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//lermontov.info Лермонтов М. Ю. - вірші, поеми,
біографія, малюнки, критика;
//lermontov.niv.ru Лермонтов М. Ю.- Вірші, роман
"Герой нашего времени". Твори про творчість поета;
//chaltlib.ru/articles/resurs/jubilei_goda/200__let_m_u_
lermontovu/lermontov_net/
Ресурси
Інтернет,
присвячені М. Ю. Лермонтову;
www.mibook.ru/index.php?co=81&pa=1 Все про
Лермонтова: біографія, аналіз віршів та ін. матеріали;
//m-y-lermontov.ru/lermontov/
'Лермонтовська
енциклопедія' знайомить читача з усіма сторонами
творчої спадщини Лермонтова і його біографії; він знайде в ній статті, присвячені
кожному твору поета, питанням поетики, лермонтовському оточенню, пам'ятним
місцям. Книга відображає також зв'язок Лермонтова з російською та світовою
літературою, розповідає про відображення лермонтовських тем і образів у живописі та
музиці, театрі, кіно.

//lermontov.rhga.ru/ М. Ю. Лермонтов та російська культура

Проект за підтримки Російського гуманітарного наукового фонду, в розробці, має
безцінний розділ «Бібліографія»;

www.youtube.com Фільм про М. Ю. Лермонтова;
Аудіокниги; Лекції; Ювілейні ролики; Обговорення
книг; Романси и т. і.;
//asbook.net/abooks/biografy/2204-zhizn-zamechatelnyhdetey-valeriy-voskoboynikov.html Воскобойников В. М.
Життя чудових дітей Гл7 (фрагмент11) Дитинство
Лермонтова: аудіокнига;

//feb-web.ru/feb/lermont/critics/sk/sk1-001-.htm П. Е.
Щеголев Книга о Лермонтове;
//zhel-gorodok.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=200
Рапорт про загибель на дуелі М. Ю. Лермонтова;
//lermontovka-spb.ru/about/kulturnyj-radius/pochemu-ya-lyublyu-lermontova/ С.
М. Слонімський "Чому я люблю Лермонтова...";
//elegantnewyork.com/lermontov-200/ 200-ліття Лермонтова: Наскрізь відлуння
еміграції
Пушкінське суспільство Америки поєднало його з історією діаспори, та ще так вдало,
що про це стали говорити як про цікаве явище;

//libozersk.ru/pages/index/389 «Поезія страждаючої совісті…»: Методичні
матеріали на допомогу вивченню життя та творчості М. Ю. Лермонтова;
www.zanimatika.narod.ru/RF25_Lermontov.htm#Лермонтовська вікторина;
//lgz.ru/tags/index.php?tags=%20200%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
Добірка
матеріалів
«Літературної газети» до 200-ліття поета;
www.myshared.ru/slide/773892/ Михайло
Лермонтов (до 200-ліття від дня
народження) – презентація;
//pushkinmuseum.ru/?q=exhibition/proektvystavka-odnoy-kartiny-pp-konchalovskiylermontov-na-kavkaze-1943-1946-holstmaslo Проект «Виставка одної картини»:
П. П. Кончаловський. Лермонтов на
Кавказі. 1943–1946;
www.youtube.com/watch?v=vHDY5cXzRUI
О корнях рода Лермонтовых;
//costroma.k156.ru/d/08_lermontovy.html А. А. Григоров Лермонтовы: Из
истории костромского дворянства;

//smartnews.ru/regions/kostroma/2443.html Мир тесен. Потомки Пушкина и
Лермонтова живут на соседних улицах;
www.rospisatel.ru/bondarenko-lermontov1.htm В. Бондаренко Мистификаторы;

www.tarhany.ru Сайт музея - заповедника "Тарханы";
//music.yandex.ua/#!/album/2245035?utm_source=tizer&utm_medium=lerm
ontov&utm_campaign=light Альбом «Лермонтов 200 по встречной»:
Современные песни на стихи Лермонтова
//vppress.ru/stories/Nastupaet-Lermontovskaya-osen-26138 Дмитриева А.
Наступает «Лермонтовская осень»: 200-летие со дня рождения поэта в
Петербурге отметят музыкально-литературным фестивалем;
//penza.rfn.ru/region.html?rid=2532 Проект «Мой Лермонтов» на сайте
ГТРК «Пенза»;

