
ЧИТАЧИ РЕКОМЕНДУЮТЬ

книгу Шарлотти Бронте 
«Джейн Ейр»



Шарлотта Бронте (англ. Charlotte Brontë; 21 квітня
1816 — 31 березня 1855) (псевдонім — Каррер Белл) 

— англійська поетеса і романістка.
Шарлотта Бронте є однією з найталановитіших представниць

англійського романтизму і реалізму. Володіючи вкрай нервовим і 
вразливим темпераментом, вона у високій мірі володіла тим, що Гете 

називає секретом генія — здатність перейнятися індивідуальністю і 
суб'єктивним настроєм сторонньої особи.



«Джейн Ейр» — одне з 
найбільш знаменитих творів

англійської письменниці
Шарлотти Бронте.

Твір був опублікований
лондонським видавництвом
«Сміт, Елдер і К°» в 1847 році, 
після чого тут же здобув любов
публіки і прихильне ставлення
маститих критиків. Зворушлива
історія життя і любові Джейн 
Ейр з невблаганною силою 
продовжує хвилювати душі
читачів від покоління до 
покоління і по праву входить у 
число зразків обраної
літературної класики.



Книгу Ш. Бронте «Джейн Ейр» поставили на 10 місце у списку кращих
творів художнього жанру за версією ВВС, тому не дивно, що роман 
екранізовувався девять раз.

1934: «Джейн Эйр». Чёрно-белый фильм. В ролях: Джейн — Вирджиния Брюс, 
Рочестер — Колин Клайв.
1943: «Джейн Эйр». Чёрно-белый фильм. В ролях: Джейн — Джоан Фонтейн, 
Рочестер — Орсон Уэллс. Малютку Элен Бёрнс играет Элизабет Тейлор.
1970: «Джейн Эйр». Фильм. В ролях: Джейн — Сюзанна Йорк, Рочестер —
Джордж Скотт.
1973: «Джейн Эйр». Телесериал. В ролях: Джейн — Сорха Кьюсак, Рочестер —
Майкл Джейстон.



1983: «Джейн Эйр». Телесериал. Реж. Джулиан Эмьес. В ролях: Джейн — Зила Кларк, 
Рочестер — Тимоти Далтон.
1996: «Джейн Эйр». Фильм. Реж. Франко Дзефирелли. В ролях: Джейн — Шарлотта 
Генсбур, Рочестер — Уильям Хёрт.
1997: «Джейн Эйр». Фильм. В ролях: Джейн — Саманта Мортон, Рочестер — Киаран
Хайндс.
2006: «Джейн Эйр». Телесериал. В ролях: Джейн — Рут Уилсон, Рочестер — Тоби 
Стивенс.
2011: «Джейн Эйр». Фильм. В ролях: Джейн — Миа Васиковска, Рочестер — Майкл 
Фассбендер.



Відгуки наших читачів про книгу Ш.Бронте «Джейн Ейр»

Є такі книги, які хочеш читати і перечитувати багато разів. 
До таких і відноситься книга «Джейн Ейр». Я  читала роман 
разів 5 точно. Дуже легко читається, цікавий сюжет, де йдеться
про справжнє кохання і несподівана розв'язка.(Бібліотекар)

Книга захоплює читача своєю простотою і щирістю,ніколи не 
читала щось подібне чисте, щось таке,що зачіпає за душу. Дівчина-
сирітка змогла собі влаштувати щасливе життя, змогла подолати
сама життєві перешкоди. Книга навчає бути  щасливими, не 
зважаючи на труднощі! ( Катерина,учениця 10 класу)

«Джейн Эйр» Шарлотты Бронте – это необычная история 
любви простой девушки, работающей гувернанткой, и ее 
патрона. По моему мнению, сюжет очень захватывающий. 
Очень достойный роман, который может перенести в  ХІХ век. 
Рекомендую почитать. (Екатерина, ученица 10 класса)

Якщо ви любите класику, драму і любовні
історії, прочитайте книгу «Джейн Ейр», ви
дізнаєтеся, що таке справжня любов, сльози, 
обман і щастя. (Аліна, учениця 11 класу)



Рекомендуємо також
прочитати романи
Шарлотти Бронте

«Вільєтт» та «Шерлі».



Комунальний заклад «Обласна 
спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. 

«Обдарованість» ХОР»

Робота підготовлена 
бібліотекарями школи-інтернату в 

співпраці з учнями. 
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