
Календар знаменних та пам’ятних дат. 7 лютого 
 

В цей день відзначаємо 205 років від дня народження Чарльза Діккенса. 
 

Чарльз Джон Хаффем Діккенс (1812 - 1870) – 
англійський письменник, один із найпопулярніших 
романістів вікторіанської епохи.  

Чарльз Діккенс не тільки відобразив у своїх творах 
проблеми, які хвилювали англійське суспільство, а й 
намагався їх розв'язувати. Його активна літературна й 
громадська діяльність сприяла великим змінам - 
ліквідації боргових тюрем, реформам у галузі освіти і 
судочинства, збільшенню кількості доброчинних 
організацій і відродженню меценацтва. Його любов до 

бідних і скривджених була справжньою, а не фальшивою, для нього вони були 
такими ж повноправними членами суспільства, як і заможні.  

Твори Діккенса пронизані дотепністю, що вплинула на оригінальність 
національного характеру і способу мислення,  відомого у світі як «англійський 
гумор». 

Тематичний веб-навігатор: 
 

 Цікаві факти про Чарльза Діккенса 
 Біографія Чарльза Діккенса 
 Екранізований Діккенс 

 

Бібліотека рекомендує: 
 

 Диккенс, Ч. Большие надежды / Ч. Диккенс. – М. : Художественная лит-ра, 1956. – 591 c. 

«Великі сподівання» — роман Чарльза Діккенса, вперше виданий в 
1860 році. Належить до числа найпопулярніших творів письменника. 
Сирота Піп після смерті батьків змушений жити у своєї сестри. 
Хлопчика постійно карають, принижують і б'ють. Тільки захоплення 
ковальською справою і милою дівчинкою-сусідкою дає йому сили 
виносити образи. Піп мріє вирости і одружитися на Естеллі. Але 
зарозумілій сусідці ремесло коваля не здається привабливим ... Випадок 
зводить хлопчика із каторжником-втікачем, якому Піп допомагає 
зняти кайдани. І цей сміливий вчинок змінює життя хлопця… 
 
 

http://dovidka.biz.ua/charlz-dikkens-tsikavi-fakti/
http://beyond.ua/charlz-dikkens
https://www.kinopoisk.ru/name/38695/


 

Диккенс, Ч. Домби и сын / Ч. Диккенс.  – М. : Художественная лит-ра, 1989. – 382 с. 

  Це один з найсумніших і психологічно глибоких романів Діккенса. 
Роман, в якому він нещадно оголює душу буржуа, позбавленого 
людських почуттів і одержимого жагою збагачення.  
Містер Домбі, - вельми респектабельний комерсант, який ніколи не 
порушує правил моралі. Так чому ж його респектабельність, його 
уявлення про честь, порядність і обов’язок нівечать життя всіх його 
близьких - і навіть його власне? Діккенс не дає прямої відповіді на це 
питання, - проте історія дочки містера Домбі Флоренс та її коханого 
Уолтера Гея, вихідця з простої робітничої родини, в житті, в яких є 
місце не тільки обов’язоку, але й     почуттям, дають читачеві надію 
на майбутнє. 
 

 

Диккенс, Ч. Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим / Ч. Диккенс. –  М. : 
Детская литература, 1983. – 699 c. 

  "Життя Девіда Копперфілда" - найпопулярніший із творів 
Діккенса. 
 Роман, перекладений всіма мовами світу, екранізований десятки 
разів - як і раніше зачаровує читача своєю простотою і 
досконалістю. Це - історія молодого парубка, готового подолати 
будь-які перепони, зазнати будь-яких позбавленнь і заради любові 
зробити найвідчайдушніші і найсміливіші вчинки. Історія 
благородного та привабливого Девіда, гротескно нікчемного Урії і 
милої чарівної Дори. Історія, яка втілила в собі чарівність "старої 
доброї Англії", ностальгію за якою дивним чином відчувають сьогодні 
люди, що живуть в різних країнах на різних континентах ... 
 

 

 

Диккенс, Ч. Лавка древностей / Ч. Диккенс. – Горький : Горьковское книжное изд-во, 1957. – 
591 c. 

  Один з найкрасивіших і вишуканіших романів Чарльза Діккенса. 
 Це історія про дивні речі, дивних людей і дивні стосунки. Неможливо 
залишитися байдужими до випробувань, які випали на долю 
маленької, тендітної, але разом з тим сильної і розумної дівчинки 
Неллі. Це "ангел", який несе в собі доброту, любов і турботу. Всі 
персонажі виписані дуже яскраво, чітко, цікаво, жоден з них не 
залишається непоміченим… Минають часи - а маленька Неллі та її 
дід, жебрак та мрійник, як і раніше йдуть крізь вітер, дощ і туман 
нескінченних доріг вікторіанської Англії ... 
 



 
Диккенс, Ч. Приключение Оливера Твиста / Ч. Диккенс. – Минск : Беларусь, 1978. –   367 c. 

Цей роман був написаний під впливом закону про бідних 
1834р., що прирікав безробітних та бездомних бідняків на голодну 
смерть в робітних домах. 
 Герой роману – хлопчик-сирота народжений саме в такому 
робітному домі, примушений голодувати, поневірятися похмурими 
нетрями Лондону, терпіти побої і приниження та проти власної 
волі стати злодієм.                                                                                                                           
Але цей лукавий, зворушливий і чистий душею хлопчик, який пережив 
безліч негараздів і небезпек, все-таки винагороджений долею за свою 
стійкість і життєлюбність. 

 

 

 

Диккенс, Ч.  Холодный дом / Ч. Диккенс. – М. : Художественная лит-ра, 1955. – 855 c. 

 «Холодний будинок» - дев'ятий роман Чарльза Діккенса, який 
відкриває період художньої зрілості письменника.  
У романі «Холодний будинок» Чарльз Діккенс описує різні верстви 
англійського суспільства вікторіанської епохи. У центрі роману - доля 
Естер Саммерсон, незаконнонародженої дівчинки, яку виховувала 
хрещена мати. Після її смерті Естер потрапляє в пансіонат, а потім 
разом з кузиною свого опікуна відправляється в маєток «Холодний 
будинок», який вже кілька десятиліть перебуває в центрі судових 
розглядів. Але саме тут вона нарешті зустрічає свою матір і 
знаходить справжнє кохання.  

 

 

 

 

Фонд Наукової бібліотеки ЧНТУ 
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