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У кожного з нас є улюблені книги. Це книги, які ми обираємо 

свідомо, за власним бажанням і на власний смак. Але є й такі, що за 

нас обрала доля. Це книжки, що народилися разом з нами. 

Чи маєте ви бажання дізнатись, якою книжкою зачитувався світ 

у рік вашого народження? 

Ми переглянули списки бестселерів і ознайомилися з 

літературними новинками різних років XX і ХХІ століть. Знайдіть рік 

свого народження та поцікавтесь, яка книга була хітом продажів у 

той час. Можливо після знайомства з нею ваше життя поверне в нове 

русло? 

Для зручності перелік літератури розташовано в 

хронологічному порядку за роком видання та додано активні 

посилання на ресурси мережі Інтернет. 

 

 

Бажаємо захоплюючого читання! 
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1950 — «Лев, чаклунка і стара шафа»,   Клайв Стейплз Льюїс    

1951 — «Над прірвою у житі»,   Джером Девід Селінджер    

1952 — «Старий і море»,   Ернест Хемінгуей    

1953 — «451 градус за Фаренгейтом»,   Рей Бредбері    

1954 — «Володар перснів»,   Джон Р.Р. Толкін    

1955 — «Лоліта»,   Володимир Набоков    

1956 — «Падіння»,   Альбер Камю    

1957 — «Як Грінч украв Різдво»,   Доктор Сюз    

1958 — «Сніданок у Тіффані»,   Трумен Капоте    

1959 — «Бляшаний барабан»,   Гюнтер Грасс    

 

 

 

1960 — «Убити пересмішника»,   Гарпер Лі    

1961 — «Чужинець на чужій землі»,   Роберт Хайнлайн    

1962 — «Складка часу»,   Мадлен Л’Енгл    

1963 — «Під скляним ковпаком»,   Сільвія Плат    

1964 — «Чарлі і шоколадна фабрика»,   Роальд Даль    

1965 — «Аріель»,   Сільвія Плат    

1966 — «Квіти для Елджернона»,   Деніел Кіз    

1967 — «Сто років самотності»,   Габріель Гарсіа Маркес    

1968 — «Чи мріють андроїди про електричних овець?»,   Філіп К. Дік    

1969 — «Бойня номер п’ять або Хрестовий похід дітей»,   Курт Воннегут    

 

 

 

1970 — «Чайка на ім’я  Джонатан Лівінгстон»,   Річард Бах    

1971 — «Страх і огида в Лас-Вегасі»,   Хантер С. Томпсон    

1972 — «Мешканці пагорбів»,   Річард Адамс    

1973 — «Принцеса-наречена»,   Вільям Голдман    

1974 — «Шпигун, вийди геть!»,   Джон Ле Карре    

1975 — «Сьогун»,   Джеймс Клавелл    

1976 — «Пісні Перна»,   Енн Маккефрі    

1977 — «Сяйво»,   Стівен Кінг    

1978 — «Світ очима Гарпа»,   Джон Ірвінг    

1979 — «Нескінченна історія»,   Міхаель Енде    

 

 

https://www.elle.ru/celebrities/novosty/ot-zavtraka-u-tiffani-do-moey-prekrasnoy-ledi-top-5-luchshih-roley-odri-hepbern/
https://www.elle.ru/celebrities/novosty/25-velikih-tsitat-gabriel-garsiya-markesa/
https://www.elle.ru/stil-zhizni/cinema/10-luchshih-filmov-snyatyih-po-knigam-stivena-kinga/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лев,_Біла_Відьма_та_шафа
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ловець_у_житі
https://uk.wikipedia.org/wiki/Старий_і_море
https://uk.wikipedia.org/wiki/451_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%B7%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%BE!_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%83_%D0%A2%D1%96%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BA_%D0%B2_%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%27%D0%95%D0%BD%D2%91%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%96_%D1%96_%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%95%D0%BB%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8_%D0%BC%D1%80%D1%96%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%3F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85_%D1%96_%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%96
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BD!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%BE%D2%91%D1%83%D0%BD_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%B9%D0%B2%D0%BE_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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1980 — «Ім’я Рози»,   Умберто Еко    

1981 — «Опівнічні діти»,   Салман Рушди    

1982 — «Будинок духів»,   Ізабель Альєнде    

1983 — «Колір магії»,   Террі Пратчетт    

1984 — «Нестерпна легкість буття»,   Мілан Кундера    

1985 — «Парфуми»,   Патрік Зюскінд    

1986 — «Воно»,   Стівен Кінг    

1987 — «Хранителі»,   Алан Мур    

1988 — «Алхімік»,   Пауло Коельо    

1989 — «Клуб веселощів і удачі»,   Емі Тан    

 

 

 

1990 — «Парк юрського періоду»,   Майкл Крайтон    

1991 — «Світ Софії»,   Юстейн Гордер    

1992 — «Таємна історія»,   Донна Тартт    

1993 — «Незайманки-самогубці»,   Джеффрі Євгенідіс    

1994 — «Хроніки Заводного Птаха»,   Харукі Муракамі    

1995 — «Сліпота»,   Жозе Сарамаго    

1996 — «Бійцівський клуб»,   Чак Паланик    

1997 — «Гаррі Поттер і філософський камінь»,   Дж. К. Ролінг    

1998 — «Години»,   Майкл Каннінгем    

1999 — «Гаррі Поттер і таємна кімната»,   Дж. К. Ролінг    

 

 

 

2000 — «Життя Пі»,   Янн Мартел    

2001 — «Таємне життя бджіл»,   Сью Монк Кідд    

2002 — «Милі кості»,   Еліс Сіболд    

2003 — «Дружина мандрівника в часі»,   Одрі Ніффенеггер    

2004 — «Хмарний атлас»,   Девід Мітчелл    

2005 — «Крадійка книжок»,   Маркус Зузак    
  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%27%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://www.livelib.ru/book/1000261825-dom-duhov-isabel-alende
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%83%D0%BC%D0%B8_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97
https://uk.bookmate.com/books/GVczg730?variti_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com.ua%2f&fa821dba_ipp_uid2=lkWZicNeeE0vmosA%2fkbFfbA0KKGmo7egUyhEcJQ%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1532944172559&fa821dba_ipp_key=1532944172560%2F8zQYygj1mBnUuT3hr0C4dQ%3d%3d
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%96_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C
http://litakcent.com/2017/09/08/maykl-kanningem-godini/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9F%D1%96_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%87%D1%91%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA
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