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Генеральна Асамблея ООН оголосила 2021 рік: 
 

  Міжнародним роком миру і довіри 

  Міжнародним роком творчої економіки для стійкого розвитку 

  Міжнародним роком овочів і фруктів 
 

Міжнародні десятиліття за рішенням ООН 
 

 2013 – 2022  -  Десятиліття зближення культур 

 2014 – 2024  -  Десятиліття сталої (стійкої) енергетики для всіх 

 2015 – 2024  -  Десятиліття осіб африканського походження 

 2016 – 2025  -  Десятиліття дій ООН з проблем харчування 

 2018 – 2028  -  Десятиліття дій «Вода для сталого розвитку» 

 2019 – 2028  -  Десятиліття ООН щодо сімейних фермерських господарств 

 2021 – 2030  -  Десятиліття науки про океан в інтересах стійкого розвитку 

 2021 – 2030  -  Десятиліття Організації Об'єднаних Націй по відновленню 

екосистем.  

  

ЄС оголосив 
 м. Тімішоара (Румунія) – Культурною столицею Європи  

 м. Лахті (Фінляндія) – «Зеленою» столицею Європи 

 

* * * 
Всесвітньою Книжковою столицею світу у 2021 році є м. Тбілісі (Грузія) 

(ЮНЕСКО).  
 

 

ЮВІЛЕЇ, що відзначатимуться на державному рівні: 
 

 Президент України оголосив 2021 рік: 

  2020/2021 навчальний рік – Рік математичної освіти в Україні 

  2018 – 2027 роки – Десятиріччям української мови 

 Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження щодо підготовки та 
відзначення у 2021 році 100-річчя заснування Національної академії внутрішніх 
справ. 
 

 Постанови Верховної Ради України про відзначення: 

  150-річчя з дня народження Лесі Українки 

  150-річчя з дня народження Василя Стефаника 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pidgotovku-ta-vidznachennya-u-2021-roci-100-richchya-zasnuvannya-nacionalnoyi-akademiyi-vnutrishnih-sprav-s140819
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Січень 
1 Новорічне свято  

* Всесвітній день миру 

* День святого Петра Могили 

 

2 

200 років від дня народження Платона Федоровича Симиренка (1821–
1863), українського мецената, промисловця-цукрозаводчика, одного із 
засновників раціонального садівництва в Україні  

4 Всесвітній день азбуки Брайля 

6 Святвечір. Багата кутя 

7 Різдво Христове 

11 Всесвітній день «Дякую» 

* Міжнародний день заповідників та національних парків 

12 День українського політв’язня 

* 275 років від дня народження Йоганна Генріха Песталоцці (1746–
1827), швейцарського педагога  

13 Щедра кутя. Старий Новий рік 

14 День Святителя Василія Великого (Василя) 

* Новий рік за старим стилем 

18 Святвечір водохресний. Голодна кутя 

19 Богоявлення Господнє. Водохреща 

21 Міжнародний день обіймів 

22 День Соборності та Свободи України 

24 Міжнародний день освіти 

25 День студентів. Тетянин день. 

26 Міжнародний день митника 

27 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

28 70 років від дня народження Леоніда Костянтиновича Каденюка 

(1951-2018), українського льотчика-космонавта 

29 День пам’яті героїв Крут (Відзначається щорічно в день, коли біля 
селища  Крути в 1918 р. відбувся бій між більшовицькою армією та 
загоном київських студентів і бійців вільного козацтва) 

31 Міжнародний день ювеліра 

Лютий 

2 Всесвітній день водно-болотних угідь 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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4 Всесвітній день боротьби проти раку 

* 85 років від дня народження Бориса Миколайовича Мозолевського 
(1936-1993), українського археолога, історика, поета 

5 Всесвітній день читання вголос 

6 Всесвітній день без мобільного телефону 

7 115 років від дня народження Олега Костянтиновича Антонова (1906–
1984), українського авіаконструктора, доктора технічних наук, 
професора  

9 Міжнародний день стоматолога 

* День безпечного Інтернету 

11 Міжнародний день жінок і дівчаток у науці  

13 Всесвітній день радіо 

14 День Святого Валентина. Міжнародний день закоханих 

* Міжнародний день дарування книжок 

15 День вшанування учасників бойових дій на території інших держав  

* Міжнародний день дітей, хворих на рак 

* Стрітення Господнє 

17 День спонтанного прояву доброти 

18 165 років від дня народження Софії Федорівни Русової (1856-1940), 
української громадської діячки, педагога  

19 День Державного герба України 

20 Всесвітній день соціальної справедливості 

* День Героїв Небесної Сотні 

21 Міжнародний день рідної мови  

22 Міжнародний день підтримки жертв злочинів 

25 150 років від дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-
Квітки) (1871-1913), української письменниці, перекладачки, культурної 
діячки 

26 День спротиву окупації Криму та Севастополя  

28 День працівників патрульно-постової служби України 

* Міжнародний день захисту персональних даних 

* Всесвітній день рідкісних захворювань 

http://beyond.ua/den-spontannogo-proyavu-dobroti/
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 Березень 

1 Всесвітній день цивільної оборони  

* Міжнародний день боротьби з наркоманією та наркобізнесом     

* Всесвітній день імунітету 

* Міжнародний день котів 

3 Всесвітній день письменника (відмічається за рішенням 48-го конгресу 
Міжнародного ПЕН – клубу з 1986 р.) 

* Всесвітній день дикої природи 

* 150 років від дня заснування Національної парламентської бібліотеки 
України ім. Ярослава Мудрого (1866)  (на той час Київська російська 
публічна бібліотека)  

7 Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення 

8 Міжнародний жіночий день (Міжнародний день прав жінок і миру) 

8-14 Масниця 

9 Міжнародний день ді-джея (World DJ Day) 

10 160 років із дня смерті Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), 
українського поета, художника, мислителя  

14 Свято Явдохи 

* День українського добровольця 

18 Міжнародний день сну 

* День працівника податкової та митної справи України 

20 Міжнародний день щастя 

* Всесвітній день казок 

* Всесвітній день Землі 

21 Всесвітній день поезії 

* Міжнародний день лялькаря 

* Всесвітній день лісів  

* Міжнародний день Навруз 

* Міжнародний день людей з синдромом Дауна 

22 Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води) 

22-29 Всеукраїнський тиждень дитячого читання (Проводиться у дні весняних 
канікул)  

http://www.work.ua/ua/holidays/29/
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24 Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз 

25 День Служби безпеки України  

26 День Національної гвардії України 

27 Міжнародний день театру 

  

Квітень 

1 День сміху  

* Міжнародний день птахів 

2 Міжнародний день дитячої книги  

* Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму 

4 День геолога 

6 Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку  

* Міжнародний день мультфільмів 

7 Всесвітній день здоров’я  

* Благовіщення Пресвятої Богородиці 

8 Міжнародний день циган 

11 Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 
(встановлено в пам'ять про повстання в'язнів концтабору 

Бухенвальд, яке відбулося 11 квітня 1945 р.) 

12 Всесвітній день авіації і космонавтики 

* День працівників ракетно-космічної галузі України 

13 Всесвітній день рок-н-ролу 

15 Міжнародний день культури  

* День екологічних знань 

17 День довкілля 

* День пожежної охорони 

18 Міжнародний день пам’яток і визначних місць  

* День пам'яток історії та культури в Україні 

20 Міжнародний день секретаря 

21 Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 

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

24 Міжнародний день солідарності молоді 

* 150 років від дня народження Любові Борисівни Хавкіної (1871-1949), 
української та російської бібліотекознавчині, бібліографині 

25 Вербна неділя 

26 Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф 

* Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу 
(проголошено 8 грудня 2016 р. резолюцією A/RES/71/125  Генеральної 
Асамблеї ООН, відмічається щорічно) 

* День Чорнобильської трагедії (1986) 

 35 років від дня екологічної катастрофи на атомній електростанції в 
Чорнобилі (1986) 

* Всесвітній день інтелектуальної власності 

28 Всесвітній день охорони праці 

* День охорони праці 

29 Міжнародний день танцю  

30 Міжнародний день джазу 

* День прикордонника України 

 Травень 

1  День міжнародної солідарності трудящих 

2 Великдень 

3 Всесвітній день свободи преси  

* День Сонця 

4 День боротьби з цькуванням (ООН визнала епідемію залякування і 
цькування, яка буквально захоплює школи, і в 2012 році оголосила 4 
травня - U.N. Anti-Bullying Day) 

* Міжнародний день пожежників 

5 Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю 

6 День великомученика Георгія Побідоносця (Юрія Змієборця, Георгія 
Переможця) 

* 165 років від дня народження Зігмунда Фрейда (1856–1939), 
австрійського психіатра, засновника психоаналізу  

8-9 Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої Світової 
війни (відзначаються щорічно відповідно до рішення Генеральної  

https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Асамблеї ООН  A/RES/59/26 від 22.11.2004 р.) 

* День пам’яті та примирення в Україні (відзначається щорічно 
відповідно до Указу Президента України № 169/2015 від 24.03.2015 р.) 

8 Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

* Всесвітній день мігруючих птахів 

* День пам’яті та примирення в Україні 

9 День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

* День Матері в Україні 

12 Міжнародний день медичної сестри 

* Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми 

* Україна стала членом ЮНЕСКО (1954) 

15 Міжнародний день родини 

* Міжнародний день захисту клімату 

* День Європи 

* День науки в Україні 

16 День пам’яті жертв політичних репресій 

17 Всесвітній день інформаційної спільноти 

18 Міжнародний день музеїв  

19 Всесвітній день сімейного лікаря 

* День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу (1944) 

20 Всесвітній день вишиванки 

* 60 років з дня заснування премії ім. Т. Г. Шевченка (з 2000 р. – 
Національна премія) (1961) 

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

* 100 років від дня народження Андрія Дмитровича Сахарова (1921-

1989), відомого радянського науковця-фізика, правозахисника 

22 Міжнародний день біологічного різноманіття 

* День Миколи Весняного 

*  160 років від дня перепоховання (1861) Тараса Григоровича Шевченка, 

українського поета, художника, мислителя, на Чернечій горі поблизу 
Канева 

24 День Рівноапостольних Кирила та Мефодія 
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* День слов’янської писемності й культури 

* Європейський день парків 

25 Міжнародний день зниклих безвісти дітей 

29 Міжнародний день миротворців ООН  

* День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження 

30 Всесвітній день боротьби проти астми та алергії 

31 Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

* Всесвітній день блондинок 

 
Червень 

1 Міжнародний день захисту дітей  

* День захисту дітей 

* Всесвітній день батьків 

4 Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії 

5 Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

* 200 років від дня народження Івана Васильвича Вернадського (1821-
1884), українського та російського економіста, публіциста, видавця, 
громадського діяча  

6 День журналіста 

8 Всесвітній день океанів 

9 Міжнародний день друзів   

10 Вознесіння Господнє 

12 Всесвітній день боротьби з дитячою працею 

13 Міжнародний день поширення інформації про альбінізм 

14 Всесвітній день донора крові 

17 Всесвітній день боротьби із опустелюванням і засухою 

19 Всесвітній день дитячого футболу 

* День фермера України 

20 Всесвітній день біженців 

 Міжнародний день тата 

* День святої Трійці 
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 День медичного працівника 

21 Міжнародний день скейтбордингу 

22 День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

* 80 років від дня віроломного нападу фашистської Німеччини на 
Радянський Союз. Початок Німецько-радянської війни (1941) 

23 День державної служби ООН 

* День державної служби України 

* Міжнародний день вдови 

* Міжнародний Олімпійський день 

25 День дружби та єднання слов’ян 

* День митної служби України 

26 Міжнародний день на підтримку жертв тортур 

* Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотичними засобами 
та їх незаконним розповсюдженням 

27 День молоді 

* День молодіжних та дитячих громадських організацій 

28 День Конституції України 

* 25 років з дня прийняття Конституції України (1996 р.) 

30 Міжнародний день парламентаризму 

 
Липень 

1 День архітектури України 

2 Міжнародний день спортивного журналіста 

4 День Військово - Морських сил Збройних сил України 

* День Національної поліції 

6 Всесвітній день поцілунків 

7 Різдво Пророка Іоанна Хрестителя. Свято Івана Купала 

* День працівників природно – заповідної справи 

* 100 років  від дня народження Петра Дмитровича Яцика (1921-2001), 

відомого мецената і подвижника української культури 

8 День родини 

11 Всесвітній день народонаселення 
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* Всесвітній день шоколаду 

* День рибалки 

12 День Святих Першоверховних Апостолів Петра і Павла  

* 145 років від дня народження Сергія Ісайовича Уточкіна (1876-1916), 
спортсмена-авіатора, одного з перших українських льотчиків 

15 День українських миротворців 

16 День бухгалтера 

17 150 років від дня народження Філарета Михайловича Колесси (1871-
1947), видатного українського вченого, фольклориста, музикознавця 

20 Міжнародний день шахів  

28 День Хрещення Київської Русі 

* День пам’яті святого рівноапостольного князя Київського Володимира - 
хрестителя України - Русі 

30 Міжнародний день дружби 

 Серпень 
1 Міжнародний день залізничника 

2 День Пророка Іллі 

5 Міжнародний день світлофора 

* 155 років від дня народження Володимира Миколайовича 
Леонтовича (1866-1933), українського громадського, політичного діяча, 
письменника, літературного критика 

6 Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми) 

* Міжнародний день «Лікарі світу за мир» 

8 Міжнародний день альпінізму 

* День будівельника 

9 Міжнародний день корінних народів світу  

 

* 

135 років від дня народження Олександра Тисовського (1886–1968), 
українського громадського діяча, засновника української скаутської 
організації «Пласт»  

12 Міжнародний день молоді 

13 Міжнародний день шульги 

14 Перший (Медовий) Спас. Свято Маковея 

15 День археолога 
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19 Преображення Господнє. Другий (Яблуневий) Спас 

* Всесвітній день гуманітарної допомоги 

* Всесвітній день фотографії 

* День пасічника 

21 Всесвітній день бездомних тварин 

* Міжнародний день пам’яті жертв тероризму 

23 Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації 

* День Державного Прапора України 

24 День Незалежності України. Національне свято (1991)  

25 Міжнародний день бібліотечного блогера (започаткований у 2011 р. на 
Фейсбуці групою «Неконференція бібліотечних блогерів») 

27 Всесвітній день прощення 

* 165 років від дня народження Івана Яковича Франка (1856-1916), 
українського письменника, вченого, громадського діяча 

* 80 років від дня народження Богдана Сильвестровича Ступки (1941-

2012), українського актора, громадсько-культурного діяча 

28 Успіння Пресвятої Богородиці 

* День авіації України 

29 День шахтаря 

30 Міжнародний день жертв насильницьких зникнень 

  

Вересень 
 

1 День знань 

* Початок Другої світової війни  

5  Міжнародний день благодійності 

* День підприємця України 

8 Міжнародний день писемності (грамотності) 

9 Міжнародний день краси 

10 Всесвітній день запобігання самогубствам 

11-17 Тиждень освітнього зростання в Україні (Тиждень освіти дорослих) 

11 Всесвітній день боротьби з тероризмом 

* Всесвітній день надання першої  медичної допомоги 
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* День фізичної культури та спорту 

* День українського кіно 

12 Міжнародний день пам’яті жертв фашизму 

13 День комп’ютерника і програміста 

15 Міжнародний день демократії  

16  Міжнародний день охорони озонового шару 

17 День народження «Смайлика» 

* Всесвітній день безпеки пацієнтів 

* День рятівника в Україні 

18 Міжнародний день читання електронних книг 

* День винахідника і раціоналізатора 

19 Всенародний день батька 

21 Міжнародний день миру  

* День миру в Україні 

* Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста 

22 День партизанської слави  

23 Міжнародний день мов жестів 

* Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і 
дітьми 

26 Міжнародний день глухонімих 

* Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї 

 Європейський день мов 

* Всеукраїнський день дошкілля 

27 Воздвиження Хреста Господнього 

* Всесвітній день туризму 

* День туризму в Україні 

29 День пам’яті жертв Бабиного Яру 

* Всесвітній день серця 

 155 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського 
(1866–1934), українського політичного діяча, першого Президента 
України, історика, літературознавця, письменника   
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* 95 років від часу створення Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника (1926) 

* 80 років від дня початку (1941) масових розстрілів нацистами мирного 
населення в Бабиному Яру м. Києва 

* 45 років від дня народження Андрія Миколайовича Шевченка (1976), 
українського футболіста, заслуженого майстра спорту України (2003), 
володаря «Золотого м’яча» (2004), Героя України (2004) 

30 Всеукраїнський день бібліотек 

* День усиновлення 

* День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії 

 Всесвітній день моря 

* 180 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841-

1896), українського філософа, публіциста, педагога, громадського діяча 

 Цього місяця виповнюється: 
 

 100 років від дня відкриття Миколаївської обласної бібліотеки для 
дітей ім. В. О. Лягіна (1921) 

 

 
Жовтень 

1 Міжнародний день музики 

 Міжнародний день людей похилого віку 

* День ветерана 

* Всесвітній день посмішки 

2 Міжнародний день боротьби проти насилля 

* Міжнародний день соціального педагога 

3 День працівників освіти 

* День територіальної оборони 

4 Міжнародний день лікаря 

* Міжнародний день житла 

* Всесвітній день захисту тварин 

* Всесвітній день архітектури 

4-10 Всесвітній тиждень космосу 

5 всесвітній день учителів 

8 Всесвітній день яйця 
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* День юриста України 

9 Всесвітній день пошти 

10 Всесвітній день охорони психічного здоров’я  

* День художника 

* День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби 

11 Міжнародний день дівчаток 

13 Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих 

* День медсестри швидкої медичної допомоги 

14 Всесвітній день зору 

* Покрова Пресвятої Богородиці 

* День захисника України 

* День Українського козацтва 

15 Всесвітній день сільської жінки 

* Міжнародний день білої тростини (Біла тростина – символ сліпої 
людини)  

* Всесвітній день миття рук 

16 Всесвітній день продовольства 

* Міжнародний день Шефа; 

17  Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності 

22 Всесвітній день людей з вадами мовлення 

24 Всесвітній день інформації про розвиток 

* Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй 

25 Міжнародний день шкільних бібліотек 

27 Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

28 Міжнародний день анімації  

* День визволення України від фашистських загарбників 

31 Міжнародний день Чорного моря 

* Міжнародний день економії 

* Всесвітній день міст 

 
Листопад 
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2 Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти 
журналістів 

6 Всесвітній день чоловіків 

* Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища 
під час війни та збройних конфліктів 

8 Міжнародний день КВК (клубу веселих і кмітливих) 

9 День української писемності та мови 

* Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного 
мистецтва 

* День Преподобного Нестора Літописця 

10 Всесвітній день науки в ім’я миру і розвитку 

* Всесвітній день молоді 

13 Міжнародний день сліпих  

14 День виноградаря і винороба України 

16 Міжнародний день толерантності 

* День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

17 Міжнародний день студентів 

* День студента 

18 Всесвітній день філософії 

* Міжнародний день відмови від паління 

* День народження Діда Мороза 

19 Всесвітній день запобігання насильству над дітьми 

20 Всесвітній день дітей  

21 Всесвітній день телебачення  

* Всесвітній день вітань 

* День Гідності і Свободи 

* Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій 

* День працівників сільського господарства 

25 Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками 

26 Всесвітній день інформації 

27 День пам’яті жертв голодоморів  
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30 Міжнародний день домашніх тварин 

* Міжнародний день захисту інформації 

  

Грудень 
 

1 30 років тому (1991) на Всеукраїнському референдумі підтверджено Акт 
проголошення незалежності України 

* Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

3 Міжнародний день людей з інвалідністю 

4 Міжнародний день інформатики 

* Всесвітній день замовлень подарунків та написання листів Діду Морозу 

* Міжнародний день обіймів 

5 Всесвітній день волонтера  

6 День Збройних сил України 

7 Міжнародний день цивільної авіації 

* День місцевого самоврядування 

9 Міжнародний день боротьби з корупцією 

10 Міжнародний день захисту прав людини 

* Всесвітній день футболу 

* День Нобеля 

11 Міжнародний день гір 

* 75 років від часу створення дитячого фонду ООН  ЮНІСЕФ (1946) 

12 День благодійності 

* 290 років від дня народження Еразма Дарвіна (1731-1802), англійського 
лікаря, натураліста, поета 

14 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС 

15 Міжнародний день чаю 

18 Міжнародний день мігрантів 

19 День Святителя Миколая Чудотворця 

* Міжнародний день допомоги бідним 

20 Міжнародний день солідарності людей 

21 День народження кросворду 
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* 55 років від заснування Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури (1966) 

24 День працівників архівних установ 

25 Різдво Христове за григоріанським календарем 

28 Міжнародний день кіно 

 

Цього року виповнюється: 
 

* 385 років від дня народження Івана Ілліча Скоропадського (1646-1722), 

гетьмана Війська Запорізького, голови козацької держави в Лівобережній 
Україні (1708-1722)  

* 380 років від дня народженняЮрія Богдановича Хмельницького (бл. 1641-

1685), гетьмана України 2659 – 1663 рр. 

* 320 років тому засновано Наукову бібліотеку Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

* 205 років від дня народження українського педагога, культурно-освітнього 

діяча, біографа Т.Г. Шевченка Михайла Корнійовича Чалого (1816 – 1907) 

* 175 років з часу створення у Києві Кирило-Мефодіївського товариства (1846) 

* 140 років від дня відкриття Миколаївської громадської бібліотеки (нині 

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека) (1881) 

* 135 років від дня заснування Харківської державної наукової бібліотека ім. 

В.Г. Короленка (1886) 

* 100 років тому засновано Миколаївську обласну бібліотеку для дітей ім. 

В.О. Лягіна (1921) 

* 100 років від часу створення Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН 

України (1921) 

* 85 років від дня заснування Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнографії ім. М. Т. Рильського НАН України (1936) 

* 85 років від часу заснування Одеського науково-дослідного інституту очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України (1936) 

* 80 років від часу створення Київської кіностудії науково-популярних фільмів 

«Київнаукфільм» (1941) 

* 65 років від часу заснування Міжнародної премії Г.Х. Андерсена (1956). 
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