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Знаменні та пам’ятні дати 2019 року: інформаційно-

довідковий матеріал на допомогу організації роботи бібліотекарям / 

Центральна міська публічна бібліотека Краматорської міської ради; 

уклад. О.М. Лісіченко. – Краматорська, 2018. –22 с. 

 

 

Видання містить знаменні і пам’ятні дати суспільно-

політичного та культурно-мистецького життя України та світу на 

2018 рік. 

 

Адресовано бібліотечним спеціалістам, працівникам культури, 

педагогам та іншим категоріям читачів, як допоміжний посібник 

при плануванні роботи. 
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Міжнародні Десятиріччя: 

 2013 – 2022 роки – Десятиліття зближення культур; 

 2010 – 2020 рр. – Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, 
присвячене пустелям та боротьбі з опустеленням;  

 2011 – 2020 р. – Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 

(оголосила Генеральна Асамблея ООН (травень 2011 р.); 

 2014 – 2024 рр.- Десятиліття стійкої енергетики для всіх; 
 

 За ініціативи ЮНЕСКО щорічно відзначається 

Міжнародний тиждень медійної грамотності (листопад); 

 
 

ООН оголосила 2019 рік: 
 Рік мов корінних народів; 

 
 

В Україні 2019-й рік: 

 Рік Китаю в Україні; 

 Рік української культури в Австрії; 

 Рік сім’ї оголошено Римо-Католицькою церквою  України; 

 Рік українки, громадської діячки Анни Валентинович у Польщі 

(до 90-річчя з дня народження) (до 90-річчя з дня народження); 
 

 

Цього року виповнюється: 
 360 років від дня Конотопської битви (1659); 

 360 років від дня укладання Міждержавного договору 

Переяславської  статті (1659); 

 130 років від дня народження Нестора Івановича Махна (1889 - 

1934), ватажка анархістського руху 1917 – 1921 рр., керівника 

повстанських загонів (за ін.. даними 26 жовтня 1888 року або 27 

жовтня 1889 року); 

 310 років від дня заснування Кам’янської Січі (1709) 

(Запорізька Січ); 

 110 років від дня народження Леоніда Євгеновича Гребінки 

(1909 – 1941), український поет, перекладач. 
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Значимі події України 2019 року, що відзначатимуться на 

державному рівні: 

 

 Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 

р. № 574-р затверджено План заходів із вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні на період до 2020 року; 

 Рік Української революції 1917 – 1921 рр., 100-річчя подій 

Української революції; 

 2019 – 2021 роки - підготовка до відзначення 150-річчя з дня 

народження Лесі Українки (25 лютого 2021 р.) (Постанова 

Верховної Ради України № 2286-VIII від 08.02.2018 р.); 

 100 років від часу проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР в 

єдину соборну незалежну українську державу та проведення 

Всеукраїнської естафети єднання; 

 12 січня – 110 років від дня народження Марії Приймаченко; 

 09 березня – 205 років від дня народження Тараса Шевченка; 

 20 березня – 380 років від дня народження Івана Мазепи; 

 01 квітня – 210 років від дня народження Миколи Гоголя; 

 13 травня – 170 років від дня народження Панаса Мирного; 

 25 липня – 150 років від дня народження  Михайла Косача; 

 07 серпня – 200 років Пантелеймону Кулішу; 

 09 вересня – 250 років від дня народження Івана 

Котляревського; 
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1 - Новорічне свято 

- Всесвітній день миру 

- 110 років від дня народження Степана Бандери (1909 – 1959), 

українського політичного діяча, одного з лідерів українського 

національно-визвольного руху 30 – 50-х років ХХ ст. 

- 100 років від дня народження Джерома Дейвіда Селінджера (1919 – 

2010), американський письменник 

- 100 років від дня народження Данила Граніна (1919 – 2017), 

російського письменника, громадський діяч 

- 105 років від дня народження Ю.О. Збанацького (1914 – 1994), 

українського письменника 

- 115 років від дня народження Євгена Олександровича 

Адамцевича (1904 – 1972), українського кобзаря 

- 95 років від дня народження Петра Харитоновича Красюка (1924 – 

2008), українського поета-сатирика, байкаря 

- 90 років від дня народження Володимира Степановича 

Виговського (1929 – 1987), українського письменника 

- 90 років від дня народження Віктора Андрійовича Костюченка 
(1929), українського літературознавця 

2 - 140 років від дня народження Василя Петровича Ступницького 
(1879 – 1945), українського етнографа, диригента, композитора 

- 140 років від дня народження Петра Федоровича Ткаченка (1879 - 

1919), українського кобзаря 

- 155 років від дня народження Вячеслава Опанасовича Потапенка 
(1879 – 1942), українського актора і письменника 

3 - 110 років від дня народження Петра Євлампійовича Сабадаша 
(1909 – 1994), українського живописця 

6 - Святвечір. Голодна кутя 

- 85 років від дня народження Гната Петровича Майстренка (1934 – 

1987), українського письменника 

- 185 років від дня народження С.В. Руданського (1834 – 1873), 

українського поета 

7 - Різдво Христове 
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- 130 років від дня народження Михайла Івановича Рудницького 
(1889 – 1975), українського письменника, критика, перекладача 

8 - Собор Пресвятої Богородиці. Святки 

- 140 років від дня народження С.В. Василенка (Панасенка) (1879 – 

1932), українського письменника 

- 195 років від дня народження Вільяма Вілкі Коллінза (1824—

1889), англійського письменника, засновника детективного жанру з 

Великобританії 

- 1 0 років від дня народження Степа на  о сиповича Смаль-

Стоцького (1859—1938), українського вченого-мовознавця, 

письменника, державного і громадського діяча 

- 140 років від дня народження Степана Васильовича Васильченка 

(1879—1932), українського письменника й педагога 

9 - 105 років від дня народження Надії Петрівни Доценко (1914 – 

1994), української актриси театру і кіно 

- 95 років від дня народження Сергія  осиповича Параджанова 

(1924—1990), українського і вірменського кінорежисера 

10 - 90 від дня народження Тетяни Александрової (1929 – 1983), 

радянська дитяча письменниця, художниця, автор казки про 

домовичка Кузі 

11 - Міжнародний день «спасибі» 

12 - День українського політв’язня 

- 125 років від дня народження Василя Михайловича Еллана-

Блакитного (1894—1925), українського поета 

- 110 років від дня народження Марії Оксентіївни Примаченко 

(Приймаченко) (1909—1997), української майстрині народного 

декоративного розпису 

- 70 років від дня народження Харукі Муракамі (1949), японського 

письменника, перекладача 

13 - Щедра кутя 

14 - Новий рік за старим стилем 

- 95 років від дня народження Андрія Пилиповича М’ястківського 

(1924 – 2003), українського поета, прозаїка 

19 - Богоявлення. Хрещення Господнє. Водохреще 

- 210 років від дня народження Едгара Аллана По (1809 – 1849), 

американського письменника 

20 - Всесвітній день снігу 

21 - Міжнародний день обіймів 

22 - День Соборності та Свободи України 

- 115 років від дня народження А.П. Гайдара (1904 – 1941), 

російського письменника 

25 - День студентів (Тетянин день) 

- 145 років від дня народження В.С. Моема (1874 – 1950), 

англійського письменника, драматурга, критика 

27 - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

- 140 років від дня народження П.П. Бажова (1879 – 1950), 
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російського письменника 

- 180 років від дня народження П.П. Чубинського (1839 – 1884), 

українського етнографа і фольклориста, громадського діяча 

29 - День пам’яті героїв Крут (2007 р.) 

30 - День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ 

(Збройних Сил України) 

- 185 років від дня народження Володи мира Боні а тійовича 

Антоновича (1834—1908), українського історика, археолога, 

етнографа, археографа 

- 120 років від дня народження Володимира Миколайовича 

Державина (1899 – 1964), українського літературознавця, мовознавця 

Цього місяця виповнюється: 
 360 років з дня смерті Івана Яковича Іскри (р.н. невід. – 1659), козацького 

полковника; 

 165 років з дня смерті Порфирія Кореницького (бл. 1815 – 1854), 

українського письменника; 

 310 років з дня смерті Микити Голого (? – 1709), донського козака, 

одного з керівників Булавінського повстання (1707 – 1709) 

 

 

1 - 135 років від дня народження Е.І. Замятіна (1884 – 1937), 

російського письменника 

2 - День бабака 

- 190 років від дня народження Аль реда Едмунда Брема (1829—

1884), німецького зоолога, письменника-натураліста 

- 9 5 років з дня смерті Ярослава Мудрого (бл. 978 – 1054), Великого 

князя Київського, державного діяча Київської Русі 

3 - 210 років від дня народження Фелікса Мендельсона-Бартольді 

(1809 – 1847), німецький композитор-романтик, дириґент, музично-

громадський діяч 

4 - Всесвітній день боротьби проти раку 

5 - День безпеки в Інтернеті 
- Китайський Новий рік 

7 - 215 років від дня народження М.А. Маркевича (1804 – 1860), 

українського письменника, історика і етнографа 

8 - 185 років від дня народження Дмитра Івановича Менделєєва 
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(1834—1907), відомого вченого хіміка 

11 - 125 років від дня народження В.В. Біанкі (1894 – 1959), російського 

письменника 

- 190 років з дня смерті О.С. Грибоєдова (1795 – 1829), російського 

дитячого письменника та дипломата 

12 - День безпечного Інтернету. Відзначається щорічно з 2004 р. у другий 

вівторок лютого за ініціативою європейських некомерційних 

організацій 

13 - Всесвітній день радіо. Відзначається щорічно з ініціативи ЮНЕСКО 

з 2011 р. 

- 250 років від дня народження І.А. Крилова (1769 – 1844), 

російського байкаря, прозаїка та драматурга 

14 - День Святого Валентина (День Закоханих) 

15 - День пам’яті воїнів – інтернаціоналістів 

- День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав. Відзначається в Україні згідно з Указом Президента № 

180/2004 від 11 лютого 2004 р. 

- 455 років від дня народження Галілео Галілея (1564—1642), 

італійського астронома, фізика, механіка, одного із засновників 

природознавства 

-  0 років від дня народження Євгенії Анатоліївни Кононенко 
(1959), української письменниці, прозаїка, поетеси 

- 50 років від дня народження Марі ї Микола ївни Морозе нко (1969), 

української сучасної дитячої письменниці, лавреата Державної премії 

ім. Лесі Українки 

19 - Затверджено Державний герб України. Як державний символ – 

Державний герб України, тризуб був затверджений постановою 

Верховної Ради України №2137-XII від 19 лютого 1992 року. 

- 80 років від дня народження Анатолія Семеновича Камінчука 
(1939), українського поета, прозаїка 

20 -  День вшанування подвигу учасників Революції гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

21 - Міжнародний день рідної мови Проголошено на ХХХ сесії 

Генеральної конференції ЮНЕСКО 

22 - Міжнародний день підтримки жертв злочинів 

23 - 120 років від дня народження Еріха Кестнера (1899—1974), 

німецького прозаїка 

25 - Перший о іційний Державний герб України. 25 лютого 1918 року в 

Коростені Українська Центральна Рада прийняла Тризуб за офіційний 

герб УНР 

27 - 115 років від дня народження Леоніда Івановича Смілянського 
(1904—1966), українського письменника 
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2 - 195 років від дня народження Костянтина Дмитровича 

Ушинського (1824—1871), російського й українського педагога-

демократа 

- 1 0 років від дня народження Шолом-Алейхема (Шолома 

Наумовича Рабиновича) (1859—1916), єврейського письменника 

-  5 років від дня народження Людмили Василівни Таран (1954), 

українського поета 

- 380 років від дня народження Івана Степановича Мазепи (1639 – 

1709), українського політичного діяча, дипломата, гетьмана 

Лівобережної України 

3 - Всесвітній день письменника. Відзначається згідно з рішенням 48-го 

конгресу Міжнародного ПЕН-клубу, який відбувся 12–18 січня 1986 р. 

- 120 років від дня народження Юрія Карловича Олеші (1899 – 

1960), російського письменника українського походження 

4 - Масляна 

- 70 років від дня народження Володимира Михайловича Івасюка 

(1949—1979), українського композитора, поета, співака 

6 - 85 років від дня народження Михаила Жванецького (1934), 

письменника-сатирика 

8 - Міжнародний день прав жінок і миру. Відзначається щорічно згідно 

з рішенням Генеральної Асамблеї ООН A/RES/32/142 від 16.12.1977 р 

- Міжнародний жіночий день. Святковий день в Україні відповідно до 

ст. 73 Кодексу законів про працю 

9 - 205 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка 

(1814 – 1861), українського поета, прозаїка, драматурга, художника, 

національного героя і символа України 

- 85 років від дня народження Юрія Олексійовича Гагаріна (1934 – 

1968), першого у світі космонавта 

10 - 115 років від дня народження Докії Кузьмівни Гуменної (1904 – 

1996), українського прозаїка українського зарубіжжя 

14 - День українського добровольця 

- 210 років від дня народження  оганна Штрауса (батька) (1804—

1849), австрійського композитора, скрипаля й диригента 

- 140 років від дня народження Альберта Ейнштейна (1879—1955), 
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німецького і американського фізика 

15 - 95 років від дня народження Ю.В. Бондарева (1924), російського 

письменника 

16 - 135 років від дня народження Олександра Романовича Бєляєва 
(1884—1942), письменника-фантаста 

- 115 років від дня народження Юрія Юрійовича Дарагана (1894—

1926), українського письменника 

- минає рівно 1 0 років з дня народження великого винахідника і 
творця першого радіо Олександра Степановича Попова (1859 – 

1906) 

17 - Створено Українську Центральну Раду, 1917 

- 110 років від дня народження О. Десняка (1909 – 1942), 

українського письменника 

18 - 115 років від дня народження Марка Миколайовича Вороного 

(1904—1937), українського поета 

20 - Всесвітній день Землі 
- Міжнародний день щастя 

 - 380 років від дня народження Івана Мазепи (1639 – 1709), 

український військовий, політичний і державний діяч 

21 - Всесвітній день поезії 
- 90 років від дня народження Юрія Миколайовича Мушкетика 

(1929), українського прозаїка 

 - 130 років від дня народження Олександра Миколайовича 

Вертинського (1889 – 1957), російського естрадного артиста, 

кіноактора, композитора, поета й співака, українця за походженням 

 - 90 років від дня народження Юрія Михайловича Мушкетика 

(1929), українського письменника 

- 180 років з дня народження відомого композитора і музиканта 
Модеста Петровича Мусоргського (1839 – 1881) 

23 - 95 років від дня народження Олексія Овсійовича Палажченка 
(1924 – 1979), українського письменника 

24 - Всесвітній день боротьби з туберкульозом 

- 185 років від дня народження Вільяма Морріса (1834 – 1896), 

англійського письменника, художника, перекладача, громадського 

діяча 

25 - День служби безпеки України 

- Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної 

работоргівлі 

26 - День Національної гвардії України. Відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 148/2015 від 18.03.2015 р. 

- 70 років від дня народження Патріка Зюскінда (1949), німецького 

письменника 

27 - Міжнародний день театру 
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1 - День сміху 

- 210 років від дня народження Миколи Васильовича Гоголя 

(1809—1852), українського і російського письменника 

- 80 років від дня народження В. М. Воскобойникова (1939), 

дитячого письменника 

2 - Міжнародний день дитячої книги. Встановлено з ініціативи та за 

ухвалою Міжнародної ради дитячої книги. Відзначається щороку 

(починаючи з 1967) 2 квітня — в день народження великого казкаря 

Ганса Крістіана Андерсена 

4 - День створення НАТО 

5 - Перша конституція. Перша українська конституція була прийнята на 

зборах козацтва біля містечка Тягина на правому березі річки Дністер 

5 квітня 1710 року 

6 - 85 років від дня народження Лесі Михайлівни Клименко (1934 – 

2012), української поетеси 

- 115 років від дня народження Ярослава Івановича Стешенка 

(1904–1939), українського бібліографа 

7 - Всесвітній день здоров’я 

- 180 років від дня народження В.М. Шашкевича (1839 – 1885), 

українського письменника, перекладача, публіциста, громадсько-

політичного діяча 

9 - 140 років від дня народження А.М. Лівицького (1879 – 1954), 

українського громадсько-політичного діяча, президента УНР 

11 - Міжнародний день визволення в’язнів  ашистських концтаборів 

12 - Всесвітній день авіації і космонавтики 

14 - 275 років від дня народження Д.І. Фонвізіна (1744-1792), 

російського драматурга 

16 - 175 років від дня народження Анатолія Франса (1844 – 1924), 

французського письменника 

- 130 років від дня народження Чарльза Спенсера Чапліна (1889 – 

1977), американського актора, кінорежисера, сценариста, продюсера 

18 - Міжнародний день пам’ятників та історичних місць. Відзначається 

щорічно з 1984 р., заснований Асамблеєю Міжнародної ради з питань 

охорони пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) при ЮНЕСКО 
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- День пам’яток історії та культури. Відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 1062/99 від 23.08.1999 р. 

19 - День довкілля. Відзначається щорічно у третю суботу квітня 

відповідно до Указу Президента України № 855/98 від 06.08.1998 р. 

- 195 років від дня смерті Джорджа Ноела Гордона Байрона (1788 – 

1824), англійського поета, одного із основоположників європейського 

романтизму 

20 - Український День навколишнього середовища 

22 - Всесвітній день Землі 
- 120 років від дня народження В.В. Набокова (1899 – 1977), 

російського й американського письменника 

- 295 років від дня народження Іммануїла Канта (1724–1804), 

німецького філософа 

23 - Всесвітній день книги і авторського права 

- 455 років від дня народження Вільяма Шекспіра (1564 – 1616), 

англійського поета й драматурга 

24 - Міжнародний день солідарності молоді 

26 - День Чорнобильської трагедії (198 ) 
- Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастро у 

28 - Світле Христове Воскресіння. Великдень 

 

 

1 - День праці. В Україні святковий день відповідно до ст. 73 Кодексу 

законів про працю 

- Свято Весни і Праці та Міжнародний день солідарності трудящих 

- 90 років від дня народження Василя Ники оровича Шаройка 

(1929), українського поета 

- 95 років від дня народження В.П. Аста ьева (1924 – 2001), 

російського письменника 

2 - 1 0 років від дня народження Джерома К. Джерома (1859 – 1927), 

англійського письменника 

- 100 років від дня народження Миколи Юхимовича Тарнавського 

(1919 – 2002), українського письменника 

8 - День пам’яті та примирення в Україні 
- Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої 
світової війни 
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- Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

9 - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
- 95 років від дня народження Булата Шалвовича Окуджави 

(1924—1997), відомого поета, прозаїка, барда 

10 - 140 років від дня народження Симона Васильовича Петлюри 
(1879—1926), Головного отамана і Голови Директорії Української 

Народної Республіки, українського державного, військового та 

політичного діяча, публіциста, літературного і театрального критика. 

Організатора українських збройних сил. Члена Генерального 

секретаріату Української Центральної Ради на посаді Генерального 

секретаря з військових справ (28 червня — 31 грудня 1917). Головний 

отаман військ Української Народної Республіки (УНР) (з листопада 

1918). Голова Директорії УНР (9 травня 1919 — 10 листопада 1920), 

борець за незалежність України 

11 - 155 років від дня народження Етель Ліліан Войнич (1864—1960), 

ірландської письменниці з Великобританії, перекладача українських 

творів 

- 115 років від дня народження Сальвадора Далі (1904—1989), 

іспанського художника 

12 - День матері в Україні 
13 - 170 років від дня народження Панаса Мирного (Панаса Яковича 

Рудченка) (1849 – 1920), українського письменника 

15 - Міжнародний день сім’ї 

- 90 років від дня народження Юрія Івановича Стадниченка (1929 – 

2009), українського поета, перекладача, публіциста 

16 - День вишиванки 

18 - День Європи в Україні 
- Міжнародний день музеїв 

19 - День пам’яті жертв політичних репресій 

- Міжнародний день пам’яті померлих від СНІДу 

- 130 років від дня народження Миколи Євшана (Миколи 

Остаповича Федюшка) (1889 – 1919), українського літературознавця, 

критика, письменника 

20 - 220 років від дня народження Оноре де Бальзака (1799 – 1850), 

французького письменника 

22 - 1 0 років від дня народженням Артура Конан Дойля (1859—1930), 

англійського письменника 

23 - 140 років від дня народження Симона Васильовича Петлюри (1879 

– 1926), українського громадсько-політичного і державного діяча, 

публіциста 

24 - Європейський День Парків 

- День слов’янської писемності і культури 

- День рівноапостольних Кирила і Ме одія 

25 - 135 років від дня народження Жана-Рішара Блока (1884—1947), 

французького письменника 

27 - 90 років від дня народження Романа Івановича Іваничука (1929—
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2016), українського письменника 

31 - Всесвітній день без тютюну 

- 120 років від дня народження Л.М. Леонова (1899 – 1995), 

російського письменника 

 

 

1 - Міжнародний день захисту дітей. Відзначається щорічно з 1949 р. 

відповідно до ухвали Ради Міжнародної демократичної федерації 

жінок 

- Всесвітній день батьків. Відзначається щорічно відповідно до 

рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/292 

- День захисту дітей. Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 568/98 від 30.05.1998 р. 

2 - 90 років від дня народження Нортона Джастера (1929), 

американського дитячого письменника 

4 - Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

5 - Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

6 - День журналіста України 

- 220 років від дня народження О.С. Пушкіна (1799 – 1837), 

російського поета 

9 - Міжнародний день друзів 

11 - 155 років від дня народження Ріхарда Штрауса (1864—1949), 

німецького композитора й диригента 

13 - День звільнення Маріуполя від проросійських терористів 

15 - 80 років від дня народження А.А. Кіма (1939), російського 

письменника 

16 - День Святої Трійці. П’ятидесятниця 

- День батька (День тата) (третя неділя червня) 
19 - Всесвітній день дитячого  утболу. Проголошений Дитячим фондом 

ООН (ЮНІСЕФ) і Міжнародною федерацією футбольних асоціацій 

(ФІФА) з метою привернення уваги світової спільноти до проблем 

дітей і популяризації здорового способу життя серед молоді 

21-

22 
- літнє рівнодення 

22 - День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні. 
Початок Німецько-радянської війни (1941). Відзначається щорічно 

відповідно до Указу Президента України № 1245/2000 від 17.11.2000р. 
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- 55 років від дня народження Дена Брауна (1964), американського 

письменника, журналіста, музиканта 

23 - День державної служби ООН 

- 125 років від дня народження Анни Андріївни Ахматової 

(Горенко) (1889—1966), російської поетеси, українського походження 

24 - 95 років від дня народження Богдана  осиповича Чалого (1924—

2008), українського письменника 

25 - День дружби та єднання слов’ян 

26 - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та 

їх незаконного обігу 

28 - День Конституції України. Відзначається щорічно в день прийняття 

Верховною Радою України Основного Закону України. Святковий 

неробочий день в Україні відповідно до ст. 73 Кодексу законів про 

працю 

- 95 років від дня народження Олесі  осипівни Кравець (1924), 

українського прозаїка 

29 - 170 років від дня народження Оле ни Пчі лки (Ольга Петрівна 
Косач) (1849—1930), української письменниці, фольклориста, 

етнографа 

30 - День молоді (остання неділя червня) 
- День молодіжних і дитячих громадських організацій України 

 

 

1 - 215 років від дня народження Жорж Санд (Аврори Дюпен) (1804—

1876), французької письменниці 

- 115 років від дня народження Д.В. Чалого (1904 – 1985), українського 

літературознавця 

4 - День Національної поліції України 

5 - День звільнення міста Краматорська та Слов’янська від 

проросійських терористів 

6 - Всесвітній день поцілунку 

- 130 років від дня народження М.М. Асеєва (1889 – 1963), російського 

поета 

7 - День пророка Іоанна Хрестителя. Свято Івана Купайла 

8 - День родини 

11 - День шоколаду 

- Всесвітній день народонаселення 
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12 - День Святих Верховних апостолів Петра і Павла 

- 85 років від дня народження Анато лія Заха ровича Москаленка (1934—

1999), українського письменника 

15 - 95 років від дня народження Айріси Мердок (1919—1999), англійської 

письменниці 

- 115 років від дня народження А.П. Чехова (1860 -1904), російського 

письменника 

20 - День шахів в Україні 

- 710 років від дня народження Франческо Петрарки (1304–1374), 

італійського поета і вченого 

21 - 120 років від дня народження Ернеста Хемінгуея (1899 – 1961), 

американського письменника 

22 - День визволення Сєвєродонецька від незаконних збройних  ормувань 

25 - 90 років від дня народження В.М. Шукшина (1929 – 1974), російського 

письменника, кінорежисера, актора 

- 150 років від дня народження Михайла Петровича Косача, який 

працював під іменем Михайла Облачного (1869 – 1903), український 

вчений-фізик, метеоролог та письменник 

28 - День хрещення Київської Русі – України 

- 195 років від дня народження Александра Дюма (сина) (1824 – 1895), 

французького письменника 

29 - 170 років від дня народження Олени Пчілки (1849 – 1930), української 

письменниці, етнографа й фольклориста 

30 - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми 

- Міжнародний день дружби 

 

 

1 - 200 років від дня народження Германа Мелвілла (1819 – 1891), 

американський письменник 

2 - День святого пророка Іллі 
4 - 1 5 років від дня народження Марії Костянтинівни Заньковецької 

(1854—1934), української акторки, театральної діячки 

7 - 200 років від дня народження Пантелеймона Олександровича 
Куліша (1819—1897), українського письменника, історика, 

фольклориста, етнографа, перекладача 

8 - Всесвітній день кішок 

9 - 105 років від дня народження Туве Маріки Янсон (1914—2001), 

фінсько-шведської письменниці, художника 
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- 100 років від дня народження Юхима Петровича Чеповецького 

(1919—2014), українського письменника 

12 - Міжнародний день молоді 

14 - Свято Маковія або медово-маковий Спас 

15 - 90 років від дня народження Анни Валентинович (1929 – 2010), 

журналістка, профспілкова діячка, одна з засновників незалежної 

профспілки «Солідарність», українка за походженням 

16 - 135 років від дня народження Ісаа ка Про хоровича Мазе пи (1884—

1952), українського політичного і державного діяча. Керівника уряду 

Української Народної Республіки періоду Директорії (від серпня 1919 

до травня 1920 року), борця за незалежність України 

- 85 років від дня народження Діани Вінн Джонс (1934—2011), 

британської дитячої письменниці 

17 - Всесвітній день бездомних тварин 

19 - Свято Преображення Господнього, або Яблучний Спас 
- День пасічника 

23 - День Державного Прапора України 

- Європейський День пам’яті жертв сталінізму і нацизму, 

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації 

- 45 років від дня народження Сергія Вікторовича Жадана (1974), 

українського письменника, перекладача, громадського діяча 

24 - День Незалежності України (1991) 
25 - День шахтаря 

- 95 років від дня народження Павла Архиповича Загребельного 

(1924–2009), українського письменника 

28 - 270 років від дня народження  оганна Воль ганга Гете (1749—

1832), німецького поета 

29 - Третій Спас, Горіховий або Хлібний 

 

 

1 - День знань 

2 - День закінчення Другої світової війни 

4 - Над будинком Верховної Ради України у 1991 було піднято жовто-

блакитний прапор 

8 - Міжнародний день письменності (грамотності) 

9 - 250 років від дня народження І.П. Котляревського (1769 – 1838), 

українського письменника 
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11 - 155 років від дня народження П.А. Грабовського (1864 – 1913), 

українського письменника 

14 - День українського кіно 

- День  ізичної культури і спорту України 

15 - 230 років від дня народження Джеймса Фенімора Купера (1789 – 1851), 

американський письменник-романтик, один із засновників жанру 

авантюрного роману 

16 - Міжнародний день охорони озонового шару 

21 - Міжнародний день миру 

 - 310 років від дня смерті Івана Мазепи (1639 – 1709), український 

військовий, політичний і державний діяч 

22 - День машинобудівника України 

26 - Європейський день мов 

- 170 років з дня народження Івана Петровича Павлова (1849 – 1936), 

геніального фізіолога і психолога 

28 - 90 років від дня народження Д.В. Павличка (1929), українського поета 

29 - 115 років від дня народження М.О. Островського (1904 – 1936), 

російського письменника 

30 - Всеукраїнський день бібліотек 

- Європейський день мов 

 

1 - День музики 

- День ветерана 

- Міжнародний день людей похилого віку 

2 - Міжнародний день боротьби проти насилля 

- 180 років від дня народження Остапа Михайловича Левицького 

(1839—1903), українського письменника і перекладача 

- 115 років від дня народження Грема Гріна (1904—1991), англійського 

письменника 

3 - 120 років від дня народження Костянтина Олексійовича Гордієнка 
(1899—1994), українського письменника 

4 - Всесвітній день посмішки 

- Всесвітній день тварин 

5 - 110 років від дня народження Богдана-Ігоря Антонича (1909 – 1937), 

українського поета 

- 120 років від дня народження Олекси Коронатовича Сте ановича 
(1899—1970), українського поета, літературного критика (США) 
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6 - Український День вчителя (День працівників освіти чи День 

освітянина) 

- 130 років від дня народження Марії Домбровської (1889 – 1965), 

польської письменниці 

8 - 55 років від дня народження Василя Івановича Махна (1964), 

українського поета, прозаїка, есеїста, перекладача, літературознавця 

9 - 115 років від дня народження М.П. Бажана (1904 – 1983), українського 

поета 

- 140 років від дня народження Миколи Костянтиновича Реріха (1874—

1947), живописця, археолога 

10 - 130 років від дня народження Михайла Панасовича Драй-Хмари (1889 

– 1939), українського поета і літературознавця 

14 - День Українського козацтва 

- День захисника України (День захисників Вітчизни) 
15 - 205 років від дня народження М.Ю. Лермонтова (1814 – 1841), 

російського поета 

- 1 5 років від дня народження Оскара Уайльда (1854 0 1900), 

англійського письменника 

- 175 років від дня народження Фрідріха Ніцше (1844—1900), німецького 

філософа, поета 

- 90 років від дня народження Милора да Па вича (1929—2009), 

сербського поета, прозаїка, літературознавця, перекладача 

16 - Всесвітній день здoрoвoгo харчування 

- 1 5 років від дня народження Оскара Вайльда (1854—1900), 

англійського письменника 

18 - Україна увійшла до Ради Європи 

- Європейський День боротьби з торгівлею людьми 

21 -  5 років від дня народження Зі рки Заха ріївни Мензатю к (1954), 

української дитячої письменниці, журналіста 

24 - Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (День ООН) 

25 - 90 років від дня народження Петра Федоровича Сингаївського (1929—

1995), українського письменника 

- 80 років від дня народження Василя Тимо ійовича Скуратівського 
(1939—2005), українського прозаїка, народознавця, видавця 

27 - Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

28 - День визволення України від  ашистських загарбників 

- Міжнародний день шкільних бібліотек 

-  
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1 - День народження Європейського союзу (Дата заснування ЄС) 
2 - День чоловіків 

5 - 115 років від дня народження Святослава Миколайовича Реріха 

(1904—1993), російського живописця 

6 - День Визволення Києва 

9 - День української писемності та мови 

- 225 років від дня смерті Г.С. Сковороди (1722 – 1794), українського 

просвітителя-гуманіста, філософа, поета 

10 - Всесвітній день науки 

- 260 років від дня народження йоганна Крісто а Фрідріха Шиллера 

(1759 – 1805), німецький поет, філософ 

11 - 130 років від дня народження Степана Адамовича Маківки (1889—

1966), українського письменника і громадського діяча 

13 - 130 років від дня народження О.Вишні (П.М. Губенко), (1889 – 1956), 

українського письменника-гумориста 

17 - Міжнародний день студентів 

- Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій 

18 - 1 0 років від дня народження Костя Левицького (1854 – 1941), 

українського громадсько-політичного діяча, адвоката, публіциста 

20 - Всесвітній день дитини 

- 150 років від дня народження З.М. Гіппіус (1869 – 1945), російської 

поетеси 

21 - 325 років від дня народження Вольтера (1694 – 1778), французького 

письменника, філософа, історика 

- 175 років від дня смерті І.А. Крилова(1769 – 1844), російського 

письменника-байкаря 

22 - Чорна п’ятниця (Black Friday) 
23 - День пам’яті жертв голодомору 

- 110 років від дня народження Миколи Олександровича Далекого 

(1909—1976), українського письменника 

27 - 140 років від дня народження Г.А. Чупринки (1879 – 1921), українського 

поета-романтика 

28 - День подяки 

30 - День домашніх тварин 

- 70 років від дня народження Ярослава Михайловича Стельмаха 
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(1949—2001), українського дитячого письменника, драматурга, 

кіносценариста, перекладача 

- 85 років від дня народження Раїси Петрівни Іванченко (1934), 

української письменниці, історика, публіциста 

- 3 0 років із дня смерті Данила Виговського (? – 1659), наказного 

гетьмана козацького війська у поході проти Речі Посполитої 

 

1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

2 - Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

3 - Міжнародний День людей з інвалідністю 

- 110 років від дня народження М.П. Задорнова (1909 – 1992), російського 

письменника 

6 - День Збройних Сил України 

7 - День місцевого самоврядування в Україні 
9 - Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування 

їхньої людської гідності і попередження цих злочинів 

10 - День захисту прав людини 

12 - 85 років від дня народження А.І. Домбровського (1934), російського 

письменника України 

14 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

16 - 105 років від дня народження Віталія Івановича Петльованого (1914—

1990), українського письменника 

18 - 105 років від дня народження Юрія Миколайовича Косача (1909—

1990), прозаїка українського зарубіжжя 

- 50 років від дня народження Окс ани Петр івни Кр отюк (1969), 

української дитячої письменниці 

19 - День святого Миколая 
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Книги-ювіляри 2019 року 
 

485 років перша публікація «Балад про Робін Гуда» (1534 р.) 

455 років від дня виходу в світ першої друкованої книги «Апостол» (1564 р.) 

415 років драмі У. Шекспіра «Отелло» (1604 р.) 

350 років комедії Ж.Б. Мольєра «Тартюф» (1669 р.) 

300 років повісті Даніеля Дефо «Робінзон Крузо» (1719 р.) 

300 років роману Д. Дефо «Робінзон Крузо» (1719 рік) 

250 років комедії Д. І. Фонвізіна «Бригадир» (1769 р.) 

245 років сентиментальному роману «Страждання юного Вертера» І. Гете 

(1774 р.) 

235 років «Весіллю Фігаро» французького драматурга П’єра Огюстена де 

Бомарше (1784 р.) 

215 років роману Фрідріха Шиллера «Вільгельм Телль» (1804 р.) 

210 років першої публікації «Басен» Івана Андрійовича Крилова (1809 р.) 

205 років твору Олександра Пушкіна «Спогади в Царському Селі», який 

викликав на іспиті в січні 1815 року захват Г. Р. Державіна (1814 р.) 

200 років з часу виходу роману Вальтера Скотта «Айвенго» (1819 р.) 

200 років з часу написання повісті Е.-Т. Гофмана «Крихітка Цахес на 

прізвисько Цинобер »(1819 р.) 

195 років з часу створення комедії «Горе від розуму» А. С. Грибоєдова 

(1824 р.) 

195 років поемі А. С. Пушкіна «Цигани» (1824 р.) 

195 років роману Байрона в віршах «Дон Жуан» (1824 р.) 

185 років казці Петра Павловича Єршова «Горбоконик» (1834 р.) 

185 років казці А.С. Пушкіна «Казка про золотого півника» (1834 р.). 

Завершено цикл казок (1830 – 1834 рр.) 

180 років роману Ч. Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» (1839 р.) 

180 років поемі М.В. Гоголя «Мертві душі» 

175 років роману А. Дюма «Три мушкетери» (1844 р.) 

175 років з часу написання Х.К. Андерсеном казки «Снігова королева» 

(1844 р.) 

165 років публікації повісті І.С. Тургенєва «Му-му» (1854 р.) 

160 років роману І.А. Гончарова «Обломов» (1859 р.) 

150 років з часу завершення публікації роману «Війна і мир» Льва 

Миколайовича Толстого (1869 р.) 

150 років опубліковано роман В. Гюго «Людина, яка сміється» (1869 р.) 

150 років відзначає відомий у всьому світі класичний роман Ф.М. 

Достоєвського «Ідіот» (закінчення написання – 1869 рік) 

135 років роману М. Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» (1884 р.) 

130 років п’єса «Сто тисяч» І. Карпенко-Карий (1889 р.) 

130 років однойменній повісті Джерома К. Джерома «Троє в човні, не рахуючи 

собаки» (1889 р.) 

125 років «Людина» О. Кобилянська (1899 р.) 

120 років розповіді А. П. Чехова «Дама з собачкою» (рік публікації – 1899 р.) 

110 років роману Дж. Лондона «Мартін Іден» (1909 р.) 
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100 років відзначатиме твір Едгара Райса Берроуза «Пригоди Тарзана в 

джунглях» (1919 рік) 

95 років повісті Ю. Олеші «Три товстуни» (1924 р.) 

95 років оповіданню Булгакова «Ханський вогонь» (вперше виданий в 1924 

році) 

90 років роману «Прощавай, зброє!» Е. Хемінгуея (1929 р.) 

90 років святкуватиме книга Е. Хемінгуея «Тарзан в надрах землі» (1929 р.) 

85 років казковій повісті «Мері Поппінс» Памели Треверс (1934 р.) 

80 років казковій повісті «Чарівник смарагдового міста» А.М. Волкова 

(1939 р.) 

70 років  твору Джорджа Оруелла «1984» (1949 р.) 

65 років повісті М.М. Носова «Пригоди Незнайки і його друзів» (1954 р.) 

65 років роману Е.М. Ремарк «Час жити і час помирати» (1954 р.) 

65 років відзначатиме легендарний твір Дж.Р.Р. Толкіна «Володар кілець» 

(1954 р.) 

60 років з часу написання «Денискиних оповідань» В. Ю. Драгунського 

(1959 р.) 

60 років повісті В. А. Осєєва «Дінка» (1959 р.) 

60 років роману П.А. Загребельного «Європа, 45» (1959 р.) 

60 років відзначатиме книга-ювіляр Станіслава Лема «Едем» (1959 р.) 

50 років публікації повісті Б.Л. Васильєва «А зорі тут тихі ...» (1969 р.) 

40 років роману Л. Костенко «Маруся Чурай» (1979 р.) 
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