


 

 01.1919 (100) Джером Дейвід Селінджер. Письменник з 
Нью-Йорка. Майстер американської новелістики. 
Творець легендарного роману «Над прірвою в житі». 

 

01.1759 (260) Роберт Бернс.  

Фольклорист з Шотландії. Автор віршів на рівнинному 

шотландському, англійською. 

01.1879 (140) Павло Бажов.  

Фольклорист, який став знаменитим завдяки своїм 

уральських оповідей. 

01.1919 (100) Микола Глазков. 

 Засновник неофутуристического напрямки поезії. 



01.1809 (210) Едгар Аллан По.  
Волів стиль американського романтизму. Першим вибрав новелу 
як основну форму своєї творчості, створив поняття сучасного 
детектива, жанр психологічної прози. За життя був відомий 
своїми роботами критика. 



 02.1829 (190) Альфред Брем. Вчений-зоолог з 

Німеччини. Укладач великої кількості подорожніх 

нарисів про життя тваринного світу. 

 02.1769 (250) Іван Крилов. Ще при житті 236 

байок Крилова були зібрані в кілька збірок. Багато 

фраз з них вже давно стали частиною 

російськомовного вжитку. 

 02.1909 (110) Микола Рыленков. Радянський 

лірик, нагороджений орденами Леніна, Трудового 

Червоного Прапора. 



 

 03.1969 (50) Кирило Бенедиктов. Фантаст. 
Роман «Заповіт ночі» був екранізований Сергієм 
Жигуновим в 2008 році 
03.1899 (120) Юрій Олеша. У 1920-х був одним з головних 

членів одеського літературного гуртка. Першим великим 

романом, який приніс загальну популярність, стала казка  

«Три товстуни». 

03.1939 (80) Ірина Пивоварова. Художниця, спільно з 

чоловіком-ілюстратором створювала дитячі книги, талант до 

написання яких знайшовся у неї вже в дорослому віці. 



 
 
 
 
03.1859 (160) Шолом-Алейхем. 
Єврейський драматург. Першим почав створювати 
сучасну художню літературу, включаючи дитячу, на ідиші. 
Також використовував іврит, російська. 
 



 03.1929 (90) Ірина Токмакова. Лінгвіст, створював численні переклади 
віршів для дітей. 

 03.1929 (90) Фазіль Іскандер. Абхазький автор сатиричних творів, 
афоризмів. Повість «Сузір’я Козлотура», що принесла широку 
популярність, була екранізована в 1989 році. 

 03.1619 (400) Савиньен Сірано де Бержерак. Драматург з Франції. 
Творчість послужило основою для зародження жанру наукової 
фантастики. 

 03.1909 (110) Станіслав Єжи Лец. Польський філософ, творець 
афоризмів, сатиричних творів на гострі соціально-політичні теми. Член 
дипломатичної місії. 

 03.1949 (70) Агоп Мелконян. Болгарський фантаст, викладач вірменської 
філології, перекладач з вірменської поезії. Укладач науково-популярних 
статей, технічних публікацій. 

 03.1839 (180) Рене Сюллі-Прюдом. Французький есеїст. Перший лауреат 
Нобелівської премії з літератури. 

 03.1929 (90) Кріста Вольф. Німецький редактор, науковий співробітник 
Німецького союзу письменників. Одна з найпопулярніших німецьких 
письменниць свого часу. 



 04.1809 (210) Микола 
Гоголь. Класик російської і 
української літератури. Після 
легендарних «Вечорів на 
хуторі поблизу Диканьки», які 
зробили його знаменитим, 
пішла серія гумористичних 
повістей про український 
побут, ввійшли в збірники, які 
принесли величезну 
популярність. 



 04.1929 (90) Мілан Кундера. Французький романіст з Чехії. 

 04.1889 (130) Лідія Сейфуллина. Журналіст, писав повісті 
про революції в селі. Інсценізація її п’єси «Виринея» стала 
популярною серед глядачів. 

 04.1899 (120) Володимир Набоков. Літературознавець, 
перекладач. З дитинства вільно володів англійською, 
французькою нарівні з російською. Використовував складну 
техніку з глибоким аналізом емоційного стану своїх героїв. 
Скандальний роман «Лоліта» був двічі екранізований. 

 04.1889 (130) Людвіг Ренн. Німецький укладач військово-
історичних, політичних статей, а також дитячих книг. 



05.1919 (100) Борис Слуцький.  
Поет, займався перекладами. Тільки за 3 
місяці після смерті дружини написав 
більше тисячі віршів. 



 05.1909 (110) Янніс Ріцос. Грецький лірик. Його перу 
належать понад ста збірок віршів, а також численні твори в 
прозі. 

 05.1899 (120) Моріс Карем. Найбільший франкомовний 
лірик ХХ століття з Бельгії. З-під його пера вийшло 60 
збірників. 

 05.1809 (210) Джузеппе Джусті. Тосканський автор 
сатиричних віршів і пісень. 

 05.1859 (160) Артур Конан Дойл. Класик англійської та 
світової літератури. Писав історичні, пригодницькі романи. 
Світове визнання отримав завдяки створенню образу 
Шерлока Холмса, за мотивами пригод якого згодом було 
знято численні фільми, серіали. 

 05.1819 (200) Волт Вітмен. Реформував американську 
поезію, зіставляючи людей і предмети з нескінченністю 
Всесвіту. 



 Микола Ушаков. Крім написання поезії і прози, 
перекладав і редагував переклади авторів різних 
народів СРСР. 

 06.1929 (90) Граубін Георгій. Поет із 
Забайкалля. Володар нагород і дипломів як автор 
дитячих книг. Роботи переведені на багато мов 
світу, включені в шкільні підручники. 

 06.1889 (130) Анна Ахматова. Великий лірик ХХ 
століття. Стала популярною ще за життя. Укладач 
великої кількості поетичних збірок. 



06.1799 (220) Олександр Пушкін. Класик літератури, автор 
віршів, критик. Основоположник реалістичного напряму. 
Ключова фігура творчого середовища початку XIX 
століття. Заклав основи сучасної російської мови. Ще за 
життя був названий генієм навіть друкованими виданнями. 



07.1889 (130) Микола Асєєв.  
Поет, сценарист, працював в стилі 
футуризму. Революційні твори склали 
понад 80 збірок. 



 07.1789 (230) Фадей Булгарін. Російський 
автор польського походження. Став 
засновником жанру авантюрного 
крутійського, фантастичного роману. 
Роботи переведені на безліч мов. 

 07.1919 (100) Борис Балтер. Здобув 
популярність після виходу 
автобіографічній повісті «До побачення, 
хлопчики!» 


