
 
 

01.10 – другий місяць осені  починається з особливої дати: у всьому світі 

відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений 

Генеральною Асамблеєю ООН, а в Україні це також і День ветерана. 

Цей день – не лише можливість нагадати всім про людський обов’язок 

бути турботливим і милосердним до найповажнішої частини суспільства. 

Це і привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури, 

взаємозв’язку поколінь. 
 

           
Наша книжкова виставка розкриває секрети як жити довго і в радості. 

 

02.10 – День працівників освіти або День учителя – 

                 
 

           Один з найбільш шанованих професійних свят усіх працівників 

освітньої сфери звичайно ж завжди був і залишається улюблений нами ще 

зі шкільних часів.  Відзначається щорічно у першу неділю жовтня. 

Запрошуємо до перегляду книжкової виставки відповідної тематики. 

 

 

 

14 жовтня - День українського козацтва 

 

 



   

 

 

Як писав ще французький дипломат Жан-Бенуа Шерер у його 

історичній праці, виданій 1788 року в Парижі, Покрова Пресвятої 

Богородиці було для козаків великим святом, оскільки їхню церкву було 

присвячено Діві Марії. Коли вони бажали обрати нових членів старшини, 

то збиралися саме у цей день.[1] 

 День українського козацтва відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента України від 07.08.1999 № 966/99 в день свята Покрови 

Пречистої Богородиці 14 жовтня. Президент України, враховуючи 

історичне значення й заслуги козацтва в утвердженні української 

державності та його вагомий внесок у сучасний процес державотворення, 

визначив цю дату своїм указом. 

 
28.10 – День визволення України від німецько-фашистських загарбників. 

 

тт   

 

Це свято офіційно встановлено з 2009 року Указом Президента 

України. Встановлення цього свята спрямоване на всенародне 

прославлення воїнів-переможців, вшанування мільйонів полеглих за 
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визволення української землі представників усіх національностей, 

співвітчизників, загиблих на окупованій території, в концтаборах. 

 До уваги наших читачів книжкова виставка, присвячена видатній 

події. 
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