
БЕРЕЗЕНЬ 
1  Всесвітній день цивільної оборони 

2  160 років від дня народження Шолом-Алейхема (1859-1916), єврейського 

письменника («Народний письменник – Шолом-Алейхем», «Письменник 

світлої надії»). 

3  Всесвітній день письменника 

 100 років від дня народження Олексія Васильовича Погорєлова (1919-

2002), українського математика, доктора фізико-математичних наук («Олексій 

Васильович Погорєлов – математик нечуваної сили») 

4  70 років від дня народження Володимира Михайловича Івасюка (1949-

1979), українського поета та композитора («Зоря незгасна», «Володимир 

Івасюк: сила серця і таланту») 

 625 років від дня народження Генріха Мореплавця (1394-1460), 

португальського інфанта, організатора багатьох морських експедицій 

6  80 років тому (1939)у Києві встановлено пам`ятник Тарасові Шевченку 

8  Міжнародний жіночий день («Світ очима жінок», «Я – жінка!, Я – весна!, Я 

– мати!», «Жінки, які змінили світ. Портрети на тлі епохи») 

9  205 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), 

українського поета, художника, мислителя («Живуть, Кобзаре любий, поміж 

нас і голос твій, і пензель твій, і слово», «Шевченко і світ») 

 85 років від дня народження Юрія Олексійовича Гагаріна (1934-1968), 

першого у світі космонавта («Міжзоряна подорож», «Перший космічний 

богатир»). 

14  140 років від дня народження Альберта Ейнштейна (1879-1955), німецького 

й американського фізика теоретика, одного з найвизначніших фізиків XX 

століття («Геній всіх часів», «Альберт Ейнштейн– людина Всесвіту») 

 215 років від дня народження Йогана Штрауса (батька) (1804-1849), 

австрійського композитора, скрипаля й дерегента, засновника музичної 

династії Штраусів 

17  315 років від дня народження Арсенія Могилянського ( у миру – Олексій 

Васильович Могилянський, 1704-1770), українського церковного діяча, 

Митрополита Київського 

 110 років від дня народження Олекси Десняка ( Олексій Ігнатович Руденко, 

1909-1942), українського письменника 

18  115 років від дня народження Марка Миколайовича Вороного (1904-1937), 
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українського поета, перекладача («Із-за брами невідомості», «Боже! За віщо?: 

Судний день Миколи Вороного») 

20  380 років від дня народження Івана Степановича Мазепи (1639-1709), 

українського військового, політичного і державного діяча, гетьмана війська 

Запорозького («Гетьман Мазепа та його доба», «Іван Мазепа як будівничий 

української культури»). 

21  Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації  

 Всесвітній день поезії («Поезія –слово!..Поезія – пісня, поезія – вільна душа», 

«Знову поезія кличе мене…») 

 135 років від дня народження Олексія Олексійовича Шовкуненка (1884-

1974), українського живописця 

 90 років від дня народження Юрія Михайловича Мушкетика (1929), 

українського письменника («Художні світи Юрія Мушкетика») 

 Міжнародний день лісу 

22  Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води) 

25  Міжнародний день пам'ятi жертв рабства тa трансатлантичної 

работоргівлі 

 День Служби безпеки України 

26  День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України  

27  Всесвітній день театру («Театр: традиції, історія, сьогодення», «Усе життя – 

театр») 

30  125 років від дня народження Миколи Павловича Барабашова (1894-1971), 

українського астронома, академіка 

 175 років від дня народження Поля Марі Верлена (1844-1896), французького 

поета, засновника літературного імпресіонізму та символізму («Поль Верлен – 

«король» символізму», «Найперше – музика у слові!!!», - П. Верлен) 

 День Теплого Олекси  
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