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Календарь знаменних і памятних дат на 2019-2020 н.р.
2010 - 2020 - Десятиліття Організації Об'єднаних Націй, присвячене пустелям та
боротьбі з опустеленням
2011 - 2020 - Десятиліття біорізноманіття Організації Об'єднаних Націй
2011 - 2020 - Десятиріччя дій з забезпечення безпеки дорожнього
руху (проголошено Генеральною Асамблеєю ООН)
2011 - 2020 - Третє міжнародне десятиріччя за викорінення колоніалізму
2013 - 2022 - Міжнародне десятиріччя зближення культур
2015 - 2024 - Міжнародне десятиріччя осіб африканського походження
2014 - 2023 - Десятиліття стійкої енергетики для всіх
Пам'ятні дати сучасної України
18 лютого - річниця завершення битви за Дебальцеве (2015)
20 лютого - День Героїв Небесної Сотні
22 лютого - річниця з дня перемоги Революції Гідності (2014)
14 квітня - річниця з початку АТО (2014)
Тижні
Всеукраїнський тиждень дитячого читання - березень, останній тиждень
Глобальний тиждень безпечного дорожнього руху ООН - квітень, останній тиждень
Міжнародний тиждень освіти в галузі мистецтва - травень, останній тиждень
Тиждень фізичної культури - вересень, перша декада
Всесвітній тиждень космосу - жовтень, перший тиждень
Тиждень знань із основ безпеки життєдіяльності - жовтень - листопад
Всеукраїнський тиждень права - грудень, другий тиждень
Кожного року ми відзначаємо
22 січня – День Соборності України
27 січня - Міжнародний день пам'яті Голокосту
29 січня - День пам'яті героїв Крут (1918)
15 лютого-День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
20 лютого - День Героїв Небесної Сотні
21 лютого – День рідної мови
1 березня - Всесвітній день цивільної оборони
21 березня – Всесвітній день поезії
23 березня - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного
мистецтва
27 березня Міжнародний день театру
1 квітня - День сміху
1 квітня - Міжнародний день птахів
7 квітня - Всесвітній день здоров’я

18 квітня - День пам’яток історії та культури
21 квітня - День довкілля
22 квітня - Всесвітній день Землі
23 квітня - Всесвітній день книги і аматорського права
26 квітня - День Чорнобильської трагедії
1 травня - День міжнародної солідарності трударів
3 травня - Всесвітній день свободи преси
13 травня - День Матері
15 травня - Міжнародний день сім’ї
18 травня - Міжнародний день музеїв
19 травня - День науки
20 травня - День Європи
21травня - Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку
24 травня - День слов’янської писемності і культури
26 травня - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження
29 травня - Міжнародний день миротворця
31 травня - Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням
1 червня - Міжнародний день захисту дітей
5 червня - Всесвітній день охорони навколишнього середовища
6 червня - День журналіста
26 червня - Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками і їх
незаконним обігом
28 червня - День Конституції України
3 липня - День Військово-Морських Сил Збройних Сил України
2 серпня - День Високомобільних десантних військ України
7 серпня - День Повітряних Сил Збройних Сил України
9 серпня- Міжнародний день корінних народів світу
24 серпня - День Незалежності України
1 вересня - День знань
7 вересня - День військової розвідки України
8 вересня - Міжнародний день грамотності
8 вересня - День фізичної культури і спорту
11 вересня - День танкістів
22 вересня - День партизанської слави
30 вересня - Всеукраїнський День бібліотек
1 жовтня - Міжнародний день людей похилого віку
1 жовтня - Міжнародний день музики
1 жовтня - День працівників освіти (перша неділя жовтня)
4 жовтня - Всесвітній день тварин

14 жовтня - День українського козацтва
14 жовтня - День захисника України
24 жовтня - річниця створення ООН
3 листопада - День Ракетних військ і артилерії. День Інженерних військ
9 листопада - День української писемності і мови
20 листопада - Всесвітній день дітей
21 листопада - День Гідності та Свободи України
21 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля над жінками
21 листопада - День пам’яті жертв голодомору (четверта субота листопада)
1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом
3 грудня - Міжнародний день інвалідів
6 грудня - День Збройних Сил України
10 грудня - День прав людини
12 грудня - День Сухопутних військ Збройних Сил України
Незвичайні, нетрадиційні дати і свята
1 січня - Всесвітній день Миру, День всесвітніх молитов за мир
1 січня - Всесвітній день імунітету
1 січня - Всесвітній день кішок
3 січня - День соломинки
5 січня - Міжнародний день скаутів
11 січня - Всесвітній день "спасибі"
15 січня - День народження Вікіпедії
21 січня - Міжнародний день обіймів
2 лютого - День Сурка
11 лютого - Всесвітній день хворого
17 лютого - День спонтанного вияву доброти
19 лютого - Всесвітній день китів
1 березня - Всесвітній день котів
2 березня - Міжнародний день боїв подушками
4 березня - День народження міні-спідниці
9 березня - День народження ляльки Барбі
14 березня - Міжнародний день числа "Пі"
4 квітня - День св. Ісидора (покровителя Інтернету)
6 квітня - День мультфільмів
29 квітня - Міжнародний день танцю
3 травня - День сонця
14 травня - Всесвітній день справедливості торгівлі
31 травня - Всесвітній день блондинок
6 липня - Всесвітній день поцілунків

11 липня - Всесвітній день шоколаду
5 серпня - Міжнародний день світлофора
13 серпня - Всесвітній день шульги
13 серпня - День везіння
24 серпня - День народження картопляних чіпсів
25 серпня - Міжнародний день глухонімих
5 вересня - Міжнародний день грамотності
9 вересня - Міжнародний день краси
19 вересня - День народження смайла
22 вересня - День без автомобілів
26 вересня - Всесвітній день серця
30 вересня - День усиновлення
4 жовтня - Всесвітній день усмішки
7 жовтня - Всесвітній день посмішки
10 жовтня - День шефа
15 жовтня - Всесвітній день сільських жінок
15 жовтня - Міжнародний день білої тростини
15 жовтня - Всесвітній день миття рук
16 жовтня - Міжнародний день їжі
21 жовтня - День яблука
3 листопада - Всесвітній день чоловіків
8 листопада - Міжнародний день КВН
13 листопада - Міжнародний день сліпих
16 листопада - Міжнародний день толерантності
19 листопада - Всесвітній день туалету
21 листопада - Всесвітній день відмови від куріння
21 листопада - Всесвітній день привітань
5 грудня - Всесвітній день волонтерів
9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією
10 грудня - Всесвітній день футболу
10 грудня - День Нобеля
11 грудня - Міжнародний день танго
11 грудня - День благодійності
15 грудня - Міжнародний день чаю
19 грудня - Міжнародний день допомоги бідним

2019 рік оголошено:
 Роком Китаю в Україні;
 Роком Божого Слова в Україні (Рішення Всеукраїнської ради церков і
релігійних організацій).
 Роком Культурної Спадщини в Європі (рішення Європейського парламенту).
На державному рівні відзначатиметься:
 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша;
 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки;
 100-річчя затвердження Тризуба державним гербом Української Народної
Республіки.
 Продовжуються заходи у зв’язку із 85-ми роковинами Голодомору та
відзначенням 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років
(затверджений Кабінетом Міністрів України розроблений Українським
інститутом національної пам’яті проект розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій
Української революції 1917 – 1921 років та вшанування пам'яті її учасників на
період до 2021 року»).
Також, у 2019 році відзначатимуть:
 875 років від створення (1144) Галицького Євангелія – однієї з найдавніших
книжкових пам’яток Київської Русі;
 450 років від заснування Острозької слов’яно-греко-латинської академії (1569,
нині − Національний університет «Острозька академія») князем Костянтином
Острозьким. Першим ректором академії був Герасим Смотрицький;
 150 роківвід виходу педагогічно-наукового журналу «Учитель» (Львів,
1889−1914) – органу «Рідної школи» Українського Педагогічного Товариства;
 100 років від заснування у Харкові (1919) видавництва «Освіта» – підвідділу
навчально-педагогічної літератури Всеукраїнського видавництва (нині – ТОВ
«Видавничий дім «Освіта», Київ);
 65 років від вступу (1954) України до ЮНЕСКО
КНИГИ-ЮВІЛЯРИ 2019 РОКУ
 1080 років - «Давид Сасунський» - вірменський героїчний епос (939)
 530 років - Нікітін А. «Ходіння за три моря» (+1489)
 445 років - Федоров І. «Азбука» (1574)
 300 років - Дефо Д. «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо» (1719)
 195 років - Грибоєдов А.С. «Лихо з розуму» (1824)
 175 років - Дюма А. «Три мушкетери» (1844)
 155 років тому вийшла друком навчальна книга для дітей К. Д. Ушинського
"Рідне слово" (1864)
 150 років - Гюго В. «Людина, яка сміється» (1869)
 150 років - Верн Ж. «20 000 льє під водою» (1869)
 145 років - Джованьолі Р. «Спартак» (1874)












125 років - Кіплінг Р. Дж. «Книга Джунглів» ( «Мауглі») (1894).
100 років - Рід Д. «10 днів, які потрясли світ» (1919)
90 років - Гемінґвей Е. «Прощавай, зброє!» (1929)
90 років - Ремарк Е. М. «На західному фронті без змін» (1929)
80 років - Фраерман Р. І. «Дика собака Дінго»(1939)
80 років - Паустовський К. Г. «Мещерська сторона» (1939)
80 років - Пантелєєв Л. «Льонька Пантелєєв» (1939)
75 років - Каверін В. А. «Два капітани» (1944)
60 років - Симонов К. М. «Живі і мертві» (1959)
50 років - Васильєв Б.Л. «А зорі тут тихі ...» (1969)
2020 РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ

1975 років від дня народження Плутарха, давньогрецького письменника,
історика, філософа, вченого
1130 років від дня народження рівноапостольної Ольги (бл. 890-969),
Великої княгині київської, видатного державного діяча, правителя Київської Русі,
православної святої
795 років від дня народження Фоми Аквінського (1225 [або 1226] - 1274),
середньовічного філософа й теолога
510 років від дня народження Івана Федорова (Москвитин, між 1510 і 1530 1583), українського та російського друкаря, філолога, освітнього діяча, засновника
книгодрукування в Україні й Росії
450 років від дня народження Петра Кононовича Сагайдачного
(Конашевич, бл. 1570-1622), гетьмана українських реєстрових козаків, військового й
політичного діяча
435 років із часу заснування Львівської братської школи (бл. 1585)
425 років від дня народження Богдана (Зіновія) Михайловича
Хмельницького (бл. 1595-1657), гетьмана України, державного діяча й полководця,
дипломата
410 років від дня народження Івана Дмитровича Сірка (бл. 1610-1680),
кошового отамана Запорізької Січі
405 років із часу заснування Києво-Печерської друкарні (1615)
395 років від дня народження Марусі Чурай (Чураївна, 1625-1653),
української народної співачки, поетеси та композитора
360 років від дня народження Даніеля Дефо (бл. 1660-1731), англійського
письменника й публіциста
320 років від дня народження Олекси Васильовича Довбуша (1700-1745),
українського народного героя, керівника антифеодального руху селян-опришків у
30-40-х рр. XVIII ст,
125 років із часу заснування Нобелівської премії (1895)
115 років із часу створення Альбертом Ейнштейном спеціальної теорії
відносності (1905)

2019 р.

СЕРПЕНЬ
23.08 - День Державного Прапора України
24.08 - День незалежності України. Національне свято. (1991 – Верховна Рада УРСР
ухвалила Акт проголошення незалежності України)

ВЕРЕСЕНЬ
1.09 - День знань
2.09 - 1945 - підписано Акт про беззастережну капітуляцію Японії. Закінчення Другої
світової війни
- День нотаріату
8.09 - День фізичної культури і спорту. Відзначається щорічно в другу суботу
вересня відповідно до Указу Президента України № 340/94 від 29.06.1994 р.
- День українського кіно. Відзначається щорічно в другу суботу вересня
відповідно до Указу Президента України № 52/96 від 12.01.1996 р.
9.09 - 250 років від дня народження Івана Петровича Котляревського (1769–1838),
українського письменника
10.09 - 125 років від дня народження Олександра Петровича Довженка (1894–1956),
українського письменника, режисера
11.09 - 155 років від дня народження Павла Арсеновича Грабовського (1864–1902),
українського поета («Поетична творчість Павда Грабовського», «Шлях мученика, доля
патріота»)
13.09 – День програміста
14.09 – День фізкультури і спорту
16.09 - Міжнародний день збереження озонового шару
17.09 - 155 років від дня народження Михайла Михайловича Коцюбинського (1864–
1913), українського письменника
21.09 - Міжнародний день миру
- День винахідника і раціоналізатора
22.09 - День партизанської слави
22.09 - День машинобудівника
Відзначається щорічно у четверту неділю вересня відповідно до Указу Президента
України № 361/93 від 08.09.1993 р.
27.09 - Всесвітній день туризму
28.09 - 90 років від дня народження Дмитра Васильовича Павличка (1929),
українського поета («Пагінець із рідної землі», «Дмитро Павличко – класик
української поезії»)
30.09 - Всеукраїнський день бібліотек

ЖОВТЕНЬ
1.10 - Міжнародний день музики
- Міжнародний день людей похилого віку
2.10 - Міжнародний день боротьби проти насилля
- 185 років від дня народження Остапа Михайловича Левицького (1834– 1903),
українського письменника, перекладача, педагога
4.10 – Всесвітній день посмішки
5.10 - 110 років від дня народження Богдана-Ігоря Антонича (1909–1937), українського
поета, прозаїка, перекладача, літературознавця («Літературознавчі погляди БогданаІгоря Антонича», «Знане і незнане про Б.-І. Антонича»)
6.10 - День працівників освіти (в Україні). Відзначається щорічно в першу неділю
жовтня відповідно до Указу Президента України № 513/94 від 11.09.1994 р.
9.10 - 115 років від дня народження Миколи Платоновича Бажана (1904 – 1983),
українського письменника, філософа, перекладача, поета («Карбований слів володар»,
«Я вас зустрічаю нащадки…»)
10.10 - 130 років від дня народження Михайли Опаносовича Драй-Хмари (1889- 1939),
українського поета, літературознавця, перекладача («Він хотів «жить, творити на своїй
землі…», «Поезія Михайла Драй-Хмари»)
14.10 - Покрова Пресвятої Богородиці. День українського козацтва. День захисника
Вітчизни
15.10 - 175 років від дня народження Фрідріха Вільгельма Ніцше (1844–1900),
німецького філософа
16.10 - 165 років від дня народження Оскара Уальда (19854-1900), ірландського поета,
драматурга, письменника («Це жахливо важка робота – нічого не робити»; «Почуття
тривоги несумісне з почуттям свободи»; «Завжди прощайте своїх ворогів, ніщо не
дратує їх більше», - О. Уальд)
24.10 - Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй
27.10 - День автомобіліста і дорожника
28.10 - 1944 -День визволення України від фашистських загарбників

ЛИСТОПАД
3.11 - 105 років від дня народження Миколи Миколайовича Лисенка (1914-1995),
українського історика, методиста, доктора історичних наук («Сонце української
музики», «У краю Миколи Лисенка»)
9.11 - День української писемності та мови. День Преподобного Нестора літописця
Печерського. Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України №
1241/97 від 06.11.1997 р. («З рідним словом міцніє держава», «Там, де живе рідна
мова, живе український народ»)
- Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
- 225 років із дня смерті Григорія Савича Сковороди (1722-1794), українського
просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога («І словом, і розумом, і життям
своїм мудрець ... », «Світ ловив мене, та не спіймав»)
10.11 - 260 років від дня народження Фрідріха Шіллера (1759-1805), німецького поета,
драматурга, теоретика мистецтва («Вільний лише той, хто володіє собою», «Вдячність
забувається найчастіше» - Ф. Шіллер)
13.11 - 130 років від дня народження Остапа Вишні (1889–1956), українського
письменника, сатирика і гумориста («Сивий голуб українського гумору»)
- Всесвітній день доброти
16.11 - Міжнародний день толерантності
- День працівників радіо, телебачення та зв’язку
17.11 - Міжнародний день студента
20.11 - Всесвітній день дитини ( 1959 – Генеральна Асамблея ООН проголосила
«Декларацію прав дитини»)
21.11 - Міжнародний день відмови від куріння
23.11 - День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Всеукраїнська
акція «Засвіти свічку». Відзначається щорічно у четверту суботу листопада відповідно
до Указу Президента № 1310/98 від 26.11.1998 р.
29.11 - 120 років від дня народження Григорія Михайловича Косинки (1899–1934),
українського письменника, поета.

ГРУДЕНЬ
1.12 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом
- 1991 – народ України вільним волевиявленням на Всенародному
референдумі підтвердив Акт проголошення незалежності України
4.12 - Введення у Храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста
5.12 - Міжнародний день волонтерів. Відзначається відповідно до резолюції
Генеральної Асамблеї ООН
6.12 - День Збройних Сил України
7.12 - Свято Святої великомучениці Катерини
10.12 - Міжнародний день прав людини. (1948 – Генеральна Асамблея ООН
ухвалила Загальну декларацію прав людини.)
11.12 - Міжнародний день гір. Відзначається відповідно до резолюції Генеральної
Асамблеї ООН
14.12 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
15.12 - Міжнародний день чаю
19.12 - День Святителя Миколая Чудотворця
- 100 років від дня народження Миколи Олексійовича Лукаша (1919–1988),
українського перекладача і лінгвіста, політолога, дослідника творів світової літератури
(«Микола Лукаш — подвижник українського художнього перекладу», «Новаторство
Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу»)
25.12 - Різдво Ісуса Христа за Григоріанським календарем (новий стиль).

2020 рік

СІЧЕНЬ
1.01 - Новорічне свято
2.01 -100 років від дня народження А. Азімова (1920-1992), американського
письменника-фантасат, багаторазового лауреата премій Хьюго і Небюла: «Я, Робот»,
«Кінець Вічності», «Двохсотлітня людина»
6.01 - Святвечір. Багата кутя.
7.01 - Різдво Христове
14.01 - Новий рік за старим стилем. День святителя Василя Великого
15.01 - 225 років від дня народження Олександра Сергійовича Грибоєдова (17951829), російського письменника
- 170 років від дня народження Софії Василівни Ковалевської (1850-1891),
російського математика, письменника, публіциста
18.01 - Святвечір водохресний
19.01 - Богоявлення Господнє. Водохреще
22.01 - День Соборностi України
- 245 років від дня народження Андре Марі Ампера (1775-1836), французького
фізика та математика
25.01 - День Тетяни
27.01 - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
- день народження Павла Платоновича Чубинського (1839-1884), українського
етнографа, фольклориста, поета, автора слів Гімну України
- 230 років від дня народження Петра Петровича Гулака-Артемовського (17901865), українського поета, перекладача, педагога, культурно-громадського діяча
29.01 - День пам'ятi Героїв Крут
- народився А. П. Чехов (1860-1904), російський письменник, прозаїк, драматург,
по професії лікар, один з найвідоміших драматургів світу, його твори перекладені
більш ніж на 100 мов: «Людина у футлярі», «Три сестри», «Вишневий сад»

ЛЮТИЙ
5.02 - День безпечного Інтернету
7.02 - 215 років від дня народження Миколи Андрійовича Маркевича (1804-1860),
українського історика, етнографа, письменника, композитора, фольклориста
8.02 - день народження Дмитра Івановича Менделєєва (1834-1907), російського хіміка,
педагога
10.02 - народився Б.Л. Пастернак (1890-1960), російський поет, письменник і
перекладач, удостоєний Нобелівської премії з літератури, від якої був змушений
відмовитися через цькування та переслідувань з боку радянського уряду: «Доктор
Живаго», «Дев’ятсот п’ятий рік», «Лейтенант Шмідт»
14.02 - День Святого Валентина
- Міжнародний день дарування книжок
15.02 - Стрітення Господнє
- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
19.02 - 26 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила тризуб як малий
Державний герб України
20.02 - День Героїв Небесної Сотні
- 115 років від дня народження Уласа Олексійовича Самчука (1905-1987),
українського письменника, журналіста та публіциста
21.02 - Мiжнародний день рiдної мови
22.02 - 210 років від дня народження Фрідеріка Шопена (1810-1849), польського
композитора, піаніста
- 140 років від дня народження Осипа Васильовича Туринського (псевдонім —
Іван Думка, 1880-1933), українського письменника й літературного критика

БЕРЕЗЕНЬ
2.03 - день народження Шолом-Алейхема (1859-1916), єврейського письменника
(«Письменник світлої надії»)
3.03 - Всесвітній день письменника
- день народження Олексія Васильовича Погорєлова (1919-2002), українського
математика, доктора фізико-математичних наук («Олексій Васильович Погорєлов –
математик нечуваної сили»)
4.03 – 150 років від дня народження Євгена Оскаровича Патона (1870-1953),
українського вченого, фахівця в галузі мостобудування та електрозварювання
6.03 - народився П. П. Єршов (1815-1869), російський поет, прозаїк, драматург, був
учителем Д. І. Менделєєва: «Коник-Горбунок», «Сибірський козак», «Суворов і
станційний доглядач»
8.03 - Міжнародний жіночий день (міжнародний день прав жінок)
9.03 - день народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), українського
поета, художника, мислителя («Живуть, Кобзаре любий, поміж нас і голос твій, і
пензель твій, і слово», «Шевченко і світ»)
14.03 - день народження Альберта Ейнштейна (1879-1955), німецького й
американського фізика теоретика, одного з найвизначніших фізиків XX століття
(«Геній всіх часів», «Альберт Ейнштейн – людина Всесвіту»)
19.03 - 120 років від дня народження Максима Тадейовича Рильського (1895-1964),
українського поета, перекладача, публіциста, культурно-громадського діяча
- 90 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (народилася 1930),
української поетеси, громадського діяча
20.03 – день народження Івана Степановича Мазепи (1639-1709), українського
військового, політичного і державного діяча, гетьмана війська Запорозького березня
21.03 - Всесвiтнiй день поезiї
22.03 - Всесвiтнiй день водних ресурсiв
27.03 - Мiжнародний день театру

КВIТЕНЬ
1.04 - День смiху. Неофіційне свято, відзначається за традицією.
- день народження Миколи Васильовича Гоголя (1809–1852), українського та
російського письменника
2.04 - народився Г.Х. Андерсен (1805-1875), данський прозаїк і поет, кожен рік 2
квітня, в день народження письменника, у всьому світі святкується Міжнародний день
дитячої книги, з 1956 року Міжнародною радою з дитячої книги (IBBY)
присуджується Золота медаль Ганса Хрістіана Андерсена — вища міжнародна
нагорода в сучасній літературі, цією медаллю нагороджуються письменники, а з 1966
року — художники, за внесок у дитячу літературу
4.04 - Міжнародний день інтернету
6.04 - Всесвітній день мультфільмів
7.04 - Благовіщення пресвятої Богородиці
- Всесвiтнiй день здоров'я
11.04 – Міжнародний день визволення в'язнiв фашистських концтаборiв
12.04 - Всесвiтнiй день авiацiї i космонавтики
18.04 - Мiжнародний день пам'яток i визначних мiсць
- День довкiлля. Відзначається в Українi згiдно з Указом Президента (№ 855/98
вiд 6 серпня 1998 року) у третю суботу квiтня
19.04 - Світле Христове Воскресіння. Великдень («Великодні звичаї народів»)
22.04 - Всесвiтнiй день Землi. Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН. Знаменує
початок довгострокових зусиль з охорони навколишнього середовища.
23.04 - Всесвiтнiй день книги i авторського права. Вiдзначається згiдно з резолюцiєю,
прийнятiй на 28-й сесiї ЮНЕСКО
26.04 - День Чорнобильської трагедiї (1986)
28.04 - Всесвітній день охорони праці

ТРАВЕНЬ
1-2.05 - День мiжнародної солiдарностi трудящих
3.05
- День Сонця. Відзначається щорічно з 1994 р. з ініціативи Міжнародного
товариства сонячної енергії (МТСЕ).
8-9.05 - Днi пам'ятi та примирення, присвяченi пам'ятi жертв Другої свiтової вiйни.
Вiдзначається за рiшенням Генеральної Асамблеї ООН ( вiд 24 листопада 2004 року)
10.05 - День Матерi. Вiдзначається в Українi згiдно з Указом Президента в другу
неділю травня (№ 489/99 вiд 10 травня 1999 року)
13.05 - день народження Панаса Мирного (Панас Якович Рудченко, 1849–1920),
українського письменника («Панас Мирний – корифей української прози»)
15.05 - Мiжнародний день родини (сiм'ї). Вiдзначається щорiчно за рiшенням
Генеральної Асамблеї ООН ( вiд 20 вересня 1993 року)
16.05 - народилася О.Ф.Берггольц (1910-1975), радянська поетеса і прозаїк, драматург, журналіст, автор слів, які стали гаслом, викарбувані на Меморіальній стіні
Пискаревского кладовища, де поховані багато жертв Ленінградської блокади: «Ніхто
не забутий, ніщо не забуто» («Дорога в гори», «Глибинка», «Ленінградська поема»,
«Говорить Ленінград», «Вірність»)
16.05 - День Європи
- День науки
17.05 - День пам'ятi жертв політичних репресій
18.05 - Мiжнародний день музеїв
- День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу (1944)
21.05 - День української вишиванки (третій четвер травня)
22.04 - День перепоховання Т. Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева (1861)
24.05 - День слов'янської писемностi i культури. Вiдзначається в Українi згiдно з
Указом Президента (№ 1096/04 вiд 17 вересня 2004 року)
29.05 - Міжнародний день миротворців ООН
31.05 - Всесвiтнiй день боротьби з тютюнопалiнням. Проводиться за iнiцiативою
Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я (Резолюцiя 42.19 42-ї сесiї ВОЗ)

ЧЕРВЕНЬ
1.06 - Міжнародний день захисту дітей, започаткований у 1949 р. Міжнародною
демократичною федерацією жінок
5.06 - Всесвітній день охорони навколишнього середовища
6.06 - День журналіста
7.06 - Трійця
9.06 - Міжнародний день друзів
14.06 - Всесвітній день донора
21.06 - День медичного працівника. Відзначається в третю неділю червня
відповідно до Указу Президента України від 03 червня 1994 року
22.06 - День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
- Початок Великої Вітчизняної війни
23.06 - день народження Анни Андріївни Ахматової (1889–1966), класика російської
культури, поетеси, перекладача («Анна Ахматова – в українському інтер`єрі», «Поезія
Анни Ахматової»)
28.06 - День Конституції України
- День молоді. Відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до
Указу Президента України № 323/94 від 22.06.1994 р
29.06 - народився А. де Сент-Екзюпері (1900-1944), французький письменник, поет,
есеїст, професійний льотчик, носив титул віконта, удостоєний премії Феміна, Великий
премії Французької академії, Національної книжкової премії США: «Нічний політ»,
«Планета людей», «Маленький принц»
***
16.07 - День бухгалтера України. Відзначається відповідно до Указу Президента
України від 18 червня 2004 року № 662/2004
***
10.08 - народився М. М. Зощенко (1894-1958), радянський письменник-сатирик,
драматург, сценарист і перекладач, належав до літературної групи «Серапионовы
брати», за творами Зощенка знято кілька художніх фільмів, в тому числі знаменита
комедія Л. Гайдая «Не може бути!»: «Ялинка», «Калоші і морозиво», «Парусиновий
портфель», «Шумів очерет».

