
Інформаційно-тематична полиця травня місяця 

1-2 травня  

День міжнародної солідарності трудящих 

 

 Відзначають уже понад 100 років. Першого травня 

1886 року в Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго та інших 

містах США робітники оголосили страйк проти 10-15-

годинного робочого дня й поставили вимогу до 

власників фабрик зробити робочий день 8-годинним. 

Після цих подій, а саме у липні того ж року (за іншими 

даними в 1889 році) I Конгрес II Інтернаціоналу в Парижі (попередник Соцінтерну) 

на честь загиблих в Чикаго ухвалив щороку відзначати 1 травня масовими 

демонстраціями з висуненням соціальних вимог.  

На українських землях, що входили тоді до складу Австро-Угорської імперії, 1 

Травня було вперше масово відсвятковано у Львові 1890 р. Після того як у 1905 р. 

під першотравневі прапори зібралося близько 10 тисяч людей, демонстрації 

почали проводитися регулярно. 

 

2 травня   
Великдень 
Вітаємо всіх зі святом! 

             

Книжкова виставка розповідає про багатозначність української писанки, 

символічне її значення. Пропонуємо ознайомитись з народними легендами, 

переказами, пов'язаними з писанкою. 
 

3 травня 

 День Сонця 

  

Для того, щоб привернути увагу до можливостей 

використання поновлюваних джерел енергії 

європейське відділення Міжнародного товариства 

сонячної енергії (МОСЕ) (ISES-Europe), починаючи з 

1994 року, на добровільній основі організовує 

щорічний День Сонця. 

 

 



8травня  

Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

 

Досвідчений лікар завжди оцінить стан хворого перш, ніж почати 

його лікування» 

— Борис Крутієр 

Одне з найбільш благородних свят нашого часу — Міжнародний 
день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Це свято було 
засноване на честь відомого швейцарського мецената Жана Анрі 
Дюнана, який народився 8 травня 1828 року. За його ініціативою 

були створені перші групи волонтерів, які надають допомогу всім пораненим на 
полях бойових дій. Також Дюнан став одним з творців всесвітньо відомого 
комітету Червоного Хреста. Ця організація почала свою роботу в 1863 році. 

8 травня 

День Матері в Україні 

         

 

День матері - це одне з самих зворушливих свят, тому що кожен з нас з 

дитинства і до своїх останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ - 

образ своєї мами, яка все зрозуміє, простить, завжди пожаліє і буде самовіддано 

любити незважаючи ні на що. 

В цей день ми від усієї душі вітаємо дорогих мам з їх святом. Хай світлом і добром 

відгукуються в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. 

 
8-9 травня  
 Дні пам'яті та примирення  

Англ. Time of Remembrance and Reconciliation, фр. Journées du 

souvenir et de la réconciliation) —  присвячені пам'яті жертв Другої 

світової війни. 

Їх відзначають щороку, починаючи з 2005-

го.Проголошені Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, 

приуроченій до 60-ї річниці закінчення Другої світової війни в 

Європі (Резолюція№A/RES/59/26 від 22 листопада 2004 року). 

Резолюція пропонує державам-членам ООН, неурядовим 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/2005
http://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
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/2004
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


організаціям, приватним особам, крім святкування своїх Днів Перемоги чи 

изволення, щороку відзначати один або два дні (8 і 9 травня) як данину пам'яті 

всіх жертв Другої світової війни. 

 

9 травня 

День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

 

ВІЙНА  

В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Вшануймо ветеранів! 
  Книги про війну - це теж пам'ятник героям війни, відомим і невідомим її 

солдатам... 
Ця книжкова виставка - данина безсмертному подвигу та ратній звитязі 

воїнів, всім хто кував перемогу, працюючи на заводах і фабриках, хто боровся з 
ворогом в партизанських загонах і підпіллі та в Русі Опору за межами 
Батьківщини. Це перемога всього українського народу у битві за своє життя, 
пам’ять про світлі подвиги і трагічні жертви. 

На Книжковій виставці  представлені книги для всіх вікових категорій 
читачів.   Запрошуємо всіх читачів бібліотеки відвідати нашу виставку та вибрати 
собі для читання книгу.  

 

ШолоховМ.А. 

Они сражались за 

Родину... . – 

М.: Худож. лит., 1984. 

 

Васильев Б.Л. 

Завтра была война. – 

М.: Сов. Писатель, 

1986. 

Васильев Б.Л. 

А зори здесь тихие... – 

К.: Рад. шк., 1985. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F


 

Симонов К.М. 

Живые и мертвые. – 

М.: Сов. писатель, 1985. 

 

Быков В.В. 

Его батальон. – 

М.:Молодая гвардия, 1976. 

 

 

Довженко О.П. 

Україна в огні. – 

К.: Рад. письменник, 

1990. 

Доломан Є.М. 

На безіменній висоті. – 

К.: Дніпро, 1979. 

 

Логвіненко І. 

Багряні зорі. – 

К.: Веселка, 1974. 

14 травня 

145 років від дня народження Василя Семеновича Стефаника (1871–1936). 

Український письменник-експресіоніст, громадський діяч, майстер психологічної 

новели, зокрема діалогу, активний учасник громадсько-політичного життя Галичини. 

Автор збірок новел «Синя книжечка», «Камінний хрест», «Дорога», «Моє слово», «У нас 

все свято» та ін. (за новелами письменника створено художній кінофільм «Камінний 

хрест»). 



     

Відкрити для себе багатогранну постать  письменника  допоможе 

літературно-художня виставка. 

 

15 травня 

Міжнародний день сімей. 

У 1993 році Генеральна асамблея ООН прийняла 
постанову, що починаючи з 1994 р. 15 травня щорічно 
буде відзначатися Міжнародний день сімей. 

Зроблено це з метою поглиблення розуміння питань 
сім'ї та підвищення інституціональних можливостей країн 
вирішувати серйозні проблеми, пов'язані з сім'єю, на 
основі комплексної політики. 

 

18 травня 
 Міжнародний день музеїв 

 

 Музейні працівники всього світу відзначають своє 

професійне свято -Міжнародний день музеїв. 

Міжнародний день музеїв з'явився в календарі в 1977 

році, коли на черговому засіданні ICOM (International 

Council of Museums - Міжнародна рада музеїв) було 

прийнято пропозицію російської організації про установу цього свята. І з 1978 року 

цей день відзначається щорічно більш ніж у 150 країнах. 

За словами Жака Перо, президента ICOM: «Музеї повинні зайняти місце в 

серці суспільства і бути відкритими громадськості. Розвиток наших установ 

залежить у великій мірі від допомоги громадськості, і ми повинні запропонувати їй 

можливість підтримати наші цілі і взяти участь у нашій роботі. Таким чином, 

необхідно, щоб музеї і суспільство працювали разом, в дусі творчості та 

інновацій». 

 

 21 травня 



День науки  

 

 На Украине     отмечается каждый год в 

третью субботу месяца мая. 

 — профессиональный праздник для всех 

граждан Украины, чья работа так или иначе связана 

с научными изысканиями, который отмечается 

каждый год в третью субботу месяца мая. 

День науки — сравнительно молодой праздник для украинских учёных, 
хотя Национальная академия наук Украины (НАНУ) была образована ещё 27 
ноября 1918 года при правительстве гетмана Павла Скоропадского. После того, 
как Украина вошла в состав СССР, среди подобных республиканских академий в 
Советском Союзе НАН Украины всегда была в числе непререкаемыхлидеров. 
14 февраля 1997 года президент Украины Леонид Данилович  Кучма подписал 
президентский Указ № 145/97 которым предписывалось «установить на Украине 
профессиональный праздник работников науки — День науки и отмечать его 
каждую третью субботу мая». 
 

21 травня  
День Європи 

 
Рада Європи святкувала однойменне свято у день свого 
заснування 5 травня 1949 р. до 1964 р. 
Європейський Союз затвердив 9 травня як День 
Європи на саміті в Мілані 1985 р., вирішивши увічнити 
день проголошення Декларації Шумана. Також 9 травня 
вважається Днем народження Європейського Союзу. 
Свято було встановлено в Україні «…враховуючи 

стратегічний курс України на європейську інтеграцію…» згідно з 

Указом Президента України «Про День Європи» від 19 квітня 2003 р. № 339/2003. 

 

24 травня  

День слов'я́нської писе ́мності і культу́ри  

 

Встановлений в Україні «…на підтримку ініціативи 

органів державної влади, Національної академії наук 

України, громадських і релігійних організацій та 

враховуючи історичне та просвітницьке значення 

спадщини слов'янських первоучителів у здобутку 

національної культури…» згідно з 

Указом Президента України «Про День слов'янської 

писемності і культури» від 17 вересня 2004 р. 

№ 1096/2004. Відзначається щорічно 24 травня в день вшанування пам'яті святих 

рівноапостольних Кирила і Мефодія. 

Крім України, День слов'янської писемності і культури святкують також 
у Росії, Білорусі, Болгарії, Сербії, Македонії, Чорногорії та у ряді інших країн. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1949
http://uk.wikipedia.org/wiki/1964
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/1985
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
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31 травня  
Всесвітній день без тютюну 

 

31 травня 2012 року ВООЗ проводить Всесвітній день без 

тютюну. Куріння перетворює легені людини на попіл. 

Людина, яка викурює пачку сигарет на день, протягом 40 

років пропускає через свої легені 250 кг тютюнової смоли. 

Повідомила прес-служба ГУОЗ ЛОДА. 

Щороку Всесвітній день без тютюну має нову тематику. У 
2012 році ВООЗ вибрало для цього заходу гасло 

«Втручання тютюнової промисловості». Всесвітній день без тютюну 2012 року має 
привернути увагу політиків і суспільства до ганебної та шкідливої тактики 
тютюнової промисловості. 
Глобальна тютюнова епідемія щорічно проводить до смерті майже 6 млн людей, 
600 тис. з яких зазначають дії вторинного тютюнового диму. Якщо не діяти, до 
2030 року епідемія приведе до смерті 8 млн людей, більша частина яких (понад 
80%) будуть мешканцями країн з низьким і середнім рівнем доходу. 

 

 

 

 


