
 

Центральна міська публічна бібліотека 

iм. М.Горького 

Органiзацiйно - методичний вiддiл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Краматорськ 2007 р. 



2001 - 2010  -   Міжнародне десятиріччя культури, миру та ненасилля в інтересах 

дітей планети  

 

2003 – 2012  -   Міжнародне десятиріччя грамотності  (За рішенням ООН) 

 

2008 рік - рік дитячого читання в Донецькій області. 

- рік вшанування пам’яті жертв голодомору в Україні 1932-1933 рр. 

  

 

 

 

 

Сiчень 

 

 

 

6  - 110 р. від дня народження українського поета В.М. Сосюри (1898–1965). 

 - 70 р. від дня народження В.С.Стуса (1938–1985), українського поета. 

10 - 125 років від дня народження О.М.Толстого (1883-1945), російського пи-

сьменника. 

16 - 100 років від дня народження П.П.Ниліна (1908-1981), російського пись-

менника. 

22 - День Соборності України 

 - 220 років від дня народження  Дж.Байрона (1788–1824), англійського по-

ета. 

 - 80 років від дня народження П.Л.Проскуріна (1982-2001), російського пи-

сьменника. 

23 - 225 років від дня народження Ф.Стендаля (1783–1842), французького пи-

сьменника. 

25 - 70 років від дня народження В.С.Висоцького (1938-1980), відомого росій-

ського барда, поета, співака та актера. 

27 - Міжнародний день пам`яті Холокосту. 

29 - День пам`яті героїв Крут. 90 років бою під Крутами  (1918), що відбувся 

під час наступу більшовицьких військ на Київ. 

 - 225 р. від дня народження В.А.Жуковського (1783–1856), російського по-

ета. 



 

 

 

 

Лютий 

 

 

 

 

2 - Всесвітній день водоболотних угідь. 

3 - 90 років від дня народження українськой поетеси Л.В.Забашти (1918–

1990). 

4 - 135 років з дня народження російського письменника М.М.Пришвіна 

(1873–1954). 

8 - 180 років з дня народження  Жюля Верна (1828-1905), французького пи-

сьменника. 

9 - 135 років з дня народження В.А.Жуковського (1783-1852), російського 

поета, перекладача та художника. 

15 - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

16 - 195 років з дня народження українського співака, композитора, драматур-

га С.С.Гулака-Артемовського (1813–1873). 

20 - 100 років з дня народження української письменниці М.А.Пригари (1908–

1983). 

21 - Міжнародний день рідної мови. 

23 - День захисника Вітчизни. 

 



Березень 

4 - 330 років від дня народження Антоніо Вівальді (1678-1741), італійського 

композитора. 

5 - 105 років від дня народження Н.Л.Забіли (1903-1985), української радян-

ської поетеси. 

6 - 80 років від дня народження Габрієля Гарсія Маркеса (1928), колумбійсь-

кого письменника, журналіста і громадського діяча. 

8 - Міжнародний жіночий день. 

9 - народився Т.Г.Шевченко (1814–1861), геніальний український поет, ху-

дожник, графік. 

11 - 110 років з дня народження українського поета В.П. Бобинського (1893–

1938). 

12 - 95 років від дня народження С.В.Михалкова (1913), російського поета. 

17 - День працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення. 

 - 100 років від дня народження Б.М.Полевого (1908–1981), російського пи-

сьменника. 

20 - 180 років від дня народження Генріка Ібсена (1828-1906), норвезького 

драматурга, поета. 

21 - Всесвітній день поезії. 

22 - Всесвітній день водних ресурсів. 

23 - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного 

мистецтва. 

 - Всесвітній метеорологічний день. 

24 - Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. 

26 - День внутрішніх військ МВС України. 

27 - Міжнародний день театру. 

28 - 140 років від дня народження М.Горького (Пєшкова) (1868–1936) росій-

ського письменника. 

 



 

 

Квітень 

 

 

1 - День сміху. 

 - Міжнародний день птахів. 

2 - Міжнародний день дитячої книги. 

 - 120 років від дня народження Марієтти Сергіївни Шагінян (1888-1982), російсь-

кої письменниці. 

3 - 90 років з дня народження О.Т.Гончара (1918–1995), українського письменника і 

громадського діяча. 

 - 100 років від дня народження Степана Івановича Олійника (1908-1982), укра-

їнського поета, гумориста і сатирика. 

4 - День створення НАТО (1949). 

 - 190 років від дня народження Т.Ріда (1818–1883), англійського письменника. 

6 - День геолога. 

7 - Всесвітній день здоров`я. 

11 - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів. 

12 - Всесвітній день авіації і космонавтики. 

 - День працівників ракетно-космічної галузі України. 

 - 185 років від дня народження О.М.Островського (1823-1886), російського дра-

матурга. 

13 - 125 років від дня народження Дем’яна Бєдного (1883-1945), російського поета. 

18 - Міжнародний день пам’яток та визначних історичних місць. 

18-22 - Дні заповідників і національних парків. 

19 День довкілля. 

22 - Всесвітній день Землі. 

23 - День книги і авторського права. 

 - 85 р. від дня народження В.К.Пеунова (1923), донецького письменника. 

 - 90 років від дня народження Моріса Дрюона (1918), французького письменника 

26 - День пам’яті загиблих в радіаційних аваріях та катастрофах. 

 - День Чорнобильської трагедії. 

30 - 125 років від дня народження Ярослава Гашека (1883-1923), чеського письмен-

ника. 

 



Травень 

 

1-2 - День міжнародної солідарності трудящих. 

3 - Всесвітній день свободи преси 

8 - Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 

 - 130 років від дня народження Надії Костянтинівни Кибальчич (1878-

1914), української письменниці. 

9 - День Перемоги. 

11 - День матері. 

12 - 75 років від дня народження Андрія Андрійовича Вознесенського (1933), 

російського поета. 

15 - Міжнародний день родини. 

 - 160 років від дня народження Віктора Михайловича Васнецова (1848-

1926), російського живописця. 

17 - День Європи. 

 - 135 р. від дня народження Анрі Барбюса (1873–1935), французького пи-

сьменника. 

18 - Міжнародний день музеїв. 

19 - День науки. 

21 - Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. 

24 - День слов’янської писемності та культури. 

26 - 100 років від дня народження Олексія Миколайовича Арбузова (1908-

1986), російського драматурга. 

27 - 105 років від дня народження Благініної О.О. (1903-1989), російської пое-

тиси, драматурга, перекладача. 

31 - Всесвітній день без тютюну (проти тютюнопаління). 

 



 

 

 

 

Червень 

 

 

 

1 - Міжнародний день захисту дітей. 

4 - Міжнародний день безвинних дітей - жертв агресії. 

5 - Всесвiтнiй день охорони навколишнього середовища. 

 - 110 р. від дня народження Ф.Г.Лорки (1898–1936), іспанського драматур-

га і поета. 

6 - День журналіста. 

10 - День працівників легкої промисловості. 

17 - Всесвітній день боротьби с пустелями та засухою. 

 - День медичного працівника. 

 - 105 років з дня народження М.О.Свєтлова (1903–1964), російського пое-

та, драматурга. 

21 - 125 років від дня народження Романа Андріяновича Леонтовича (1883-

1954), українського письменника. 

22 - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Початок 

Великої Вітчизняної війни. 

 - 110 років від дня народження Еріха Марії Ремарка (1898-1970), німецько-

го письменника. 

24 - День молоді. 

25 - День митної служби України. 

26 - Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їх не-

законним розповсюдженням. 

28 - День Конституції України. 
 

 



Липень 

 

1 - Всесвітній день архітектури. 

 - День архітектури України. 

3 - 125 р. від дня народження Ф.Кафки (1883–1924), австрійського письмен-

ника. 

5 - 105 років від дня народження Сутєєва В.Г. (1903-1993), дитячого пись-

менника, художника-ілюстратора, початківця вітчизняної мультиплікації. 

6 - День Військово-Морських сил Збройних Сил України. 

 - День Військ Протиповітряної оборони України. 

8 - День рибалки. 

10 - 90 років від дня народження Д.Олдріджа (1918), англійського письменни-

ка і громадського діяча. 

11 - Всесвітній день народонаселення. 

13 - 80 років від дня народження В.С.Пікуля (1928–1990), російського пись-

менника. 

15 - 100 років з дня народження Б.Л.Горбатого (1908–1954), відомого російсь-

кого письменника, життя та творчість якого пов’язана з Донбасом. 

16 - 100 років від дня народження Василя Барки (справж. - Очерет Василь Ко-

стянтинович) (1908-2003), українського письменника і літературознавця у 

США. 

18 - 75 років від дня народження Євгена Олександровича Євтушенка (1933), 

російського поета, перекладача, публіциста. 

20 День металурга. 

 - 105 років від дня народження Скребицького Г.О. (1903-1964), російського 

радянського письменника. 

24 - 180 років з дня народження М.Г.Чернишевського (1828–1889), російсько-

го революціонера-демократа, філософа-матеріаліста, письменника, літе-

ратурного критика. 

27 - 155 років з дня народження  В.Г.Короленко (1853–1921), російського пи-

сьменника, публіциста і громадського діяча. 

29 - День працівників торгівлі. 

30 - 80 років від дня народження Токмакова Л.О. (1928), російського худож-

ника-ілюстратора. 

 



 

 

Серпень 

 

 

 

 

 

5 - День залізничника. 

 - 110 років від дня народження Василя Івановича Лебедєва-Кумача (1898-

1949), російського поета. 

6 - Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. 

8 - День військ зв’язку. 

11 - 205 років з дня народження В.Ф.Одоєвського (1803–1869), російського 

прозаїка. 

12 - Міжнародний день молоді. 

 - День будівельника. 

19 - День пасічника. 

23 - День державного прапора України. 

24 - День незалежності України (1991). 

25 - День авіації України. 

26 - 95 років з дня народження А.Б.Чаковського (1913-1988), російського пи-

сьменника 

29 - 100 років від дня народження Роберта Жана Жоржа Мерля (1908-2004), 

французького письменника. 

31 - День шахтаря. 
 



Вересень 

 

1 - День знань. 

 - Всесвітній день миру. 

2 - День пыдприэмця. 

8 - Міжнародний день письменності. 

 - 85 років від дня народження Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003), 

аварського поета, громадського діяча. 

9 - День танкістів. 

 - День працівників нафтової, газової й  нафтопереробної промисловос-

ті. 

 - 180 років з дня народження Л.М.Толстого (1828-1910), російського пись-

менника 

 - 90 років від дня народження Б.Заходера (1918-2001), російського пись-

менника. 

13 - День фізичної культури і спорту. 

 - День українського кіно. 

15 - День винахідника і раціоналізатора. 

 - День фармацевтичного працівника. 

16 - Міжнародний день охорони озонового шару. 

21 - Міжнародний День миру. 

27 - День туризму. 

28 - День машинобудівника. 

 - 90 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського 

(1918-1970), українського педагога. 

30 - Всеукраїнський день бібліотек. 

 - Всесвітній  день моря. 

 



 

 

Жовтень 

 

 

 

 

 

1 - Міжнародний день музики. 

 - Міжнародний день людей похилого віку. 

 - День ветерана. 

2 - Міжнародний день музики. 

5 - Всесвітній день учителів. 

 - 195 років з дня народження Дені Дідро (1713–1784), французького пись-

менника, філософа, просвітителя. 

8 - День юриста. 

9 - Всесвітній день пошти. 

10 - Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих. 

12 - День художника. 

14 - День українського козацтва 

 - 70 років з дня народження В.П.Кропивіна, російського письменника. 

17 - Міжнародний день боротьби з бідністю. 

21 - День працівників харчової промисловості. 

24 - Міжнародний День Організації Об’єднаних Націй. 

 - Всесвітній день інформації про розвиток. 

27 - День рятівника. 

 



Листопад 

 

3 - День ракетних військ та артилерії. 

 - День інженерних військ. 

4 - День залізничника. 

 - День працівника соціальної сфери. 

9 - День української писемності і мови. 

 - 190 років з дня народження І.С.Тургенєва (1818–1883), російського проза-

їка, поета, драматурга. 

13 - 105 років від дня народження Ж.Семенона (1903–1989), французького пи-

сьменника. 

16 - День працівників радіо, телебачення та зв’язку. 

16 - Міжнародний день толерантності. 

17 - Міжнародний день студентів. 

18 - День працівників сільського господарства. 

20 - Всесвітній день дитини. 

21 - Всесвітній день телебачення. 

22 - День свободи. 

 - День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій. 

23 - 100 років з дня народження М.Н.Носова (1908–1976), російського пись-

менника. 

25 - 170 років від дня народження І.С.Нечуя–Левицького (1838–1918), україн-

ського письменника. 

27 - 145 років від дня народження української письменниці 

О.Ю.Кобилянської (1863–1943). 

29 - 230 років від дня народження Г.Ф.Квітки-Основ’яненка (1778–1843), 

українського письменника. 

30 - 95 років від дня народження Драгунського В.Ю. (1913-1972), дитячого 

пистменника. 
 

 



 

 

Грудень 

 

 

 

 

1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

3 - Міжнародний день інвалідів. 

4 - 105 років від дня народження Лагіна Л.Й. (1903-1979), російського радян-

ського письменника. 

5 - 130 років з дня народження Олександра Олеся (О.І.Кандиба) (1878–1944), 

українського поета. 

 - 205 р. від дня народження Ф.І.Тютчева (1803–1873), російського поета. 

6 - День збройних сил України. 

7 - 120 років від дня народження Левка Сильвестровича Лепкого (1888-

1971), українського військового діяча, композитора, письменника. 

8 - 140 років з часу заснування (1868) у Львові українського культурно-

освітнього товариства «Просвіта». 

10 - День прав людини. 

12 - День сухопутних військ України. 

 - 80 років з дня народження Л.Ф.Бикова (1928–1979), відомого українсько-

го актора театру і кіно. 

13 - 135 років від дня народження Брюсова В.Я. (1873-1924), російського пое-

та. 

15 - День працівників суду. 

20 - День міліції. 

22 - День енергетика. 

 - 175 років з дня народження Марко Вовчок, української письменниці. 

28 - 110 років з дня народження Є.П.Плужника (1898–1936), українського пи-

сьменника. 
 


