
ТРАВЕНЬ 

1  День міжнародної солідарності трудящих 

2  160 років від дня народження Джерома Клапки Джерома (1859–1927), 

англійського письменника 

3  Вcесвітній день свободи друку (преси)  

 550 років від дня народження Нікколо Мак'явеллі  (1469–1527), державного 

секретаря Флоренції, політичного діяча, мислителя («Нікколо Макіявеллі - 

цинічний порадник володарів чи шукач політичної істини?», «Нікколо 

Макіявеллі – сучасний державець») 

8  8-9 Дні пам'яті тa примирення, присвячені пам'ятi жертв Другої Світової 

війни 

 Міжнародний день Червоного Хреста 

9  День Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. 

 Міжнародний день Європи 

11  155 років від дня народження Етель Ліліани Войнич (1864–1960), 

ангдійської письменниці, перекладача 

12  День Матері («Зазерніть у матусені очі», «Стежини до Храму душі 

материнської») 

 Всесвітній день медичних сестер 

13  170 років від дня народження Панаса Мирного (ПанасЯкович Рудченко, 

1849–1920), українського письменника («Панас Мирний – корифей 

української прози», «Панас Мирний – майстре художнього слова») 

15  Міжнародний день родини. Всеукраїнський день сім`ї 

 170 років від дня народження Володимира Осиповича Шухевича (1849–

1916), вченого-етнографа, педагога, культурно-просвітницького діяча 

 160 років від дня народження П`єра Кюрі (1859–1906), французького фізика 

та хіміка 

16  День вишиванки 

17  Всесвітній день електрозв'язку тa інформаційного суспільства 

18  Міжнародний день музеїв 

 День Європи 
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 День науки 

19  Всеукраїнський день працівників культури 

 День молодіжних тa дитячих громадських організацій 

 День пам'ятi жертв політичних репресій 

20  220 років від дня народження Оноре де Бальзака (1799–1850), класика 

французької літератури, письменника, основоположника реалістичного 

роману (« Ми занадто багато знайємоі занадто мало вміємо…..бо знаємо дуже 

багато» О. Бальзак, « Він – обертається навколо неї. Вона – дарує йому світ. 

Це і є любов» О. Бальзак.) 

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

22  День перепоховання Т. Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева (1861) 

 Міжнародний день біологічного різноманіття 

 160 років від дня народження Артура Конан Дойла (1859–1930), 

англійського письменника («Загублений світ Артура Конана Дойла», «Класик 

кримінального детиктиву») 

24  День слов’янської писемності і культури («Суцвіття мов на дереві 

культури», «Творці слов’янської абетки») 

 Європейський день парків 

 475 років від дня народження Вільяма Гільберта (1544–1603), англійського 

фізика  

25  День філолога 

 День працівників видавництв, поліграфії тa книгорозповсюдження 

 130 років від дня народження Ігоря Івановича Сікорського (1889–1972), 

авіоконструктора й підприємця українського походження («І. І. Сікорський – 

піонер авіації», «Людина, яка втілила мрію Леонардо да Вінчі») 

28  240 років від дня народження Томаса Мора (1779–1852), англійського поета 

(«Поборник соціальної справедливості») 

29  Міжнародний день миротворців ООН 

 

 

 

 

 

 



 


