало вміємо…..бо знаємо 

дуже багато» О. Бальзак, « Він – обертається навколо неї. Вона – дарує йому 

світ. Це і є любов» О. Бальзак.) 

   
 Однією із найсерйозніших пристрастей Бальзака, починаючи з дитячих 

років, була філософія.  Він не почав серйозну письменницьку працю, поки не 

простудіював праці всіх більш менш видатних філософів старих і нових 

часів. 

 Світ романів Бальзака несе в собі чітку визначеність матеріального 

світу. Приватне життя є дуже тісно пов’язаним із життям офіційним, тому що 

великі політичні рішення не з неба спускаються, а осмислюються і 

обговорюються у вітальнях і нотаріальних конторах, в будуарах співачок, 

стикаються із особистими і сімейними стосунками. Соціум є дослідженим в 

романах Бальзака настільки детально, що, навіть, сучасні економісти та 

соціологи вивчають стан суспільства за його романами. Бальзак показував 

взаємодію між людьми не на фоні Бога, як це робив Шекспір, він показував 

взаємодію між людьми на фоні економічних відносин. Суспільство в нього 

виступає у вигляді живої істоти, єдиного живого організму.  

         Запрошуємо наших читачів ознайомитися з творчим надбанням 

письменника. 

 



 

22 травня 

 160 років від дня народження Артура Конан Дойла (1859–1930), 

англійського письменника («Загублений світ Артура Конана Дойла», 

«Класик кримінального детиктиву») 

 

      
        Світове визнання приходить до нього після виходу у світ історій про 

детектива Шерлока Холмса. 

        Написав понад 70 книг, серед яких є кілька історичних романів. 

Визначальними у його творчій спадщині є три цикли творів із трьома 

яскравими персонажами: професор Челінджер («Загублений світ», 

«Отруєний пасок»), наполеонівський бригадир Жерар («Подвиги бригадира 

Жерара»), детектив Шерлок Холмс (окремі повісті і п’ять збірок оповідань). 

Шерлок Холмс став улюбленим персонажем читачів. Його образ приваблює 

своєю безкорисливістю, справедливістю, унікальним аналітичним 

мисленням. 

        Різноманітний та значний доробок письменника і сьогодні 

користується незмінною увагою  читачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 


