
КВІТЕНЬ 

1  День сміху  

 Міжнародний день птахів («Птахи – це пісня і політ», «Володарі неба») 

 210 років від дня народження Миколи Васильовича Гоголя (1809–1852), 

українського та російського  письменника («М. Гоголь – таємничий, 

непердбачуваний, загадковий», «Микола Гоголь: шляхи творчої долі») 

2  Міжнародний день дитячої книги  

 Всесвітній день поширення інформації пpо проблеми аутизму 

4  День створення НАТО 

 Міжнародний день інтернету 

7  Благовіщення Пресвятої Богородиці 

 Всесвітній день здоров’я  

11  Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів  

12  День космонавтики 

 День працівників ракетно-космічної галузі України 

16  130 років від дня народження Чарлі Чапліна (1889–1977), легендарного 

англійського та американського кіноактора і кінорежисера, одного із 

найкращих коміків в історії світового кіно («Сміх, кіно та Чарлі Чаплін», 

«Золота лихоманка Чарлі Чапліна») 

 175 років від дня народження Анатоль Франса (1844–1924), французького 

прозаїка, літературного критика («Суворий аналітик своєї доби», 

«Французький класик по-слов`янськи») 

18  18–22 Дні заповідників і національних парків 

 Міжнародний день пам’яток і визначних місць  

 День пам’яток історії та культури 

20  День довкілля 

22  Міжнародний день землі 

23  Всесвітній день книги тa авторського права 

 Всеукраїнський день психолога 

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

драматурга та поета, гуманіста доби Відродження («Вільям Шекспір – геній 

століть», «Перлини творчості Вільяма Шекспіра») 

24  Міжнародний день солідарності молоді 

 70 років тому (1949) у Києві відкрито Державний літературно-художній 

музей Т. Г. Шевченка 

26  Всесвітній день інтелектуальної власності 

 Міжнародний день пам'яті жeртв радіаційних аварій і катастроф  

 День Чорнобильської трагедії («Чорнобиль; Без права на забуття», 
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«Чорнобильська рана землі») 

 190 років від дня народження Григорія Петровича Данилевського (1829–

1890), українського і російського письменника, дослідника питань 

бібліографії 

28  Світле Христове Воскресіння. Великдень («Співають дзвони Великодні», 

«Великодні звичаї народів») 

 Всесвітній день охорони праці 

 День охорони праці 

 Всесвітній день споріднених міст 

 

 


