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на 2013 рік 

 

2013 рік -  Рік фізичного здоров'я та екології в Україні  

 Міжнародний рік квінта. Відзначається згідно з 

рішенням Генеральної Асамблеї ООН  

(А/RES/66/221 від 22 грудня 2011р) 

 Міжнародний рік водного співробітництва. 

Відзначається згідно з рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН  (А/RES/65/154 від 20 грудня 

2010р.) 

2013  - Рік математики планети Земля  

2013 рік у Європі проголошено Європейським роком 

громадян (European Year of Citizens 2013) 

 

2011-2020 р. 

 - Третє Міжнародне десятиріччя за виколення 

колоніалізму 

 - Десятиріччя біорізноманіття Організації Об'єднаних 

Націй 

 - Десятиріччя дій по забезпеченню безпеки дорожнього 

руху 

 - Десятиріччя Організації Об'єднаних Націй, 

присвячене пустелям та боротьбі з опустелюванням  

2006-2016 р.р – Десятиріччя реабілітації та сталого 

розвитку постраждалих регіонів (третє десятиріччя 

після Чорнобиля) 

2005-2014 р.р. - Міжнародне десятиріччя дій «Вода для 

життя» 

2005-2014 р.р. – Десятиріччя освіти в інтересах сталого 

розвитку ООН 



2005-2014 р.р. – Друге Міжнародне десятиріччя корінних 

народів світу 

Всесвітньою столицею книги 2013 року проголошено 

столицю Таїланду Бангкок. 

 

Цього року виповнюється: 

 1025 років Хрещення України-Русі (988) 

130 років від дня народження Семена Михайловича 

Будьонного (1883-1973), героя громадянської війни, тричі 

Героя Радянського Союзу 

120 років  від дня народження Сергія Олександровича 

Сільванського (1893-1937), історика – краєзнавця, 

бібліофіла 

95 років від дня заснування Товариства Червоного 

Хреста України (1918) 

80 років (1933) Голодомору на Україні 

 

На державному рівні  відзначатиметься: 

70 років з часу Корюківської трагедії  

100-річчя від дня народження Миколи Амосова 

75 років від дня народження Василя Стуса 

150-річчя від дня народження Володимира 

Вернадського  

150-річчя від дня народження Бориса Грінченка 

 

Січень 

 -  Новорічне свято  

 -  100 років від дня народження Натана Самойловича 

Рибака (1913 – 1978), українського письменника 

6    -  Святвечір. Багата кутя.  

        - 115 років від дня народження Володимира 

Миколайовича Сосюри (1898-1965), українського 

поета 



 7  -  Різдво Христове 

 8   -  135 років від дня народження Степана Васильовича 

Васильченка  

 (1878-1932), українського письменника, прозаїка 

періоду модернізму 

10  -  130 років від дня народження Олексія Миколайовича 

Толстого (1883-1945), російського прозаїка, драматурга 

12   -  385 років від дня народження Шарля Перро (1628-

1703), французького письменника; 

 -   День українського політв’язня; 

 -   75 років від дня народження Євгена Пилиповича 

Гуцала (1937-1995), українського письменника 

13  -  Щедра кутя 

14   -  Новий рік за старим стилем 

        День Святого Василя Великого 

 -  150 років від дня народження Констянтина 

Сергійовича Станіславського (1863-1938), російського 

актора, режисера, педагога 

 -  Святвечір Водохресний. Голодна кутя  

 -  Богоявлення Господнє. Водохреще  

 -  Свято Іонна Хрестителя  

 -  День соборності України 

 -  225 років від дня народження Джорджа Гордона 

Байрона (1788-1824), англійського поета доби 

романтизму 

23   -  230 років від дня народження Стендаля (Анрі-Марі 

Бейль), (1783-1842), французького письменника 

25   -  Тетянин день 

       -   75 років від дня народження Володимира 

Семеновича Висоцького (1938-1980), російського 

поета, актора 

27    -  Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту  

29    -  95 років бою під Крутами 



Лютий 

 -  150 років від дня народження Климентини попович 

(Попович-Боярська Климентина Карлівна) (1863-1945), 

української письменниці і громадської діячки 

8 -  185 років від дня народження Жуль Верна (1828-

1905), французького письменника 

9 -  230 років від дня народження Василя Андрійовича 

Жуковського (1783-1852), російського поета 

10 -  115 років від дня народження Бертоля Брехта (1898-

1956), німецького письменника 

13 -  170 років від дня народження Миколи Андрійовича 

Вербицького (1843-1909), українського поета і 

педагога 

14 -   День Святого Валентина 

15 -   Стрітення Господнє 

 -   День вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав 

16 -   200 років від дня народження Семена Степановича 

Гулака-Артемовського (1813-1873), українського і 

російського співака, композитора, драматурга 

21 -   Міжнародний день рідної мови  

23 -   День захисника Вітчизни 

24 -   100 років від дня народження Еммануїла 

Генріховича Казакевича (1913-1962), російського 

письменника 

27 -  100 років від дня народження Ірвіна Шоу (1913-

1984), американського письменника, драматурга 

 

 

 

 

 

 



Березень 

5 -  110 років від дня народження Наталії Львівни Забіли 

(1903-1985), української письменниці 

6 -  85 років від дня народження Габріеля Гарсіа Маркеса 

(1928-2007), колумбійського письменника 

 -  130 років тому (1883) було засновано перший в 

Україні природничий заповідник «Асканія-Нова»  

8 -   Міжнародний день прав жінок і миру 

9 -   Народився Тарас Григорович Шевченко (1814-1861), 

український поет, художник, мислитель 

 -  День Гімну України 

12 -  150 років від дня народження Володимира Івановича 

Вернадського (1863-1945), українського вченого, 

засновника геохімії, біохімії, радіогеології 

20 -   160 років від дня народження Вінсента Ван Гога 

(1853-1890), нідерландського живописця  

21 -   Всесвітній день поезії  

24 -   Всесвітній день боротьби із захворюванням на 

туберкульоз  

25 -   80 років від дня народження Володимира Івановича 

Сингаївського (1933-2007), українського живописця  

 -   530 років від дня народження Рафаеля (Раффаелло 

Санті (Санціо)) (1843-1520), італійського живописця, 

архітектора 

27 -   Міжнародний день театру 

28 -   75 років від дня народження Олеся Васильовича 

Лупія (1938), українського поета, прозаїка, драматурга 

 -    145 років від дня народження А.М.Горького (1868-

1936), російського письменника 

29 -   285 років від дня народження Кирила Григоровича 

Розумовського (1728-1803), останнього гетьмана 

України 

 



Квітень 

1 -  Всесвітній день сміху 

 -  35 років виповнюється Івано-Франківській обласній 

бібліотеці для юнацтва 

3 -  95 років від дня народження Олеся Терентійовича 

Гончара (1918-1995), українського письменника, 

громадського діяча 

7 -  Всесвітній день здоров’я 

 -  Благовіщення Пресвятої Богородиці 

10 -  80 років від дня народження Віктора Семеновича 

Близнеця (1933-1981), українського письменника 

13 -  130 років від дня народження Дем’яна Бедного 

(Юхим Олексійович Придворов) (1883-1945), 

російського поета, байкаря 

 -  Вербна неділя 

 -  80 років від дня народження Бориса Натановича 

Стругацького (1933), російського письменника-

фантаста) 

 -  День довкілля 

 -  150 років від дня народження Фрідріха Едуардовича 

Фальц-Фейна (1863-1920), засновника заповідника 

«Асканія-Нова»  

 -  Міжнародний день пам’ятників та історичних місць 

20 -  900 років тому (1113) Володимир Мономах вступив 

на великокнязівський київський престол 

21 -  Світле Христове Воскресіння. Великдень.  

22 -  Всесвітній день Землі 

23 -  Всесвітній день книги і авторського права 

 -  90 років від дня народження Василя Сидоровича 

Земляка (1923-1977), українського письменника 

24 -  210 років від дня народження Олександра 

Васильовича Духновича (1803-1865), українського 

письменника і педагога 



25 -  100 років із дня смерті Михайла Михайловича 

Коцюбинського (1864-1913), українського 

письменника, культурного та громадського діяча 

26 -  Міжнародний день пам’яті Чорнобиля  

30 -  130 років від дня народження Ярослава Гашека 

(1883-1923), чеського письменника 

 

Травень 

1 -  Міжнародний день солідарності трудящих 

3 -  Всесвітній день свободи преси 

 -  День Сонця 

9 -  День Перемоги 

12 -  День Матері 

15 -  Міжнародний день сім’ї 

 -  140 років від дня народження Павла Петровича 

Скоропадського (1873-1945), українського державного 

і політичного діяча, воєначальника, гетьмана України  

18 -  Міжнародний день музеїв 

 -  День Європи в Україні 

19 -  Всеукраїнський день працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

22 -  200 років від дня народження Вільгельма Ріхарда 

Вагнера (1813-1883), німецького композитора, 

диригента 

24 -  День слов’янської  писемності і культури 

 -  1150 років від часу створення (863) просвітителя 

Кирилом і Мефодієм слов’янської азбуки 

28 -  125 років від дня народження Олександра 

Алоїсовича Янати (1888-1936), вченого, ботаніка, 

організатора охорони природи в Україні, який 

працював в заповіднику «Асканія-Нова» 

 -  Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням 

 -  Вознесіння Господнє 



 

Червень 

1 -  70 років (1943) з часу знищення підпільної групи 

«Центр» на чолі з Пилипом Антоновичем Комковим 

під час Великої Вітчизняної війни 

 -  Міжнародний день захисту дітей 

 -  90 років від дня народження Б.А.Можаєва (1923-

1996), російського письменника 

3 -  150 років від дня народження Євгена Омеляновича 

Петрушевича (1863-1940), президента ЗУНР   

5 -  Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

 -  115 років від дня народження Ф.Г.Лорка (1898-1936), 

іспанського поета і драматурга 

6 -  День журналіста 

16 -  День медичного працівника 

22 -   День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні 

 -  110 років від дня народження М.П. Прілежаєвої 

(1903-1989), російської письменниці 

 -  115 років від дня народження Е.М. Ремарка (1898-

1970), німецького письменника 

25 -  900 років від часу укладення (1113) «Повісті 

временних літ» - пам’ятки історіографії і літератури 

Русі, літописного зведення 

26 -  Міжнародний день боротьби зі зловживанням 

наркотиками і їх незаконним обігом 

27 -  75 років виповнюється Олександру Олексійовичу 

Смоляку (1938), письменнику, лауреату обласної 

премії ім.. В.Стефаника (2006) 

28 -  День Конституції України 

30 -  День молоді  

 

 



Липень 

2 -  130 років від дня народження Франца Кафки (1883-

1924), австрійського письменника 

3 -  110 років від дня народження І.Стоуна (1903-1989), 

американського письменника 

7 -  Свято Івана Купала 

16 -  105 років від дня народження Василя 

Костянтиновича Барки(1908-2003) 

 -  Верховна Рада України прийняла Декларацію про 

державний суверенітет України 

 -  85 років від дня народження А.Д.Дементьєва (1928), 

поета 

18 -  80 років виповнюється Євгенію Олександровичу 

Євтушенку (1933), російському поету 

19 -  120 років від дня народження В.В.Маяковського 

(1893-1930), поета 

22 -  210 років від дня народження Остапа Микитовича 

Вересая (1803-1890), українського кобзаря 

24 -  185 років від дня народження Н.Г.Чорнишевського 

(1828-1889), письменника, публіциста 

 

Серпень 

1 -  100 років від дня смерті Лесі Українки (справж. – 

Лариса Петрівна Косач-Квітка) (1871-1913), 

української поетеси, перекладача, громадської діячки  

2 -  130 років від дня народження Костя Степановича 

Буревія (1883-1934), українського драматурга, 

літературознавця 

4 -  135 років від дня народження Антіна 

Владиславовича Крушельницького (1878-1937), 

українського письменника 

5 -  115 років від дня народження В.І.Лебедєва-Кумача 

(1898-1949), російського поета 



14 -  Перший спас (Маковія) 

17 -  125 років від дня народження Леоніда Кіндратовича 

Гребеня (1888-1980), ученого селекціонера у галузі 

тваринництва, доктора сільськогосподарських наук, 

який працював в Асканії-Новій 

19 -  Преображення Господнє. Спас.  

20 -  75 років від дня народження Тараса Юрійовича 

Мельничука (1938-1995), поета, лауреата Національної 

премії України ім.. Т.Шевченка (1992) 

 -  170 років від дня смерті Григорія Федоровича 

Квітки-Основ’яненко (справж. – Квітка) (1778-1843), 

українського письменника , культурно-громадського 

діяча 

23 -  День Державного Прапора України 

24 -  День Незалежності України 

25 -  День авіації України 

29 -  145 років від дня народження Людмили Михайлівни 

Старицької-Черняхівської (1868-1941), української 

письменниці 

 

Вересень 

1 -  День знань  

 -  Всеукраїнський день миру 

7 -  115 років від дня народження Наталії Михайлівни 

Ужвій (1898-1986), української поетеси, акторки 

8 -  Міжнародний день писемності (грамотності) 

 -  Міжнародний день солідарності журналістів  

 -  День фізичної культури і спорту 

 -  90 років від дня народження Р.Г.Гамзатова (1923-

2000), аварського поета і письменника 

9 -  185 років від дня народження Л.Н.Толстого (1828-

1910), російського письменника 



11 -  Усікновення глави Пророка, Предтечі та Христителя 

Господня Іоана 

14 -  День українського кіно  

15 -  90 років від дня народження М.І.Таніча (1923-2008), 

радянського і російського поета-пісняра 

16 -  Міжнародний день збереження озонового шару 

20 -  90 років від дня народження Олександра 

Олександровича Сизоненка (1923), українського 

письменника 

21 -  Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста.  

 -  Міжнародний день миру 

26 -  120 років від дня народження Микити Павловича 

Годованця (1893-1974), українського поета- байкаря 

27 -  Всесвітній день туризму 

 -  210 років від дня народження П.Меріме (1803-1990), 

французького письменника    

28 -  95 років від дня народження Василя Олександровича 

Сухомлинського (1918-1970), українського педагога 

 -  105 років від дня народження І.Л. Андронікова 

(1908-1990), радянського письменника, 

літературознавця, майстра художньої розповіді, 

телеведучого 

30 -  Всеукраїнський день бібліотек 

 -  День пам’яті Святих Віри, Надії, Любові та їхньої 

матері Софії  

 

Жовтень 

1 -  Міжнародний день музики 

2 -  70 років від дня народження Богдана Михайловича 

Стельмаха (1943), українського драматурга, поета, 

Перекладача 

3 -  140 років від дня народження В.Я.Шишкова (1873-

1945), російського письменника 



 -  140 років від дня народження І.С.Шмельова(1873-

1950), російського письменника 

5 -  300 років від дня народження Д.Дідро (1713-1784), 

французького філософа, письменника 

 -  90 років від дня народження Володимира 

Васильовича Канівця (1923), українського 

письменника 

6 -  День працівників освіти 

9 -  200 років від дня народження Н.В.Станкевича (1813-

1840), громадського діяча, філософа, поета 

10 -  200 років від дня народження Джузепе Верді 

14 -  Покрова Пресвятої Богородиці 

 -  День українського козацтва 

 -  День художника 

 -  110 років від дня народження С.Є.Кожевнікова 

(1903-1962), сибірського письменника 

15 -  150 років від дня народження Петра Кузьмича 

Козлова (1863-1935), видатного ученого-географа, який 

брав участь в організації, охороні та збереженні 

заповідника «Асканія-Нова»  

16 -  95 років від дня народження Олександра 

Миколайовича Підсухи (1918-1990), українського 

поета 

24 -  День Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

25 -  100 років від дня народження Олекси (Олексій) 

Івановича Гуреїва (1913-1999), українського 

письменника 

26 -  140 років від дня народження Юхима Федотовича 

Ліскуна (1873-1958), видатного вченого у галузі 

тваринництва, академіка ВАСГНІЛ, основоположника 

радянської зоотехнічної науки, який починав свою 

наукову діяльність з вивчення степової худоби в 

Асканії-Новій 



Листопад 

4 -  День Національної гвардії України 

9 -  День української писемності та мови 

   -  195 років від дня народження І.С.Тургенєва (1818-

1883), російського письменника 

12 -  210 років від дня смерті Петра Івановича 

Калнишевського, останнього кошового Запорізької 

Січі 

16 -  Міжнародний день толерантності 

     -  День працівника радіо, телебачення та зв’язку 

17 -  Міжнародний день студентів 

     -  День студента в Україні 

22 -  День пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій в Україні 

     -  85 років від дня народження М.М.Добронравова 

(1928), російського поета-пісняра 

23 -  105 років від дня народження М.М.Носова (1908-

1976), російського радянського дитячого письменника-

прозаїка, драматурга, кіносценариста.  

25 -  175 років від дня народження Івана Семеновича 

Нечуя-Левицького (1838-1916), українського 

письменника 

27 -  150 років від дня народження Ольги Юліанівни 

Кобилянської (1863-1942), української письменниці 

29 -  235 років від дня народження Григорія Федоровича 

Квітки- Основ’яненко (1778-1843), українського 

письменника , культурно-громадського діяча 

30 -  100 років від дня народження Григорія Прокоповича 

Донця (1913-1985), українського поета 

 

 

 

 



Грудень 

1 -  Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

   -  100 років від дня народження Платона Микитовича 

Воронька (1913-1988), українського поета 

3 -  Міжнародний день інвалідів 

5 -  135 років від дня народження Олександра Олеся 

(Олександр Іванович Кандиба) (1878-1944), 

репресованого українського поета 

 -  200 років від дня народження Ф.І Тютчева (1803-

1873), російського поета, дипломата, консервативного 

публіциста 

6 -  День Збройних Сил України 

7 -  125 років від дня народження Левка Сильвестровича 

Лепкого (1888-1971), українського композитора і 

художника, поета, прозаїка і журналіста 

9 -  150 років від дня народження Бориса Дмитровича 

Грінченка (1863-1910), українського письменника, 

літературознавця, лексикографа, етнографа, історика, 

публіциста, педагога, громадського культурного діяча 

10 -  Всесвітній день прав людини 

11 -  95 років від дня народження А.І.Солженіцина (1918-

2008), російський письменник, публіцист, поет, 

громадський та політичний діяч  

13 -  День святого апостола Андрія Первозванного  

 -  120 років від дня народження Миколи Хвильового 

(Микола Григорович Фітільов) (1893-1933), 

українського поета, прозаїка, публіциста, критика 

19 -  День святого Миколая Чудотворця  

22 -  180 років від дня народження Марка Вовчка (Марія  

Олександрівна Вілінська-Маркович) (1833-1907), 

української письменниці 



23 -  140 років від дня заснування (1873) у Львові 

літературного товариства імені Т.Г.Шевченка. З 1892 

року – Наукове товариство імені Шевченка 

24 -  215 років від дня народження А.Міцкевича (1798-

1855), польського поета 

26 -  115 років від дня народження Євгена Павловича 

Плужника (1898-1938), репресованого українського 

поета 

 

Книги-ювіляри 2013 року 

 

900 років виповнюється від часу укладення (1113) «Повісті 

временних літ» - пам’ятки історіографії і літератури 

Русі, літописного зведення 

 

Цього року відзначаємо ювілеї виходу друком 

літературних творів: 

480 років  – (1533) – «Гаргантюа і Пантагрюгель» Ф.Рабле 

205 років  - (1808) – «Фауст» (ч.1) Й.В.Гете  

195 років  - (1818) – «Роб Рой» В. Скотта  

190 років  - (1823) – «Квентін Дорвард» В.Скотта  

190 років  - (1823) – «Піонери» Д.Ф.Купера  

180 років  - (1833) – «Євгенія Гранде» О. де Бальзака  

170 років  - (1843) – «Золотий жук» Е.По  

165 років  - (1848) – «Домбі і син» Ч.Діккенса  

155 років  - (1858) – «Оцеола, вождь семінолів» М. Ріда  

145 років  - (1868) – «Діти капітана Гранта» Ж. Верна  

130 років  - (1883) – «Острів скарбів» Р.Л.Стівенсона  

115 років  - (1898) – «Війна світів» Г.Уелса  

110 років  - (1903) – «Після бала» Л.М.Толстого  

110 років  - (1903) – «Вишневий сад» А.П.Чехова  

90 років     (1923) – «Червоні вітрила» О.С.Гріна  

85 років   - (1928) – «Людина-амфібія» О.Р.Бєляєва  



85 років   - (1928) – «Дванадцять стільців» І.Ільфа та 

Є.Петрова  

75 років   - (1938) – «Хобіт, або Туди і Назад» Дж. 

Р.Р.Толкієна  

70 років   - (1943) – «Маленький принц» А. де Сент-

Екзюпері  

65 років   - (1948) – «Сонети Вільяма Шекспіра» у 

перекладі С.Я.Маршака  

60 років   - (1953) – «451 градус за Фаренгейтом» 

Р.Бредбері  

40 років   - (1973) «Сандро із Чегема» Ф.А.Іскандера;  

40 років   - (1973) «Не стріляйте у білих лебедів» 

Б.Васильєва  

40 років   - (1973) у США виданий «Архіпелаг ГУЛАГ» 

О.І.Солженіцина 
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