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«Гамлет, принц датський» – Шекспір В. (1601) 
 

 
 

 
 

Вільям Шекспір – англійський поет і 
драматург, вважається найбільшим 

англомовним письменником і одним з 
кращих драматургів світу. Часто іменується 
національним поетом Англії. Праці, які до 

нас дійшли, включаючи деякі, написані 
спільно з іншими авторами, складаються з 

38 п'єс, 154 сонетів, 4 поем і 3 епітафій. П'єси 
Шекспіра переведені на всі основні мови і 

ставляться частіше, ніж твори інших 
драматургів. 

 

 



«Гамлет, принц датський» - Шекспир В. (1601) 
 

 

 
 

 

Трагічна історія про Гамлета, принца 
датського або просто «Гамлет» – трагедія 
Вільяма Шекспіра, одна з найвідоміших 

його п'єс, і одна з найвідоміших п'єс у 
світовій драматургії. Написана в 1600-1601 
роках. Це найдовша п'єса Шекспіра – в ній 

4042 рядки і 29 551 слово. 
Трагедія заснована на легенді про датського 

правителя на ім'я Amletus, записаної 
датським літописцем Саксоном 

Грамматиком в третій книзі «Діянь данів» і 
присвячена насамперед помсті – в ній 

головний герой шукає помсти смерті свого 
батька. 

 



«Горе от ума» – Грибоєдов А. С. (1831) 
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А. С. Грибоєдов – російський письменник, 
дипломат. Комедія "Горе от ума" писалась 

досить довго. Історія створення комедії 
вийшла настільки довгою завдяки 

винятковій зайнятості А. С. Грибоєдова. 
Адже літературна творчість була далеко не 
основним його заняттям. У цій п’єсі автор з 

великою художньою силою висловив 
протест проти тогочасного суспільного 

ладу, змалював трагедію «зайвої людини», 
яка, маючи великий внутрішній потенціал, 

фактично не була потрібна державі. 
 
 



«Портрет Доріана Грея» - Уайльд О. (1891) 
   

 
 

 
 

«Портрет Доріана Грея» – єдиний роман 
Оскара Уайльда, найвідоміший та 
найпопулярніший його твір. Друга 

редакція, у якій автор дещо доповнив та 
змінив твір, дописав нові розділи, вийшла у 

квітні 1891 року. Роман розповідає про 
молодого чоловіка на ім’я Доріан Грей, 

портрет якого писав художник Безіл 
Холвард. Безіл був дуже вражений 

фізичною красою Доріана і невдовзі 
закохався у нього, вважаючи, що Доріанова 

краса породжує нові тенденції у його 
творчості. 

 



 

Шановні користувачі!  

 

Запропонований Вашій увазі перелік книг-ювілярів 2016 року є в фонді 

букіністичної літератури.  

Можливо серед них є книга, яку Ви хотіли б прочитати? 

 

 

 

 


