
ПАМ’ЯТНИКИ   КНИЗІ

«Ніколи не придумають щось схоже на книгу – здатне дати вам
якраз стільки, скільки треба, і ніколи – надто мало або надто
багато, дати вам одному цілий Всесвіт».

Айзек Азімов (1920-1992), американський письменник,

вчений біохімік



Росія. Санкт-Петербург. Книга на Університетській набережній.
На книзі викарбувані рядки Пушкіна “Люблю тебя, Петра творенье…”



Росія. Сургут. Пам’ятник книзі.



Росія. Омськ. Композиція

“Книга - джерело знань”.

Автор: скульптор

Олександр Капралов.

Композиція ―Книга - джерело знань

розташована на вулиці Леніна, біля

входу в магазин ―Центр-книга‖.

Авторська трактовка залишилась

невідомою публіці, тому кожний

здогадується сам.



Туркменія. Ашхабад. 

Пам’ятник книзі “Рухнама”.

Пам’ятник літературному 

творінню тирана в новітній 

історії – книзі Ніязова.

Великий монумент висотою з 

двоповерховий будинок - точна 

копію книги. 

Ввечері палітурка книги 

відкривається, і перша сторінка 

перетворюється в екран, на 

якому за допомогою  проектора 

показують документальний 

фільм про становлення нації.



ОАЕ. Шарджа, пам’ятник Корану.

На площі міста встановлений  

пам’ятник, який має вигляд  

розгорнутої книги з  мерехтливою 

золотою арабською в’яззю.



Оман



Росія. Симбірськ. Пам'ятник роману Гончарова “Обломов”.



Ізраїль. Хайфа. Пам'ятник, присвячений книзі й писемності.

Пам'ятник представляє собою 

гігантську (висотою 2.8 м, шириною 

0.5 м і вагою 4 т) бронзову 

скульптуру у вигляді старовинного 

фоліанту, з якого висипаються 

цифри і літери алфавітів різних 

народів світу.

Пам'ятник міститься на 

спеціальному бетонному 

постаменті, виконаному у формі 

книжкової полиці..



Росія. Московська область.
Пам'ятник Кармазіну і першим семи томам його історії, написаним в Остаф’єво.



Росія. Новокузнецьк Кемеровської області.
Пам'ятник має вигляд книги, яка лежить на п’єдесталі, на сторінках якої розташований 

російський і вірменський алфавіт..



Росія. Барнаул. Пам'ятник книзі.

Це знак пошани вірменської общини російському народові,

знак дружби, толерантності.



Бібліотека в Канзас-сіті, США.

Оригінальна будівля, яка 

заслуговує на вашу увагу..



Південна Осетія. Беслан.
Це частина дуже сумного пам'ятника загиблим при звільненні заручників

у школі №1 в 2004 році співробітникам підрозділів «Альфа» і «Вимпел».  



Казахстан, Алмати. 

Нова площа. 

Пам'ятник 

Незалежності.

Деталь великої композиції. 

Книга лежить біля основи 

стелі.



Німеччина. Берлин.

Пам'ятник спаленим книгам.

На пам'ять про спалені книги в нацистській 

Німеччині 10 травня 1933 р. на Оперній 

площі (нині — Бебельплац) у Берлині був у 

1995 відкритий пам'ятник роботи 

ізраїльського скульптора Міхі Ульманна.

Двадцятиметрова скульптура 

вагою 35 тон, яка складається із 17 книг німецьких авторів. 



Місто Когалим ХМАО-Югра. Пам'ятник «Друковане слово».

Пам'ятник роботи З. Церетелі



Красноярськ. Пам'ятник повісті В. Астафьєва «Цар-риба». 



Турція



Польща, місто Леске.

Під час книжкового ярмарку, який 

проходив у місті Лескі, був урочисто 

відкритий перший у Польщі пам'ятник 

книзі. 

У відповідь на докори опонентів у тому, 

що пам'ятник вийшов дещо важким, 

автор — скульптор Анджей Питинський 

відповів, що робив це спеціально, щоб 

нагадати глядачам про те, що 

«друковане слово повинно бути 

вагомим».



Світлогорськ



Пам'ятник Читцю 

з книгою і собакою 

у Челябінську



Дворик філологічного факультету Санкт-Петербурзького державного 

університету.

Робота сучасного майстра, члена Союзу художників Росії Арсена 

Аветисяна «Роздуми про Маленького принца». 

Тут на стопці книг, як на троні, сидить 

алегоричний образ філософа життя, 

правдолюбця і правдотерпця — Шута і 

тримає у руках розкриті сторінки чудової 

історії Екзюпері. 

Трохи далі примостилася тендітна 

фігурка Маленького принца. 



«Мовчить темненький обхват палітурки,

Сторінки тісно обнялись у корінці,

І книга нерухома. Але книга хоче

Припасти до людської теплої руки…»

Михайло Світлов













Китай




