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Знаменні та пам’ятні дати 2020 року: інформаційно-

довідковий матеріал на допомогу організації роботи бібліотекарям / 

Центральна міська публічна бібліотека Краматорської міської ради; 

уклад. О.М. Лісіченко. – Краматорська, 2019. – с. 

 

 

 

 

 

Видання містить знаменні і пам’ятні дати суспільно-

політичного та культурно-мистецького життя України та світу на 

2020 рік. 

 

Адресовано бібліотечним спеціалістам, працівникам культури, 

педагогам та іншим категоріям читачів, як допоміжний посібник 

при плануванні роботи. 
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Міжнародні Десятиріччя: 

 2010 – 2020 роки – Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, 

присвячене пустелям та боротьбі з опустеленням; 

 2011 – 2020 роки – Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 

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

 2011 – 2020 роки – Десятиліття біорізноманіття Організації 

Об’єднаних Націй; 

 2013 – 2022 роки – Десятиліття зближення культур; 

 2014 – 2024 роки – Десятиліття сталої енергетики для всіх; 

 2015 – 2024 роки – Міжнародне десятиліття осіб африканського 

походження; 

 2016 – 2025 роки – Десятиліття дій Організації Об'єднаних 

Націй з проблем харчування; 

 2019 – 2028 роки – Десятиліття ООН щодо сімейних 

фермерських господарств 

 

 

 За ініціативи ЮНЕСКО щорічно відзначається 

Міжнародний тиждень медійної грамотності - «Медіа 

грамотна громада – місія здійсненна» (17.11 – 23.11); 

 

 

ООН оголосила 2020 рік: 
 Рік водних ресурсів; 

 Рік фермерських угідь; 

 Рік енергетики для всіх в Україні; 

 

 
 

В Україні 2020-й рік: 

 Рік Європи в Україні; 

 Десятиріччя української мови 2018–2027 рр.; 
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Значимі події України 2020 року, що відзначатимуться на 

державному рівні: 

 

 Вшанування подвигу учасників Революції Гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 

року; 

 Відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–

1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 

2021 року. 
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СІЧЕНЬ 
 

1 - Новорічне свято 

- Всесвітній день миру 

- 70 років від дня народження Галини Миколаївни Кирпи (1950), 

української поетеси, прозаїка, перекладачки 

2 - 70 років від дня народження Надії Павлівни Гуменюк (Лис) (1950), 

української поетеси, прозаїка, публіциста 

- 100 років від дня народження Айзека Азімова (1920 – 1992), 

американського прозаїка-фантаста, популяризатора науки, біохіміка, 

автора художніх та науково-популярних книг 

4 - 145 років від дня народження Василя Григоровича Яна (Янчевецький) 

(1875-1954), українського письменника 

- 235 років від дня народження Якоба Людвіга Карла Грімма (1785 – 

1863), німецького казкаря, філолога, міфолога 

6 - Святвечір. Голодна кутя 

7 - Різдво Христове 
- 95 років від дня народження Джеральда Малкольма Даррелла (1925 – 

1995), англійського вченого-зоолога, прозаїка, автора науково-популярних 

книг 

8 - Собор Пресвятої Богородиці. Святки 

- 85 років від дня народження Василя Андрійовича Симоненка (1935 – 

1963), українського поета 

- 105 років від дня народження Юрія Володимировича Лінника (1915 – 

1972), українського і російського математика 

9 - 130 років від дня народження Карела Чапека (1890 – 1938), чеського 

письменника, драматурга, перекладача, фантаста 

- 145 років від дня народження Никанора Харитоновича Онацького 

(1875 – 1940), українського живописця, поета, драматурга, музейного 

діяча 

10 - 95 років від дня народження Галини Олександрівни Гриненко (1925 – 

2013), української поетеси 

11 - Міжнародний день «спасибі» 

12 - День українського політв’язня 

13 - Щедра кутя 

14 - Новий рік за старим стилем 

15 - 115 років від дня народження Григорія Борисовича Берковича (1905 – 

1976), українського живописця і графіка 

- 225 років від дня народження Олександра Сергійовича Грибоєдова 

(1795 – 1829), російського драматурга, поета 

17 - 200 років від дня народження Анни (Енн) Бронте (1820 – 1849), 

англійської письменниці 

18 - 170 років від дня народження Івана Омеляновича Левицького (1850 – 

1913), українського бібліографа, письменника 

19 - Богоявлення. Хрещення Господнє. Водохреще 
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20 - Всесвітній день снігу 

21 - Міжнародний день обіймів 

- 115 років від дня народження Ванди Львівни Василевської (1905 – 

1964), польської та української письменниці, громадської діячки 

- 175 років від дня народження Олени Антонівни Косач (Тесленко-

Приходько) (1845 – 1927), української письменниці та громадської діячки 

22 - День Соборності та Свободи України 

23 - 100 років від дня народження Юрія Йосиповича Бернадського (1915 – 

2006), українського вченого-стоматолога, бібліографа 

25 - День студентів (Тетянин день) 
27 - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

- 230 років від дня народження Петра Петровича Гулака-Артемовського 

(1790 – 1865), українського поета і культурно-освітнього діяча 

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

- 160 років від дня народження Антона Павловича Чехова (1860 – 1904), 

російського письменника 

30 - День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ (Збройних 

Сил України) 

- 90 років від дня народження Всеволода Зіновійовича Нестайка (1930 – 

2014), українського письменника, журналіста, класика сучасної 

української дитячої літератури 

- 120 років від дня народження Ісаака Йосиповича Дунаєвського (1900 – 

1955), українського композитора 

31 - 115 років від дня народження Джона Генрі О’Хари (1905 – 1970), 

американського письменника 

 

ЛЮТИЙ 
 

2 - Всесвітній день водно-болотних угідь 

- День бабака 

4 - Всесвітній день боротьби проти раку 

5 - День безпеки в Інтернеті 
6 - 80 років від дня народження Олега Юхимовича Орача (Олег Юхимович 

Комар) (1940 – 2005), українського дитячого письменника 

- 190 років від дня народження Григорія Миколайовича Ґе (1830 – 1911), 

українського письменника, історика-краєзнавця, культурного і 

громадського діяча 

7 - 135 років від дня народження Сінклера Льюїса (1885 – 1951), 

американського письменника 

10 - 130 років від дня народження Бориса Леонідовича Пастернака (1890 – 

1960), російського поета, прозаїка, перекладача 

- 245 років від дня народження Чарльза Лема (1775 – 1834), англійського 

письменника, літературного критика 

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

вівторок лютого за ініціативою європейських некомерційних організацій 
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- 215 років від дня народження Івана Михайловича Скоропадського (1805 

– 1887), українського мецената, громадського та культурно-освітнього діяча 

- 350 років від дня народження Самійла Величка (1670 – після 1728), 

українського козацького літописця 

13 - Всесвітній день радіо. Відзначається щорічно з ініціативи ЮНЕСКО з 2011 

р. 

14 - День Святого Валентина (День Закоханих) 

- 165 років від дня народження Всеволода Михайловича Гаршина (1855 – 

1888), російського письменника, вихідця з України 

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. 

- 120 років від дня народження Яна Леопольдовича Ларрі (1900 – 1977), 

дитячого письменника-фантаста 

19 - Затверджено Державний герб України 

20 -  День вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні 

- 115 років від дня народження Уласа Олексійовича Самчука (1905 – 1987), 

прозаїка українського зарубіжжя, журналіста, публіциста 

21 - Міжнародний день рідної мови Проголошено на ХХХ сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО 

- 115 років від дня народження Дмитра Чуба (Дмитра Васильовича 

Нитченка, Остапа Зірчастого) (1905 – 1999), поета, прозаїка українського 

зарубіжжя 

22 - Міжнародний день підтримки жертв злочинів 

- 210 років від дня народження Фрідеріка Шопена (1810 – 1849), польського 

композитора, піаніста 

25 - Перший офіційний Державний герб України. 25 лютого 1918 року в 

Коростені Українська Центральна Рада прийняла Тризуб за офіційний герб 

УНР 

 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

1 - 105 років від дня народження Златослави Зальмонівни Каменкович 

(1915 – 1989), української письменниці 

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

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

5 - 155 років від дня народження Григорія Івановича Грушевського (1865 – 

бл. 1922), українського драматурга і фольклориста 

6 - 205 років від дня народження Петра Павловича Єршова (1815 – 1869), 

російського поета, прозаїка, драматурга 

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. 
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73 Кодексу законів про працю 

9 - День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814 – 1861), 

український поет, художник, мислитель 

- 195 років від дня народження Павла Івановича Леонтовича (1825 – 

1880), українського культурно-освітнього діяча, письменника 

10 - 150 років від дня (1865) першого публічного виконання Гімну України 

«Ще не вмерла України…» під час першого на Західній Україні (у 

Перемишлі) Шевченківського концерту 

13 - 115 років від дня народження Миколи Дмитровича Станіславського 

(1905 – 1970), українського режисера 

14 - День українського добровольця* 

15 - Всесвітній день захисту прав споживачів 

17 - Створено Українську Центральну Раду, 1917 

19 - 90 років від дня народження Ліни Василівни Костенко (1930), 

української поетеси 

- 125 років від дня народження Максима Тадейовича Рильського (1895 – 

1964), українського поета, перекладача, громадського діяча 

20 - Всесвітній день Землі 
- Міжнародний день щастя. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/281 від 12.07.2012 р. 

21 - Всесвітній день поезії. Відзначається щорічно відповідно до резолюції 

30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 15.11.1999 р. 

- Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. 

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН 

A/RES/2142 (ХХІ) від 26.10.1966 р. 

- 125 років від дня народження Івана Леонтійовича Ле (Іван Леонтійович 

Мойся) (1895 – 1978), українського письменника 

- 335 років від дня народження Йоганна Себастьяна Баха (1685 – 1750), 

німецького композитора та органіста 

22 - Всесвітній день водних ресурсів* 

- 125 років від дня народження Івана Ле (Іван Леонтійович Мойся) (1895 – 

1978), українського письменника 

24 - Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

25 - День служби безпеки України 

- Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної 

работоргівлі 

26 - День Національної гвардії України 

27 - Міжнародний день театру 

30 - 120 років від дня народження Леся Гоміна (Олександра Дмитровича 

Королевича) (1900 – 1958), українського прозаїка 
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*День українського добровольця — свято на честь українських 

добровольців, що відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 

500 бійців-добровольців Самооборони Майдану 

прибули на полігон Нові Петрівці для формування 

першого добровольчого батальйону. 

Батальон на початку квітня 2014 р. 

передислокувався на Дніпропетровщину і отримав 

назву «Дніпро-2» (командир – Олег «Мольфар» 

Короташ). 

День установлений 17 січня 2017 року постановою № 4261 «Про 

встановлення Дня українського добровольця» Верховною Радою України з метою 

вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного 

духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників 

добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. 

*Резолюцією відзначено, що враховуючи 

важливість водних ресурсів у розвитку 

економічної діяльності і соціального 

благополуччя, яка не отримує широкого 

усвідомлення, 22 березня кожного року 

оголошується Міжнародним днем води, який 

починає відзначатися з 1993 року. 

Також резолюцією рекомендовано 

державам цього дня проводити заходи, 

присвячені підвищенню інформованості громадськості стосовно важливості 

збереження та освоєння водних ресурсів. Щороку, ці заходи здійснюються 

шляхом публікації і поширення агітаційної інформації, організації конференцій, 

круглих столів, семінарів і виставок. 

Метою проведення заходів, присвячених цій даті, є привернення уваги до 

проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх 

раціонального використання. 

 

КВІТЕНЬ 
 

1 - День сміху 

- День їстівної книги (Міжнародний фестиваль їстівних книжок)* 

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 

- 180 років від дня народження Еміля Золя (1840 – 1902), французького 

письменника 

- 215 років від дня народження Ганса Крістіана Андерсена (1805 – 

1875), данського поета, драматурга, видатного письменника-казкаря 
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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 

7 - Всесвітній день здоров’я 

11 - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 

12 - Всесвітній день авіації і космонавтики 

14 - 75 років від дня народження Сергія Сергійовича Дяченка (1945), 

українського прозаїка, фантаста 

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 

- День пам’яток історії та культури. Відзначається щорічно 

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

- День довкілля. Відзначається щорічно у третю суботу квітня. 

22 - Всесвітній день Землі 
23 - Всесвітній день книги і авторського права 

- 100 років від дня народження Григорія Михайловича Тютюнника 

(1920 – 1961), українського письменника 

24 - Міжнародний день солідарності молоді 

26 - День Чорнобильської трагедії (1986) 

- Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу 

29 - 145 років від дня народження Рафаеля Сабатіні (1875 – 1950), 

англійського прозаїка, автора історико-пригодницьких книг 

*Міжнародний фестиваль 

їстівних книжок – «Деякі книги потрібно 

спробувати, інші проковтнути, а треті - 

розжувати і перетравити», - сказав якось 

сер Френсіс Бекон. Схоже, деякі люди 

сприйняли його слова буквально і почали 

практикувати це регулярно. Точніше, раз 

на рік. 

Міжнародний фестиваль їстівної книги, також відомий як День їстівної 

книги, - це щорічний захід, який проводиться 1 квітня або в найближчі до цієї 

дати дні в різних країнах світу. І це не першоквітневий жарт, а дуже важлива 

подія. Вона об’єднує видавців, письменників, ілюстраторів, бібліотекарів і всіх 

бажаючих любителів книг, які збираються, щоб оцінити їх... «поживну цінність». 

Учасники створюють «їстівні книги», які виставляють, фотографують, 

обговорюють, а потім - з’їдають в той же день. 
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ТРАВЕНЬ 
 

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

законів про працю 

- Свято Весни і Праці та Міжнародний день солідарності трудящих 

3 - Всесвітній день свободи преси 

- День Сонця 

5 - 105 років від дня народження Євгена Ароновича Долматовського (1915 

– 1994), російського поета 

7 - 180 років від дня народження Петра Ілліча Чайковського (1840 – 1893), 

російського композитора і диригента 

8 - День пам’яті та примирення в Україні 
- Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової 
війни 

- Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

9 - День Перемоги (75 років із часу перемоги) 

- 160 років від дня народження Джеймса Метью Баррі (1860 – 1937), 

англійського письменника, казкаря, драматурга 

10 - День матері в Україні 
15 - Міжнародний день сім’ї 

- 755 років від дня народження Аліг’єрі Данте (1265 – 1321), італійського 

поета доби Передвідродження 

16 - День Європи в Україні 
- 125 років від дня народження Тодося Осьмачки (Феодосій Степанович 

Осьмачка) (1895 – 1962), українського письменника, поета, перекладача 

17 - Всесвітній день інформаційної спільноти 

18 - Міжнародний день музеїв 

21 - День вишиванки 

22 - 180 років від дня народження Марка Лукича Кропивницького (1840 – 

1910), українського драматурга, актора, режисера, театрального діяча 

24 - День слов’янської писемності і культури 

- День рівноапостольних Кирила і Мефодія 

- 80 років від дня народження Йосипа Олександровича Бродського (1940 

– 1996), російсько-американського поета, есеїста, лауреата Нобелівської 

премії в галузі літератури (1987) 

- 115 років від дня народження Михайла Олександровича Шолохова 

(1905 – 1984), російського письменника, громадського діяча, лауреата 

Нобелівської премії в галузі літератури (1965) 

- 190 років від дня народження Олексія Кіндратовича Саврасова (1830 – 

1897), російського живописця 

25 - 115 років від дня народження Олександра Євдокимовича Корнійчука 

(1905 – 1972), українського письменника-драматурга 

31 - Всесвітній день без тютюну 
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ЧЕРВЕНЬ 
 

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

відповідно до ухвали Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. 

В Україні День захисту дітей встановлено відповідно до Указу 

Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 і відзначається 

щорічно, також 1 червня 

- Всесвітній день батьків. Відзначається щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/66/292 

5 - Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

6 - День журналіста України 

- 45 років від дня народження Олексія Росича (Андрієнко) (1975), 

українського дитячого письменника, режисера, актора 

- 80 років від дня народження Олександра Олексійовича 

Васильківського (1940), українського письменника, літературного 

критика, публіциста 

- 145 років від дня народження Томаса Манна (1875 – 1955), німецького 

прозаїка 

7 - День Святої Трійці. П’ятидесятниця 

8 - 165 років від дня народження Наталі Іванівни Кобринської (1855 – 

1920), української письменниці, журналістки, видавця, дослідника 

фольклору, громадського діяча жіночого руху Галичини 

- 210 років від дня народження Роберта Александера Шумана (1810 – 

1856), німецького композитора, музичного критика 

9 - Міжнародний день друзів 

13 - День звільнення Маріуполя від проросійських терористів 

19 - Всесвітній день дитячого футболу. 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 - День батька (День тата) (третя неділя червня) 

- 85 років від дня народження Франсуази Саган (1935 – 2004), французької 

письменниці 

- 110 років від дня народження Олександра Трифоновича Твардовського 

(1910 – 1971), російського поета та громадського діяча 

- 215 років від дня народження Миколи Васильовича Закревського (1805 

– 1871), українського історика, археолога, фольклориста, етнографа, 

лінгвіста, письменника, літописця Києва 

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. 

23 - День державної служби ООН 

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 
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Верховною Радою України Основного Закону України. Святковий 

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

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

(остання неділя червня) 

29 - 75 років тому (1945) був підписаний радянсько-чехословацький 

договір про Закарпатську Україну 

- 120 років від дня народження Антуана Сент-Екзюпері (1900 – 1944), 

французького письменника 

 

ЛИПЕНЬ 
 

4 - День Національної поліції України 

5 - День звільнення міст Краматорська та Слов’янська від проросійських 

терористів 

- 80 років від дня народження Анатолія Васильовича Тарана (1940 – 1995), 

українського поета 

6 - Всесвітній день поцілунку 

7 - День пророка Іоанна Хрестителя. Свято Івана Купала 

- 120 років від дня народження Юрія Корнійовича Смолича (1900 – 1976), 

українського письменника і громадського діяча 

8 - День родини 

9 - 245 років від дня народження Метью Грегорі Льюїса (1775 – 1818), 

англійського письменника і драматурга 

11 - День шоколаду 

- Всесвітній день народонаселення 

12 - День Святих Верховних апостолів Петра і Павла 

18 - 110 років від дня народження Панаса Федоровича Кочури (справж. – 

Кочур) (1905–1976), українського письменника 

26 - 135 років від дня народження Андре Моруа (Еміль Соломон Вільгельм 

Ерзог) (1885—1967), французького письменника 

27 - 85 років від дня народження Володимира Івановича Юрчишина (1935 – 

2010), українського художника-ілюстратора 

- 125 років від дня народження Павла Григоровича Безпощадного (1895 – 

1968), українського  

28 - День хрещення Київської Русі – України 

- 140 років від дня народження Володимира Кириловича Винниченка 

(1880 – 1951), українського прозаїка, драматурга 

30 - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми 

- Міжнародний день дружби 

31 - 55 років від дня народження Джоан Кетлін Роулінг (1965), англійського 

прозаїка 

 

 



14 
 

СЕРПЕНЬ 
 

2 - День святого пророка Іллі 
4 - 60 років від дня народження Володимира Григоровича Германа 

(1960), українського поета, прозаїка, журналіста, перекладача, 

редактора 

5 - 170 років від дня народження Гі де Мопассана (1850 – 1893), 

французького письменника 

8 - Всесвітній день кішок 

- 125 років від дня народження Миколи Миколайовича Нікітіна (1895 

– 1963), російського письменника 

10 - 125 років від дня народження Михайла Михайловича Зощенка (1895 

– 1958), російського письменника 

11 - 125 років від дня народження Павла Журби (справж. – Скрипников 

Пантелеймон Терентійович) (1895 – 1976), російського письменника 

12 - Міжнародний день молоді 

14 - Свято Маковія або медово-маковий Спас 

- 160 років від дня народження Ернеста Сетона-Томпсона (1860 – 

1946), канадського прозаїка 

17 - Всесвітній день бездомних тварин 

19 - Свято Преображення Господнього, або Яблучний Спас 

- День пасічника 

- 240 років від дня народження П’єра Жана Беранже (1780 – 1857), 

французького поета-демократа 

22 - 100 років від дня народження Рея Дугласа Бредбері (1920 – 2012), 

американського письменника-фантаста 

23 - День Державного Прапора України 

- Європейський День пам’яті жертв сталінізму і нацизму, 

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації 

- 140 років від дня народження Олександра Степановича Гріна 

(Гриневського) (1880 – 1932), російського прозаїка 

24 - День Незалежності України (1991) 

25 - День шахтаря 

27 - 95 років від дня народження Феодосія Кириловича Рогового (1925 – 

1992), українського письменника 

28 - 95 років від дня народження Аркадія Натановича Стругацького 

(1925 – 1991), російського письменника 

- 95 років від дня народження Юрія Валентиновича Трифонова (1925 

– 1981), російського письменника 

29 - Третій Спас, Горіховий або Хлібний 
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ВЕРЕСЕНЬ 
 

1 - День знань 

- 145 років від дня народження Едгара Райса Берроуза (1875 – 1950), 

американського письменника-фантаста 

2 - День закінчення Другої світової війни 

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

блакитний прапор 

5 - 285 років від дня народження Йоганна Крістіана Баха (1735 – 1782), 

німецького композитора і клавесиніста 

6 - 125 років від дня народження Северина Михайловича Левицького (1890 

– 1962), українського педагога, громадського діяча (США), одного з 

провідних діячів українського скаутського руху «Пласт» 

- 145 років від дня народження Михайла Дашкевича (1875 – 1948), 

українського письменника 

7 - 150 років від дня народження Олександра Івановича Купріна (1870 – 

1936), російського письменника 

8 - Міжнародний день писемності (грамотності) 

11 - 130 років від дня народження Девіда Герберта Лоуренса (1885 – 1930), 

англійського письменника 

12 - День українського кіно (у другу суботу вересня) 

- День фізичної культури і спорту України (у другу суботу вересня) 

13 - 360 років від дня народження Даніеля Дефо (1660 – 1731), англійського 

прозаїка, публіциста 

15 - 130 років від дня народження Агати Крісті (1890 – 1976), англійського 

прозаїка 

16 - Міжнародний день охорони озонового шару 

19 - 60 років від дня народження Оксани Стефанівни Забужко (1960), 

українського прозаїка, поета, есеїста 

20 - 50 років від дня народження Дари Корній (Мирослави Іванівни 

Замойської) (1970), українського прозаїка 

21 - Міжнародний день миру 

- 55 років від дня народження Фредеріка Беґбедера (Фредерік Беґбеде ) 

(1965), французького прозаїка, публіциста, літературного критика, 

редактора, сценариста, актора, режисера 

22 - 120 років від дня народження Сергія Івановича Ожегова (1900 – 1964), 

видатного вченого мислителя 

25 - 255 років від дня народження Міхала Клеофаса Огінського (1765 – 1833), 

польського композитора і політичного діяча 

26 - Європейський день мов 

27 - День машинобудівника України 

29 - День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

- 175 років від дня народження Івана Карпенка-Карого (Тобілевича) (1845 

– 1907), прозаїка, драматурга, актора, режисера 
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- 220 років від дня народження Кіндратія Федоровича Рилєєва (1795 – 

1826), російського поета, декабриста 

30 - Всеукраїнський день бібліотек 

 

ЖОВТЕНЬ 
 

1 - День музики 

- День ветерана 

- Міжнародний день людей похилого віку 

2 - Міжнародний день боротьби проти насилля 

- Всесвітній день посмішки 

3 - 120 років від дня народження Томаса Вульфа (1900 – 1938), 

американського письменника 

- 125 років від дня народження Сергія Олександровича Єсеніна (1895 – 

1925), російського поета 

4 - Всесвітній день тварин 

- Український День вчителя (День працівників освіти чи День 

освітянина) 

5 - Всесвітній день вчителя 

7 - 105 років від дня народження Маргарити Йосипівни Алігер (1915 – 1992), 

російської поетеси 

8 - 135 років від дня народження Володимира Юхимовича Свідзинського 

(1885 – 1941), українського поета 

9 - 80 років від дня народження Джона Леннона (1940 – 1980), англійського 

рок-музиканта 

11 - 130 років від дня народження Франсуа Моріака (1885 – 1970), 

французького письменника, лауреата Нобелівської премії в галузі 

літератури (1952) 

13 - 140 років від дня народження Саші Чорного (Олександра Михайловича 

Глікберга) (1880 – 1953), російського поета 

14 - День Українського козацтва 

- День захисника України (День захисників Вітчизни) 

15 - 160 років від дня народження Софії Віталіївни Тобілевич (Дітковської) 

(1860 – 1953), української актриси, перекладачки, письменниці, етнографа 

16 - Всесвітній день здoрoвoгo харчування 

17 - 105 років від дня народження Артура Ашера Міллера (1915 – 2005), 

американського драматурга і прозаїка 

18 - Україна увійшла до Ради Європи 

- Європейський День боротьби з торгівлею людьми 

21 - Міжнародний День шкільних бібліотек 

- 75 років від дня народження Микити Сергійовича Михалкова (1945), 

російського актора і кінорежисера 

22 - 150 років від дня народження Івана Олексійовича Бунина (1870 – 1953), 

російського письменника 

23 - 100 років від дня народження Джанні Родарі (Джованні Франческо 



17 
 

Родарі) (1920 – 1980), італійського казкаря, прозаїка, журналіста 

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

25 - 190 років від дня народження Йоганна Баптиста Штрауса ІІ (1825 – 

1899), австрійського композитора, диригента і скрипаля 

26 - 50 років від дня народження Романа Степановича Скиби (1970), 

українського поета 

- 70 років від дня народження Володимира Савовича Лиса (1950), 

українського прозаїка, драматурга 

28 - День визволення України від фашистських загарбників 

- Міжнародний день шкільних бібліотек 

31 - 100 років від дня народження Діка Френсіса (Річард Стенлі Френсіс) 

(1920 – 2010), британського письменника 

- 225 років від дня народження Джона Кітса (1795 – 1821), англійського 

поета 

 

ЛИСТОПАД 
 

1 - День народження Європейського союзу (Дата заснування ЄС) 
- 85 років від дня народження Володимира Степановича Мирного (1935), 

українського поета 

3 - 125 років від дня народження Едуарда Георгійовича Багрицького 

(Дзюбін) (1895 – 1934), українського поета, перекладача, драматурга, 

художника-графіка 

4 - День залізничника України 

5 - 105 років від дня народження Анатолія Мефодійовича Хорунжого (1915 – 

1991), українського прозаїка 

6 - День Визволення Києва 

- 95 років від дня народження Миколи Євгеновича Петренка (1925), 

українського поета, прозаїка 

- 165 років від дня народження Дмитра Івановича Яворницького (1855 – 

1940), українського історика, археолога, фольклориста, етнографа, 

письменника, поета 

8 - 120 років від дня народження Маргарет Мітчелл (1900 – 1949), 

американської письменниці 

9 - День української писемності та мови 

- Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного 
мистецтва 

10 - Всесвітній день науки 

13 - 170 років від дня народження Роберта Луїса Стівенсона (1850 – 1894), 

англійського прозаїка 

14 - 180 років від дня народження Клода Моне (1840 – 1926), французького 

живописця 

17 - Міжнародний день студентів 

- 50 років від дня народження Андрія Анатолійовича Кокотюхи (1970), 

українського прозаїка, журналіста 
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18 - День народження Діда Мороза 

19 - День чоловіків 

- 145 років від дня народження Катрі Гриневичевої (Катерини Василівни 

Гриневич) (1875 – 1947), прозаїка українського зарубіжжя 

20 - Всесвітній день дитини 

26 - День подяки (у четвертий четвер листопада) 

27 - Всесвітній день інформації 
- Чорна п’ятниця (Black Friday) 

28 - День пам’яті жертв голодомору (в четверту суботу листопада) 

- 105 років від дня народження Костянтина Михайловича Симонова (1915 

– 1979), російського письменника, громадського діяча 

- 140 років від дня народження Олександра Олександровича Блока (1880 – 

1921), російського поета і драматурга 

29 - 115 років від дня народження Гавриила Миколайовича Троєпольського 

(1905 – 1995), російського письменника 

30 - День домашніх тварин 

- 85 років від дня народження Дмитра Семеновича Чередниченка (1935), 

українського поета, прозаїка, перекладача 

- 180 років від дня народження Марка Твена (Семюеля Ленгхорна 

Клеменса) (1835 – 1910), американського письменника 

 

ГРУДЕНЬ 
 

1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

2 - Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

3 - Міжнародний День людей з інвалідністю 

4 - 145 років від дня народження Райнера Марії Рільке (1875 – 1926), 

австрійського письменника 

- 185 років від дня народження Семюела Батлера (1835 – 1902), 

англійського письменника 

- 195 років від дня народження Олексія Миколайовича Плещеєва (1825 – 

1893), російського письменника, критика і перекладача 

5 - 65 років від дня народження Михайла Миколайовича Андрусяка (1955), 

українського письменника, публіциста, перекладача 

- 200 років від дня народження Афанасія Афанасійовича (Опанаса 

Опанасовича) Фета (1820 – 1892), російського поета-лірика, перекладача, 

мемуариста 

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 - 115 років від дня народження Василя Семеновича Гроссмана (1905 – 

1964), російського письменника 

14 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 



19 
 

Чорнобильській АЕС 

- 180 років від дня народження Михайла Петровича Старицького (1840 – 

1904), українського драматурга, поета 

16 - 245 років від дня народження Джейн Остін (1775 – 1817), англійського 

прозаїка 

17 - 250 років від дня народження Людвига ван Бетховена (1770 – 1827), 

німецького композитора, піаніста,диригента 

19 - День святого Миколая 

 - 100 років від дня народження Миколи Даниловича Руденка (1920 – 2004), 

українського поета, прозаїка, фантаста 

21 - 640 років від дня смерті Джованні Боккаччо (1313 – 1375), італійського 

письменника-гуманіста 

25 - Католицьке Різдво 

 - 125 років від дня народження Григорія Гурійовича Верьовки (1895 – 

1964), українського композитора, хорового диригента 

30 - 115 років від дня народження Данила Івановича Хармса (Ювачова) 

(1905 – 1942), російського поета і драматурга 

- 155 років від дня народження Джозефа Редьярда Кіплінґа (1865 – 1936), 

англійського прозаїка-казкаря, поета 

31 - 75 років від дня народження Конні Вілліс (Констанс Елейн Тріммер 

Вілліс) (1945), американської письменниці-фантаста 

 

 

  



20 
 

Книги-ювіляри 2020 року 
 

425 років трагедії Вільяма Шекспіра «Ромео та Джульетта» 

235 років книзі «Пригоди барона Мюнхаузена», написаної письменником 

Еріхом Распе 

200 років відомій поемі «Руслан та Людмила», яку написав Олександр Пушкін 

185 років повість Олександра Пушкіна «Єгипетські ночі» 

180 років збірників віршів «Кобзар» Тараса Шевченка 

170 років роману «Життя Девіда Копперфільда, розказане ним самим», 

написаний Чарльзом Діккенсом 

155 років роману «Вершник без голови», який було написано Томасом Рідом 

150 років Жуль Верн опублікував один з найвідоміших творів сучасності – 

роман «20000 ллє під водою» 

140 років роману Федора Достоєвського, який називається «Брати 

Карамазови» 

130 років відомому твору «Портрет Доріана Грея», написаний Оскаром 

Уайльдом 

120 років відзначає відома казка «Чарівник країни Оз», написана 

американським письменником Лайменем Френком Баумом 

115 років роману відомого французького письменника Жюля Верна «Маяк на 

краю світу» 

105 років відзначає книга «Пан із Сан-Франциско», написана Іваном 

Олексійовичем Буніним 

95 років фантастичному роману «Голова професора Доуеля» письменника-

фантаста Олександра Романовича Бєляєва 

70 років відзначає твір «Лев, чаклунка і платтяна шафа», написане Клайвом 

Стейплзом Льюїсом 

70 років роману Рея Дугласа Бредбері «Марсіанські хроніки» 

65 років популярному роману «Лоліта», який написав Володимир Набоков 

55 років Микола Носов опублікував дуже популярну дитячу книгу, яка 

називається «Незнайко на Місяці» 

50 років відзначає казка Олександра Мелентьевича Волкова «Жовтий туман» 

30 років Віктор Пелевін випустив свій перший твір «Затворник і 

шестипалий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


