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МІЖНАРОДНІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ

2013–2022  –  Міжнародне десятиріччя зближення культур
2014–2024  –  Міжнародне десятиріччя сталої енергетики для всіх
2015–2024  –  Міжнародне десятиріччя осіб африканського походження
2016–2025  –  Міжнародне десятиріччя дій Організації Об'єднаних Націй з проблем
харчування 
2018–2028  –  Міжнародне десятиріччя дій "Вода для сталого розвитку"
2019–2028  –  Міжнародне десятиріччя ООН щодо сімейних фермерських господарств 
2021–2030  –   Міжнародне десятиріччя Організації Об'єднаних Націй по відновленню
екосистем
2021–2030  –   Міжнародне десятиріччя науки про океан в інтересах сталого розвитку
2022–2032  –  Міжнародне десятиріччя мов корінних народів 

ДЕСЯТИРІЧЧЯ В УКРАЇНІ

2018–2028  – десятиріччя української мови

ООН 2021 рік оголошено:

–  Міжнародним роком миру і довіри 
–  Міжнародним роком овочів та фруктів
–  Міжнародним роком творчої економіки для стійкого розвитку

2020-2021 навчальний рік в Україні оголошено:

–  Роком математичної освіти

2021 року в Україні відзначатимуться події:

425 років (1596 рік) з часу:
–  укладення Берестейської церковної унії
–  завершення козацького повстання під проводом Северина Наливайка 
400 років (1621 рік) з часу:
–  завершення хотинської турецько-польської війни 
– Хотинської битви, коли козацька армія гетьмана Петра Сагайдачного врятувало

польське військо від поразки турками і татарами
350 років (1671 рік) з часу:
–  завершення польсько-українсько-татарської війни 1666-1671 років між Річчю

Посполитою та  васалами Османської  імперії: Гетьманщиною (Правобережною
Україною на чолі з Петром Дорошенком) та Кримським ханством 
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1666%E2%80%941671)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1671_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC_(1621)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1621_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1596_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1


300 років (1721 рік) з часу:
–  видання наказу про цензурування українських книжок, яким були накладені

штрафи  на Київську та Чернігівську  друкарні за  книжки "не  во  всем  с
великороссийскими сходные". Знищення Чернігівської друкарні.

250 років (1771 рік) з часу:
–   спорудження Дніпровської  укріпленої  лінії (від  Олександрівська  вздовж

Кримського  кордону  до  Петрівської  фортеці)  та  заснування Олександрівська (нині
м. Запоріжжя)

100 років (1921 рік) з часу:
–  початку Голоду в Україні (продовжувався до 1923 року)
–  заснування Української автокефальної православної церкви
–   закінчення другої  радянсько-української  війни,  поразка  українського

визвольного руху (листопад)
75 років (1946 рік) з часу:
–  початку Голоду в Україні (продовжувався до 1947 року)
30 років (1991 рік) з часу:

–  прийняття Акту проголошення незалежності України
25 років (1996 рік) з часу:
–   встановлення  Дня  Конституції  України: після  майже  доби  безперервної

роботи, Верховна Рада України о 9 год. 18 хв.,  прийняла і  ввела в дію Конституцію
України (28 червня)

–   запровадження національної  валюти гривні (₴,  UAH)  указом  Президента
України Леоніда Кучми "Про грошову реформу в Україні" від 25.08.1996 (вересень)

2021 року в Україні відзначатимуться ювілеї видатних особистостей:

425  років (1596-1647)  від  дня  народження  Петра  Могили,  церковного  та
політичного діяча, педагога, митрополита Київського, Галицького і всієї Русі 

375 років (1646-1722) від дня народження Івана Ілліча Скоропадського, гетьмана
Лівобережної України (протягом 1708-1722 рр.)

150  років (1871-1913)  від  дня  народження  Лариси  Петрівни  Косач  (Леся
Українка), видатної української письменниці та громадської діячки 

125 років (1896-1960) від дня народження  Івана Сергійовича Паторжинського,
оперного співака, педагога, народного артиста СРСР 

СІЧЕНЬ

1     Новорічне свято
• 125  років  від  дня  народження  українського  художника,  графіка  Василя

Ілліча Касіяна (1896 – 1976) 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1896_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1871_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1646_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1596_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1946%E2%80%941947
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1946_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1921%E2%80%941923
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=1921_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1771_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96


2     80 років  від  дня народження української  поетеси,  дитячої  письменниці
Оксани Павлівни Сенатович (1941 – 1997)

6     80 років від дня народження української поетеси Ганни Танасівни Чубач
(1941– 2019) 

7     Різдво Христове
8      120  років  від  дня  народження  українського  письменника-фантаста

Володимира Миколайовича Владка (Єремченка) (1901 – 1974)
11     Міжнародний день заповідників і національних парків
• Міжнародний день «Дякую»
12     145 років від дня народження американського письменника Джека Лондона

(1876 – 1916)
13     90 років від дня народження російського прозаїка Аркадія Олександровича

Вайнера (1931 – 2005)
14     110 років від дня народження російського прозаїка Анатолія Наумовича

Рибакова (Аронова) (1911 – 1998)
15      150  років  від  дня  народження  українського  письменника,  історика,

перекладача Агатангела Юхимовича Кримського (1871 – 1942)
• 130  років  від  дня  народження  російського  поета,  прозаїка,  перекладача

Осипа Емілійовича Мандельштама (1891 – 1938)
17     День дитячих винаходів
18     85 років від дня народження українського поета Степана Ілліча Жупанина

(1936 – 2005)
19     Богоявлення Господнє, Водохреща 
21     Міжнародний день обіймів
22     День Соборності України (День Злуки)
24      245  років  від  дня  народження  німецького  письменника,  художника,

композитора Ернста Теодора Амадея Гофмана (1776 – 1822)
• 80  років  від  дня  народження  українського  прозаїка,  поета,  перекладача

Юрія Володимировича Покальчука (1941 – 2008) 
• 60  років  від  дня  народження  українського  поета,  прозаїка,  перекладача

Олександра Васильовича Ірванця (1961)
25     70 років від дня народження української письменниці, прозаїка Оксани

Іванівни Думанської (1951)
27     Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
• 265  років  від  дня  народження  австрійського  композитора  Вольфганга

Амадея Моцарта (1756 – 1791)
• 195  років  від  дня  народження  російського  письменника  Михайла

Євграфовича Салтикова-Щедріна (1826 – 1889)
• 180  років  від  дня  народження  українського  і  російського  живописця-

пейзажиста Архипа Івановича Куїнджі (1841 – 1910) (за іншою версією 1842 р.)
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• 130  років  від  дня  народження  українського  поета  Павла  Григоровича
Тичини (1891 – 1967) (за іншою версією 23 січня)

28     70 років від дня народження українського поета, прозаїка Валерія Ілліча
Герланця (1951)

29     День пам’яті Героїв Крут

ЛЮТИЙ

2     120 років від дня народження українського прозаїка Валер’яна Петровича
Підмогильного (1901 – 1937)

9     День безпечного Інтернету
• 580 років від дня народження узбецького поета, просвітителя, державного

діяча Алішера Навої (1441 – 1501)
11     Міжнародний день жінок і дівчаток в науці
12      150  років  від  дня  народження  українського  прозаїка  Леся  Мартовича

(Олекси Семеновича Мартовича) (1871 – 1916)
• 120  років  від  дня  народження  українського  прозаїка  Івана  Юхимовича

Сенченка (1901 – 1975)
13     140 років від  дня народження англійської  дитячої  письменниці  Елінор

Фарджон (1881 – 1965)
14     Міжнародний день дарування книг
• День святого Валентина
15     День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
• 115  років  від  дня  народження  татарського  поета  Муси  Джаліля  (Муси

Мустафовича Залілова) (1906 – 1944)
16      190 років від дня народження російського прозаїка Миколи Семеновича

Лєскова (1831 – 1895)
17     Міжнародний день спонтанного прояву доброти
• 115 років  від  дня народження російської  дитячої  поетеси Агнії  Львівни

Барто (1906 – 1981)
19     День Державного герба України (1992)
• Міжнародний день захисту морських ссавців (інша назва День кита)
20     День Героїв Небесної Сотні
• Всесвітній день соціальної справедливості
21    Міжнародний день рідної мови
• 100 років  від  дня  народження українського прозаїка,  поета  Володимира

Кириловича Малика (Сиченка) (1921 – 1998)
22     215 років від дня народження українського поета, байкаря Левка Івановича

Боровиковського (1806 – 1889)
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24     235 років від дня народження німецького письменника-казкаря Вільгельма
Карла Грімма (1786 – 1859)

25      150  років  від  дня  народження  української  поетеси,  драматурга  Лесі
Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки) (1871 – 1913)

• 180  років  від  дня  народження  французького  живописця  П’єра  Огюста
Ренуара (1841 – 1919)

27     190 років від дня народження російського живописця, який жив і працював
в Україні, Миколи Миколайовича Ге (1831 – 1894)

БЕРЕЗЕНЬ

3     Всесвітній день письменника
• Всесвітній день дикої природи
• 125  років  від  дня  народження  ,  оперного  співака,  педагога,  народного

артиста СРСР  Івана Сергійовича Паторжинського (1896-1960)
• 90  років  від  дня  народження  українського  поета,  прозаїка  Леоніда

Михайловича Тендюка (1931 – 2012)
4      115  років  від  дня  народження  американського  письменника-казкаря

Мейндерта Дейонга (1906 – 1991)
5      75 років від дня народження норвезького дитячого письменника Клауса

Гагерупа (1946 – 2018) 
6      90 років  від  дня  народження  українського  композитора  Олександра

Івановича Білаша (1931 – 2003)
7     Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
8     260 років від дня народження польського письменника,  історика,  автора

численних праць з історії України Яна Потоцького (1761 – 1815)
9     207 років від дня народження українського поета, художника, громадського

діяча Тараса Григоровича Шевченка (1814 – 1861) 
• 135 років від дня народження українського художника-ілюстратора Георгія

Івановича Нарбута (1886 – 1920)
14     День українського добровольця
19     90 років від дня народження поетеси, прозаїка, художниці українського

зарубіжжя Емми Іванівни Андієвської (1931)
20     Міжнародний день щастя
21     Всесвітній день поезії
• Міжнародний день лісів
22     Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води)
22/28   Всеукраїнський тиждень дитячого читання
26      50  років  від  дня  народження  українського  дитячого  письменника,

журналіста і драматурга Олександра Дюловича Гавроша (1971)
6
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27     Міжнародний день театру
28      130  років  від  дня  народження  українського  поета,  прозаїка  Олекси

Андрійовича Слісаренка (Снісаря) (1891 – 1937)
• 65 років від дня народження української письменниці-казкарки Світлани

Володимирівни Прудник (1956)
29     140 років від дня народження української поетеси Марійки Підгірянки

(Марії Омелянівни Ленерт-Домбровської) (1881 – 1963)

КВІТЕНЬ

1     День сміху
• Міжнародний день птахів
2     Міжнародний день дитячої книги
4      80  років  від  дня  народження  українського  поета,  прозаїка  Леоніда

Никифоровича Горлача (Коваленка) (1941)
5     140 років від  дня народження українського композитора,  музикознавця,

фольклориста Дмитра Миколайовича Ревуцького (1881 – 1941)
• 115 років  від  дня народження українського прозаїка  Анатолія  Івановича

Шияна (1906 – 1989)
6     Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку
7     Всесвітній день здоров’я 
9     200 років від дня народження французького поета Шарля Бодлера (1821 –

1867)
10     75 років  від  дня народження українського прозаїка  Богдана Івановича

Сушинського (1946)
11     Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
12     Всесвітній день авіації і космонавтики
• День працівників ракетно-космічної галузі України
• Міжнародний день польоту людини в  космос.  60 років  від  дня першого

польоту людини в космос (1961)
• День скаута в Україні
13     115 років від дня народження української письменниці Оксани Дмитрівни

Іваненко (1906 – 1997)
15      85  років  від  дня  народження українського  сатирика,  гумориста  Олега

Федоровича Чорногуза (1936)
17     Всеукраїнський День довкілля
• Міжнародний день цирку
18     Міжнародний день пам’яток і визначних місць
• День пам’яток історії і культури України
19     День проліска
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• 85 років від дня народження українського прозаїка Григорія Григоровича
Кияшка (1936) 

21     205 років від дня народження англійської письменниці Шарлотти Бронте
(1816 – 1855)

22     Міжнародний день Землі
23     Всесвітній день книги та авторського права
• 130 років від дня народження російського композитора Сергія Сергійовича

Прокоф’єва (1891 – 1953)
• 60  років  від  дня  народження  українського  прозаїка  Андрія  Юрійовича

Куркова (1961)
26     Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. День

Чорнобильської трагедії
28     80 років від дня народження української поетеси Ірини Володимирівни

Жиленко (1941 – 2013)
29     Міжнародний день танцю
30     Міжнародний день джазу
• 75  років  від  дня  народження  шведського  дитячого  письменника,

художника-ілюстратора Свена Нурдквіста (1946)
• 65  років  від  дня  народження  українського  поета  Павла  Миколайовича

Гірника (1956) 

ТРАВЕНЬ

2     Великдень
3     80 років від дня народження британського дитячого письменника і поета

Іана Вайброу (1941)
5      185  років  від  дня  народження  українського  поета  Сидора  Івановича

Воробкевича (1836 – 1903)
• 175  років  від  дня  народження  польського  прозаїка  Генрика  Сенкевича

(1846 – 1916)
7      160  років  від  дня  народження  індійського  поета,  прозаїка,  лауреата

Нобелівської премії (1913) Рабіндраната Тагора (1861 – 1941)
8     День пам’яті та примирення
• Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
9     День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
• День матері
• 60  років  від  дня  народження  українського  поета,  прозаїка  Віктора

Володимировича Неборака (1961)
• 85  років  від  дня  народження  українського  поета,  прозаїка  Володимира

Олексійовича Підпалого (1936 – 1973)
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10     60 років від дня народження українського поета, дитячого письменника
Івана Антоновича Малковича (1961)

14     150 років від дня народження українського прозаїка Василя Семеновича
Стефаника (1871 – 1936)

15     День науки в Україні
• Міжнародний день родини
• 165  років  від  дня  народження  американського  письменника-казкаря

Лаймена Френка Баума (1856 – 1919)
• 130  років  від  дня  народження  російського  письменника,  який  жив  в

Україні, Михайла Опанасовича Булгакова (1891 – 1940)
16     День пам’яті жертв політичних репресій
• 100  років  від  дня  народження  українського  прозаїка,  поета  Миколи

Олександровича Дашкієва (1921 – 1976)
18     Міжнародний день музеїв 
• День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу (1944)
• День боротьби за права кримськотатарського народу
• День резервіста України
20     День вишиванки
21     Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку
24     День слов'янської писемності і культури
• 80 років від дня народження  американського співака, композитора, поета,

лауреат Нобелівської премії з літератури (2016) Боба Ділана (1941)
25     Міжнародний день зниклих безвісти дітей
29     Міжнародний день миротворців ООН
31     Всесвітній день без тютюну
• 95 років від дня народження німецького дитячого письменника Джеймса

Крюса (1926 – 1997)
 

ЧЕРВЕНЬ

1     Міжнародний день захисту дітей
• День захисту дітей в Україні
• Всесвітній день батьків
• Всесвітній день молока
• 90  років  від  дня  народження  українського  поета  Володимира  Яковича

Бровченка (1931 – 2013)
• 85  років  від  дня  народження  українського  поета,  прозаїка  Петра

Федотовича Бондарчука (1936)
4     Міжнародний день безвинних дитячих жертв агресії
5     Всесвітній день охорони навколишнього середовища
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7     95 років від дня народження народного художника  України, графіка та
ілюстратора Анатолія Дмитровича Базилевича (1926 – 2005)

8     Всесвітній день океанів 

10     70 років від дня народження українського прозаїка Василя Миколайовича
Шкляра (1951)

12     Всесвітній день боротьби проти застосування дитячої праці
14     Всесвітній день донора крові
• 210 років від дня народження американської письменниці Гаррієт Бічер-

Стоу (1811 – 1896) 
• 130  років  від  дня  народження  російського  письменника  Олександра

Мелентійовича Волкова (1891 – 1977)
15     80 років від дня народження  українського кіноактора і сценариста Івана

Васильовича Миколайчука (1941 – 1987)
19     Всесвітній день дитячого футболу
• 100 років від дня народження австралійської дитячої письменниці Патрісії

Райтсон (1921 – 2010)
20     День батька 
• 100 років від  дня народження російського прозаїка  Анатолія  Марковича

Маркуші (Арнольда Марковича Лур’є) (1921 – 2005)
22     День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
• 165  років  від  дня  народження  англійського  письменника,  класика

пригодницької літератури Генрі Райдера Хаггарда (1856 – 1925)
23     Міжнародний олімпійський день
24     75 років від дня народження української дитячої письменниці, поетеси

Надії Володимирівни Кир’ян (1946)
25     110 років від дня народження українського живописця Сергія Федоровича

Шишка (1911 – 1997)
26     Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та

їхнім незаконним обігом
27     День молоді
• День молодіжних та дитячих громадських організацій
28     День  Конституції  України.  25  років  від  дня  прийняття  Конституції

України (1996)

ЛИПЕНЬ

1     День архітектури України
3     Міжнародний день Дніпра
• 70  років  від  дня  народження  українського  поета,  прозаїка,  драматурга

Вадима Григоровича Бойка (1951 – 2005)
4 День Військово-Морських Сил Збройних Сил України
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• День Національної поліції України   
• 130  років  від  дня  народження  українського  письменника  Петра

Йосиповича Панча (Панченка) (1891 – 1978)
6     Всесвітній день поцілунку
7     Свято Івана Купала
8     День родини в Україні 
• 85  років  від  дня  народження  українського  письменника,  гумориста

Валентина Лукича Чемериса (1936 – 2016) 
• 50 років від дня народження українського дитячого письменника Сергія

Володимировича Гридіна (1971)
15     День українських миротворців
• 415  років  від  дня  народження  нідерландського  художника  Рембрандта

Гарменсзона ван Рейна (1606 – 1669) (за іншою версією народився у 1607 році) 
16     День ухвали Декларації про суверенітет України (1990)
17     175 років від дня народження Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая,

російського  мандрівника  українського  походження  з  козацького  роду  Миклух,
антрополога,  етнографа,  географа,  дослідника  народів  Південно-Східної  Азії,
Австралії й Океанії (1846 – 1888)

19      125  років  від  дня  народження  англійського  письменника  Арчібальда
Джозефа Кроніна (1896 –1981)

20     Міжнародний день шахів
21     115 років від дня народження української поетеси, літературного критика

Олени Іванівни Теліги (1906 – 1942)  
23     Всесвітній день китів і дельфінів
24     70 років від дня народження української художниці, ілюстраторки дитячих

книжок, письменниці Катерини Володимирівни Штанко (1951)
25     155 років від дня народження українського письменника, культурного діяча

Модеста Пилиповича Левицького (1866 – 1932)
26      165  років  від  дня  народження  англійського  письменника,  драматурга

Джорджа Бернарда Шоу (1856 – 1950)
28     День хрещення Київської Русі-України 
• 75 років від дня народження українського письменника, літературознавця,

громадського діяча Михайла Федоровича Слабошпицького (1946)
30     Міжнародний день дружби
• 160 років від дня народження українського прозаїка,  драматурга Любові

Олександрівни Яновської (1861 – 1933) 
    

СЕРПЕНЬ

6     Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї  
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8     Міжнародний день альпінізму
10     80 років від дня народження українського поета, державного і громадського

діяча Романа Мар’яновича Лубківського (1941 – 2015)
12     Міжнародний день молоді
• 70  років  від  дня  народження  української  дитячої  письменниці  Галини

Миколаївни Малик (1951)
14     Медовий Спас (Маковія)
15     День археолога
• 250 років від дня народження англійського прозаїка, поета Вальтера Скотта

(1771 – 1832)
18    65  років  від  дня  народження  українського  поета  Василя  Дмитровича

Герасим’юка (1956)
19     Всесвітній день фотографії
• Преображення Господнє. Яблучний Спас 
20      100 років від дня народження українського драматурга, прозаїка Миколи

Яковича Зарудного (1921 – 1991)
23     Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму
• День Державного Прапора України
24      День Незалежності України. 30-річчя прийняття Акту проголошення

незалежності України
27      165  років  від  дня  народження  українського  письменника,  поета,

перекладача Івана Яковича Франка (1856 – 1916)
• 150 років від дня народження американського прозаїка Теодора Драйзера

(1871 – 1945)
• 80  років  від  дня  народження  українського  актора  театру  і  кіно,  Героя

України Богдана Сильвестровича Ступки (1941 – 2012)
29     День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність,

суверенітет і територіальну цілісність України

ВЕРЕСЕНЬ

1     День знань
8     Міжнародний день грамотності
9     Міжнародний день краси
11     День українського кіно 
• 100  років  від  дня  народження  польського  письменника-фантаста,

журналіста Станіслава Лема (1921 – 2006)
15     Міжнародний день демократії
16     Міжнародний день охорони озонового шару 
18     Міжнародний день читання електронних книжок у вільному доступі
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19     День батька в Україні 
21     Міжнародний день миру
• 155 років від дня народження англійського письменника-фантаста Герберта

Джорджа Велза (1866 – 1946)
24      125 років  від  дня  народження американського письменника Френсіса
Фіцджеральда (1896 – 1940)
26     Європейський день мов
• 120 років від дня народження українського прозаїка Семена Дмитровича

Скляренка (1901– 1962) 
27     Всесвітній день туризму. День туризму в Україні
• День вихователя і дошкільних працівників
29     День пам'яті жертв Бабиного Яру
• 155  років  від  дня  народження  українського  історика,  письменника,

громадського та політичного діяча Михайла Сергійовича Грушевського (1866 – 1934)
30     Всеукраїнський день бібліотек
• 180 років від дня народження українського вченого, історика, письменника,

публіциста, громадського діяча Михайла Петровича Драгоманова (1841 – 1895)

ЖОВТЕНЬ

1     Всесвітній день посмішки
• Міжнародний день людей похилого віку
• Міжнародний день музики
• День ветерана 
2     115 років від дня народження українського письменника Івана Багряного

(Івана Павловича Лозов’ягіна) (1906 –1963)
• 130  років  від  дня  народження  українського  живописця,  народного

художника України Йосипа Йосиповича Бокшая (1891 – 1975)
3     День працівників освіти
4     Всесвітній День архітектора  
• 130 років від дня народження українського поета, перекладача Юрія Клена

(Освальда Федоровича Бургардта) (1891 – 1947)
6     140 років від дня народження українського письменника, драматурга Івана

Антоновича Кочерги (1881 – 1952) 
10     День художника України
11     Міжнародний день дівчат
14     День захисника України
• День українського козацтва
• Покрова Пресвятої Богородиці
16     Всесвітній день хліба
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17     85 років від дня народження українського поета, перекладача, драматурга,
Героя України Івана Федоровича Драча (1936  – 2018)

18     Україна увійшла до Ради Європи (1995) 
21     Всесвітній День яблук
22     210 років від дня народження угорського композитора Ференца Ліста (1811

– 1886)
25      140  років  від  дня  народження видатного  іспанського  та  французького

художника, скульптора Пабло Пікассо (1881 – 1973)
27      День  пам'яті  масових  розстрілів  української  інтелігенції  в  урочищі

Сандармох (1937)
28     День визволення України від нацистських загарбників (1944)
• Міжнародний день анімації
• 555  років  від  дня  народження  визначного  мислителя  епохи  пізнього

Відродження  Еразма Роттердамського (1466 –1536)
• 140 років від дня народження українського письменника Дмитра Яковича

Макогона (1881 – 1961)
29     110 років від дня народження українського письменника Івана Антоновича

Цюпи (1911 – 2004)
30      100  років  від  дня  народження  українського  письменника  Пилипа

Дмитровича   Бабанського (1921 – 1994) 
31     Міжнародний день Чорного моря

ЛИСТОПАД

1     170  років  від  дня  народження  українського  поета,  фольклориста  Івана
Івановича Манжури (1851 – 1893)

• 160  років  від  дня  народження  української  письменниці,  перекладачки
Дніпрової Чайки (Людмили Олексіївни Василевської-Березіної) (1861 –1927)

2     130 років від дня народження українського письменника,  фольклориста,
етнографа, педагога Олександра Івановича Маркуша (1891 – 1971)

6     Всесвітній день чоловіків
• 210 років від дня народження українського поета, письменника, духовного

просвітителя Маркіяна Семеновича Шашкевича (1811 –1843)
7     120 років від дня народження українського письменника,  шевченкознавця

Дмитра Филимоновича Красицького (1901 – 1989)
• 85  років  від  дня  народження  українського  письменника-шістдесятника,

поета,  режисера,  актора,  сценариста  Миколи Степановича  Вінграновського  (1936  –
2004) 

8     130 років від дня народження українського письменника Олеся Досвітнього
(Олександра Федоровича Скрипаля-Міщенка) (1891 – 1934)
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9      Всеукраїнський  день  працівників  культури  та  майстрів  народного
мистецтва

• День української писемності та мови
• День  пам'яті  першого  історика  України-Русі  Преподобного  Нестора-

літописця 
11     80 років від дня народження українського поета Леоніда Миколайовича

Талалая (1941 – 2012) 
12      85  років  від  дня  народження  українського  поета  Миколи  Федоровича

Сингаївського (1936 – 2013)
16     Міжнародний день толерантності 
20     Всесвітній день дитини
21     День Гідності та Свободи
24     215 років від дня народження українського письменника, художника Олекси

Петровича Стороженка (1806 – 1874)
• 195 років від дня народження італійського казкаря Карло Коллоді (1826 –

1890)
25     95 років від дня народження американського письменника-фантаста Пола

Вільяма Андерсона (1926 – 2001)
26     Всесвітній день інформації
27     День пам’яті жертв Голодомору
• 120 років від дня народження українського поета, перекладача Михайла

Ореста (Михайла Костянтиновича Зерова) (1901 – 1963)
28     140 років від дня народження австрійського письменника Стефана Цвейга

(1881 – 1942)
• 45 років від дня народження українського дитячого письменника, поета,

казкаря Сашка Дерманського (Олександра Степановича Дерманського) (1976)

ГРУДЕНЬ

1     30 років від дня проведення Всеукраїнського референдуму (1991р.), на якому
народ України підтвердив Акт проголошення незалежності України

2     70 років від дня народження українського поета-пісняра Степана Петровича
Галябарди (1951)

3     Міжнародний день людей з інвалідністю   
5     Міжнародний день волонтерів
• 120 років від дня народження американського кінорежисера,  художника-

мультиплікатора Волта Діснея (1901 –1966) 
• 90 років від дня народження українського письменника Григора (Григорія)

Михайловича Тютюнника (1931 – 1980)
6     День Збройних сил України
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• 150  років  від  дня  народження  українського  поета,  письменника,
перекладача, режисера Миколи Кіндратовича Вороного (1871 – 1938)   

9     70 років від дня народження українського композитора, автора популярних
пісень Остапа Івановича Гавриша (1951)

10     Міжнародний день прав людини
• 80 років від дня народження українського композитора Ігоря Дмитровича

Поклада (1941)   
12     День благодійності
15     Міжнародний день чаю
16     155 років від дня народження видатного живописця-абстракціоніста, який

жив і творив в Україні, Німеччині, Франції та Росії Василя Васильовича Кандинського
(1866 – 1944)                       

19     День Святого Миколая
21      620  років  від  дня  народження  відомого  італійського  живописця,

представника раннього Відродження Мазаччо (1401 – 1428)
25     Різдво Христове за григоріанським календарем
31     425 років від дня народження  Петра Могили, церковного та політичного

діяча, педагога, митрополита Київського, Галицького і всієї Русі (1596-1647)

КНИГИ - ЮВІЛЯРИ 2021 РОКУ

5 років з часу виходу:
   – Винничук Ю. «Балакуче яблучко та інші історії», «Лежень», «Метелик вивчає
життя», «Перекладенець», «Чеберяйчики Гопля і Піпля» (2016)

– Дерманський О. «Стонадцять халеп Остапа Квіточки» (2016)
– Кокотюха А. «Гімназист і Чорна Рука» (2016)
– Корній Д. «Зворотній бік світів», «Зворотній бік сутіні» (2016)
– Кочубей С. «Сім нескладух Говорухи» (2016)
– Лущевська О. «Вітер з-під сонця», «Задзеркалля» (2016)
– Мацко І. «Перехідний вік моєї мами» (2016)
– Стус Т. «Їжак Вільгельм» (2016)

10 років з часу виходу:
– Вдовиченко Г. «Бора», «Мишкові миші» (2011)
–  Воронина  Л.  «Планета  Смугастих  Равликів»,  «Смак  олімпійського  золота»

(2011)
– Дев'ятко Н. «Скарби примарних островів» (2011)
– Іванцова М. «Ключі від ліфта» (2011)
– Ільченко О. «Жуки та інші поважні особи» (2011)
– Лірник С. «Моя Україна» (2011)
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– Матіос М. «Армагедон уже відбувся» (2011)
– Павленко М. «Русалонька із 7- В. В тенетах лабіринту» (2011)
– Процюк С. «Маски опадають повільно: Роман про Володимира Винниченка»

(2011)
– Роздобудько І. «Пригоди на острові «Клаварен» (2011)
– Савка М. «Казка про Старого Лева» (2011)

15 років з часу виходу:
– Бойн Д. «Хлопчик у смугастій піжамі» (2006)
– Винничук Ю. «Зачароване місце: українська літературна казка» (2006)
–  Воронина  Л.  «Таємне  товариство  боягузів,  або  Засіб  від  переляку  № 9»

(2006)
– Дерманський О. «Чудове Чудовисько» (2006)
– Захарченко О. «Вишивані гарбузи» (2006)
– Кокотюха А. А.«Зоопарк або Діти до 16 років» (2006)
– Мензатюк З. «Київські казки», «Казочки куцохвостики», «Таємниця  козацької

шаблі» (2006)
– Пагутяк Г. «Втеча звірів або Новий Бестіарій» (2006)
– Стронч Дж. «Розшукується ракета на чотирьох лапах» (2006)
– Шведер О. «Сни шовкопряда» (2006)

20 років з часу виходу:
– Воронина Л. «Таємниця смарагдового дракона» (2001)
– Кокотюха А. «Нейтральна  територія» (2001)
– Павленко М.«Домовичок із палітрою»  (2001)

25 років з часу виходу:
– Воронина Л. «Суперагент 000» (1996)
– Матіос М. «На Миколая» (1996)

30 років з часу виходу:
– Малик Г. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» (1991)
– Рутківський В. «Сторожова застава» (1991)

35 років з часу виходу:
– Григорук А. «Пухова сніговиця» (1986)
– Джонс Д. «Мандрівний замок Хаула» (1986)
– Нестайко В. «Таємниця Віті Зайчика» (1986)

40 років з часу виходу:
– Ліндгрен А. «Роні, дочка розбійника» (1981)
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45 років з часу виходу:
– Гончар О. «Берег любові» (1976)
– Малик В. «Чорний вершник» (1976)
– Тютюнник Г. «Три зозулі з поклоном», «Климко» (1976)

50 років з часу виходу:
– Бердник О. «Зоряний корсар» (1971)
– Григорук А. «Гусак Червонолап» (1971)
– Тютюнник Г. «Оддавали Катрю» (1971)

55 років з часу виходу:
– Нестайко В.«Незнайомець із 13 - ї квартири» (1966)

60 років з часу виходу:
– Іваненко О. «Тарасові шляхи» (1961)
– Лем С. «Соляріс» (1961) 

65 років з часу виходу:
– Вишня О. «Мисливські усмішки» (1956)
– Даррелл Дж. «Моя родина та інші звірі» (1956)  
– Довженко О. «Зачарована Десна» (1956)
– Осьмачка Т. «Ротонда душогубців» (1956)

70 років з часу виходу:
– Гуменна Д. «Діти Чумацького шляху» (1951)
– Осьмачка Т. «План до двору» (1951)
– Селінджер Дж. «Ловець у житі» (1951)
– Родарі Дж. «Пригоди Цибуліно» (1951)

75 років з часу виходу:
– Осьмачка Т. «Старший боярин» (1946)

80 років з часу виходу:
– Малишко А. «Україно моя!» (1941) 

85 років з часу виходу:
– Ремарк Е. «Три товариші» (1936)
– Толстой  А. «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно» (1936)
– Чапек К. «Війна з саламандрами» (1936)
– Чуковський Н. «Лікар Айболить» (1936)

95 років з часу виходу:
– Мілн О. «Вінні-Пух та всі-всі-всі» (1926)
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110 років з часу виходу:
– Баррі Дж. «Пітер Пен і Венді» (1911)
– Бернет Ф. «Таємний сад» (1911)
– Винниченко В. «Чорна Пантера і Білий Медвідь» (1911)
– Хоткевич Г. «Камінна душа» (1911)

115 років з часу виходу:
–  Лагерлеф  С.  «  Дивовижна  подорож  Нільса  Гольгерсона  з  дикими  гусьми

Швецією» (1906)

120 років з часу виходу:
– Кобилянська О. «Земля» (1901)
– Черемшина М. «Карби» (1901)

125 років з часу виходу:
– Сенкевич Г. «Камо грядеші?» (1896)

130 років з часу виходу:
– Дойль А. К. «Пригоди Шерлока Холмса» (1891)
– Коцюбинський М. «Харитя», «Ялинка» (1891)

135 років з часу виходу:
– Бернет Ф. «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886)
– Карпенко-Карий І. «Мартин Боруля» (1886)
– Кобилянська О. «Людина» (1886)
– Короленко В. «Сліпий музикант» (1886)
– Пчілка О. «Думки-мережанки» (1886)

140 років з часу виходу:
– Твен М. «Принц і злидар» (1881)  
– Харріс Дж. «Казки дядечка Римуса» (1881)

145 років з часу виходу:
– Твен М. «Пригоди Тома Сойєра» (1876)

150 років з часу виходу:
– Керрол Л. «Аліса в Задзеркаллі» (1871)

165 років з часу виходу:
– Майн Рід Т. «Квартеронка» (1856)  
– Флобер Г. «Мадам Боварі» (1856)

170 років з часу виходу:
– Мелвілл Г. «Мобі Дік, або Білий Кит» (1851)
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180 років з часу виходу:
– По Е. «Вбивства на вулиці Морг та інші історії» (1841) 

185 років з часу виходу:
– Гоголь М. «Ревізор» (1836)

190 років з часу виходу:
– Бальзак О. «Шагренева шкіра» (1831) 
– Гоголь М. «Вечори на хуторі біля Диканьки» (1831)
– Гюго В. «Собор Паризької Богоматері» (1831)

195 років з часу виходу:
– Купер Дж. «Останній із могікан» (1826)

205 років з часу виходу:
– Гофман Е. «Лускунчик і Мишачий король» (1816)

240 років з часу виходу:
– Шиллер Ф. «Розбійники» (1781)

295 років з часу виходу:
– Свіфт Дж. «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1726) 

420 років з часу виходу:
– Шекспір В. «Гамлет» (1601)

700 років з часу виходу:
– Данте А. «Божественна комедія»  (1321)

ПРИ СКЛАДАННІ МАТЕРІАЛУ ВИКОРИСТАНІ ТАКІ ДЖЕРЕЛА:

Книги:

Андрусенко, В. П. 50 знаменитых украинских книг / В. П.Андрусенко, Л. С. 
Загребельная, Е. Козырь. – Харьков : Фолио, 2004. – 509с. – (100 знаменитых)

Богданець-Білоскаленко, Н. І. Дитяча література. Твори українських 
письменників ІІ пол. ХХ-початку ХХІ століть : навчальний посібник / Н. І. 
Богданець-Білоскаленко. – Київ : Слово, 2011. – 480с.
Відлуння десятиліть: Українська література другої половини ХХ ст. : навчальний

посібник. – Київ : Грамота, 2002. – 463с. – (Шкільна бібліотека).
Історія української літератури . Перші десятиріччя ХХ століття. – Київ : Либідь, 

1992. – 512с.
Клімов, А. Україна. Видатні постаті / А. Клімов. – Харків : Веста, 2009. – 128с.: 

іл.
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Панченко, В. Літературний ландшафт України. ХХ століття. 50 «слайдів» / 
В. Панченко. – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 528с.

Скляренко, В. М. Література України / В. М. Скляренко, Я. О. Батій. – Харків : 
Бібліоколектор, 2015. – 319с. : іл.

Сучасна українська проза: нові імена : бібліографічний покажчик / КЗ «ЗОУНБ» 
ЗОР. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 168с.

Українська література у портретах і довідках : давня література – література ХХ 
ст. – Київ : Либідь, 2000. – 360 с. 

Українська літературна енциклопедія: В 5 т. / Укладач І. О. Дзеверін та ін. – 
Київ : «Українська енциклопедія» ім. М. Бажана, 1988,1990,1995.

Українські письменники. Довідник. – Київ : Велес, 2013. – 368с.
Усі українські письменники. – Харків : Торсінг плюс, 2007. – 384с.

Статті із періодичних видань:

Бабійчук, Т. Сучасна українська література: імена, теми, інтерпретація / Т. 
Бабійчук // Українська мова і література в школах України. – 2018. – №12. – С. 21-28.

Балій, Л. Українська література: теорія й практика / Л. Балій // Вивчаємо 
українську мову і літературу. – 2019. – № 31-33. – С. 23-42.

Богданець-Білоскаленко, Н. І. Сучасна українська література для підлітків: огляд 
останніх років / Н. І. Богданець-Білоскаленко, Т. Качак // Українська мова і література в
школах України. – 2017. – №4. – С. 21-24.

Малега, Л. І. Українська література наприкінці ХVІІІ ст. – в першій половині ХІХ
ст. / Л. І. Малега, О. В. Патюкова // Історія та правознавство. – 2018. – № 13-14. –
С. 55-63.

Ткаченко, О. Світ сучасного письменства / О. Ткаченко // Зарубіжна література. – 
2017. – №7. – С. 4-23.

Електронні ресурси: 

Ділова мова. Календар [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=un&year=2021
Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk021_o_hAvFRigjojF7y3gVa6HXGsg
%3A1591950007659&

Золота  колекція  дитячої  літератури [Електронний  ресурс]  //  Національна
бібліотека  України для дітей :  [веб-сайт]. –  Режим доступу :  http://    www.chl.kiev.ua
/default.aspx?id=1866 

Нові  імена  в  українській  дитячій  літературі [Електронний  ресурс]  :
бібліографічний покажчик // Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.О. Лягіна
: [веб-сайт]. – Режим доступу : http://laginlib.org.ua/book-galaxy/new_name 
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Комунальний заклад "Запорізька обласна бібліотека для дітей 
"Юний читач" Запорізької обласної ради

69006
м. Запоріжжя

вул. В.Лобановського, 14

Телефони: (061) 236-85-62
                            236-85-63
                            236-86-27
                            236-86-49
    Факс:     (061)236-85-62

Ел. пошта: zobd@ukr.net
Сайт:            zobd.zp.ua
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	2021 року в Україні відзначатимуться ювілеї видатних особистостей:
	425 років (1596-1647) від дня народження Петра Могили, церковного та політичного діяча, педагога, митрополита Київського, Галицького і всієї Русі 
	375 років (1646-1722) від дня народження Івана Ілліча Скоропадського, гетьмана Лівобережної України (протягом 1708-1722 рр.)
	Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

