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Цього року виповнюється: 

 
▪ 970 років від дня народження Володимира 

Мономаха (1053-1125), Великого князя Київського. 
 

▪ 215 років від дня народження Віктора 
Миколайовича Забіли (1808-1869), українського 
поета–романтика, народився в с. Забілівщина, 
Борзнянського району на Чернігівщині. 
 

▪ 1045 років від дня народження Ярослава 
Мудрого  (бл. 978-1054), державного діяча Київської 
Русі. 
 

▪ 1040 років від дня народження Антонія 
Печерського (983-1073), церковного діяча Київської 
Русі. 

СІЧЕНЬ 
1 - 85 років від дня народження Людмили Григорівни  
Романюк (нар. 1938р.), українського прозаїка. 

1 - 55 років від дня народження Юрія Івановича 
Бедрика (1968), українського поета, перекладача. 

3 - 110 років від дня народження Натана Самойловича 
Рибака (1913-1978), українського прозаїка. 

3 - 155 років від дня народження Миколи Федоровича 
Чернявського (1868-1946), українського поета, 
прозаїка. 

6 - 125 років від дня народження Володимира 
Миколайовича Сосюри (1898-1965), українського 
поета.  
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7 - 75 років від дня народження Марини Йосипівни 
Людкевич (1948), української поетеси. 

8 - 85 років від дня народження Василя Семеновича 
Стуса (1938-1985), українського поета. 

11 - 105 років від дня народження Яра 
Славутича(Григорія Михайловича Жученка) (1918-
2011), літературознавця, поета українського зарубіжжя. 

12 - 395 років від дня народження Шарля Перро (1628-
1703), французького казкаря. 

14 - 205 років від дня народження Сакаріаса Топеліуса 
(1818-1898), фінського казкаря. 

20 - 95 років від дня народження Костя (Костянтина) 
Івановича Дяченка (1928-2006), українського поета, 
прозаїка. 

22 - 235 років від дня народження Джорджа Ноеля 
Гордона Байрона (1788-1824), англійського 
письменника. 

23 - 240 років від дня народження Стендаля (Анрі Марі 
Бейля) (1783-1842), французького прозаїка. 

28 - 95 років від дня народження Віталія Андрійовича 
Логвиненка (1928-1990), українського прозаїка. 

30 - 95 років від дня народження Анатолія 
Трохимовича Мороза (нар. в 1928 р.), українського 
прозаїка. 
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ЛЮТИЙ 
 

6 - 120 років від дня народження Юрія Юрійовича 

Шовкопляса (1903-1978), українського прозаїка. 

8 - 195 років від дня народження Жюля Верна (1828-1905), 

французького письменника-фантаста. 

9 - 115 років від дня народження Михайла Івановича Шутова 

(1908-1978), українського прозаїка. 

11 - 120 років від дня народження Агати Федорівни 

Турчинської  (1903-1972), української поетеси, прозаїка. 

13 - 120 років від дня народження Жоржа Сіменона (1903-

1989), французького письменника. 

15 - 95 років від дня народження Ено Мартиновича Рауда 

(1928-1996), естонського казкаря. 

20 - 95 років від дня народження Івана Олексійовича 

Немировича (1928-1986), українського поета, прозаїка. 

20 - 115 років від дня народження Марії Аркадіївни Пригари 

(1908-1983), української письменниці. 

28 - 490 років від дня народження Мішеля де Ейкема 

Монтеня (1533-1592), французького філософа, письменника. 
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БЕРЕЗЕНЬ 

3 - 135 років від дня народження Наталени Андріївни 

Королеви (1888-1966), прозаїка українського 

зарубіжжя. 

4 - 100 років від дня народження Олега Васильовича 

Буценя (1923-1966), українського прозаїка. 

5 - 120 років від дня народження Наталії Львівни 

Забіли (1903-1985), української письменниці. 

9 - 100 років від дня народження Миколи Яковича 

Олійника (1923-1997), українського письменника. 

11 - 125 років від дня народження Василя Петровича 

Бобинського (1898-1938), українського поета. 

13 - 185 років від дня народження Раффаелло 

Джованьолі (1838-1915), італійського письменника, 

історика, філолога. 

20 - 195 років від дня народження Генріка Ібсена 

(1828-1906), норвезького драматурга, поета, 

публіциста. 

21 - 90 років від дня народження Григорія 

Прокоповича Бідняка (1933-2020), українського поета. 

21 - 85 років від дня народження Василя Андрійовича 

Марсюка (нар. у 1938р.), українського поета.  
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28 - 85 років від дня народження Олеся (Олександра) 
Васильовича Лупія (нар. в 1938р.), українського поета, 
прозаїка. 

31 - 110 років від дня народження Олександра Ісаковича 
Бродського (1913-1992), українського поета. 

КВІТЕНЬ 

3 - 105 років від дня народження Олеся (Олександра) 
Терентійовича Гончара (1918-1995), українського 
письменника, громадського діяча. 

3 - 115 років від дня народження Степана Івановича 
Олійника (1908-1982), українського поета. 

4 - 205 років від дня народження Томаса Майн Ріда (1818-
1883), англійського письменника. 

10 - 90 років від дня народження Віктора Семеновича 
Близнеця (1933-1981), українського прозаїка. 

15 - 85 років від дня народження Юрія Олександровича 
Сердюка (1938-2021), українського поета. 

22 - 100 років від дня народження Поли Фокс (1923-2017), 
американського прозаїка, автора книг для дітей, журналіста, 
педагога.  

25 - 110 років від дня смерті Михайла Михайловича 
Коцюбинського (1864-1913), українського письменника, 
громадського діяча. 

26 - 95 років від дня народження Василя Яновича Грінчака 
(1928-1987), українського поета. 
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30 - 140 років від дня народження Ярослава Гашека 
(1883-1923), чеського письменника,сатирика. 

ТРАВЕНЬ 

8 - 145 років від дня народження Надії Костянтинівни 

Кибальчич (1878-1914), української поетеси. 

9 - 80 років від дня народження Володимира 

Степановича Фединишинця (1945-2018), українського 

поета. 

9 - 90 років від дня народження Романа Васильовича 

Андріяшника (1933 - 2000), українського прозаїка. 

17 - 115 років від дня народження Леоніда 

Соломоновича Первомайського (Гуревича Іллі 

Шльомовича) (1908-1973), українського поета, прозаїка. 

21 - 65 років від дня народження Василя Васильовича 

Шкірі (1958), українського прозаїка, автора казок для 

дітей.  

27 - 110 років від дня народження Валентина 

Костянтиновича Лагоди (Лагодзинський) (1913-1991), 

українського поета. 

ЧЕРВЕНЬ 

4 - 110 років від дня народження Бориса Дмитровича 

Палійчука (1913-1995), українського поета, прозаїка. 
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5 - 95 років від дня народження Бориса Панасовича Комара 
(1928-2018), українського прозаїка. 

5 - 125 років від дня народження Федеріко Гарсія Лорки 
(1898-1936), іспанського поета і драматурга. 

7 - 120 років від дня народження Івана Андріановича 
Багмута (1903-1975), українського прозаїка. 

9 - 80 років від дня народження Василя Михайловича 
Довжика (Должиков) (1943-2022), українського поета, 
прозаїка. 

10 - 120 років від дня народження Микити Михейовича 
Шумила (1903-1982), українського прозаїка. 

12 - 145 років від дня народження Джеймса Олівера Кервуда 
(1878-1927), американського прозаїка. 

18 - 95 років від дня народження Сергія Петровича 
Плачинди (1928-2013), українського прозаїка, критика. 

21 - 370 років від дня смерті Марії Гордіївни Чурай (Маруся 
Чурай, Чураївна)(1625-1653), легендарної української народної 
поетеси і співачки. 

22 - 125 років від дня народження Еріха Марії Ремарха (Еріха 
Пауля Ремарка) (1898-1970), німецького прозаїка. 

24 - 125 років від дня народження Олени Журливої (Олена 
Костянтинівна Котова) (1898-1971), української поетеси. 

25 - 120 років від дня народження Джорджа Оруелла (Еріка 
Блера) (1903-1950), англійського прозаїка. 
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28 - 190 років від дня народження Миколи 
Михайловича Бєлозерського (1833-1896), 
українського фольклориста і етнографа. 

ЛИПЕНЬ 
 

3 - 140 років від дня народження Франца Кафки (1883-

1924), австрійського прозаїка. 

8 - 75  років від дня народження Павла Васильовича 

Федюка (1948-2007), українського прозаїка. 

10 - 105 років від дня народження Джеймса Олдріджа 

(1918-2015), англійського письменника, публіциста. 

12 - 100 років від дня народження Петра Кузьмича 

Мостового (1923-2010), українського поета, прозаїка. 

15 - 75 років від дня народження Віри Михайлівни 

Багірової (1948), української поетеси, казкарки. 

16 - 115 років від дня народження Василя 

Костянтиновича Барки (Очерета) (1908-2003), 

українського письменника. 

18 - 95 років від дня народження Роберта Шеклі 

(1928-2002), американського прозаїка, фантаста. 

19 - 60 років від дня народження Нікса Гарта (1963), 

австралійського прозаїка, фантаста, автора підліткового 

фентезі. 
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СЕРПЕНЬ 

1 - 110 років від дня смерті Лесі Українки (Лариси Петрівни 
Косач) (1871-1913), української поетеси. 

7 - 90 років від дня народження Алли В’ячеславівни 
Потапової (1933-2021), української поетеси. 

8 - 115  років від дня народження Якова Васильовича Баша 
(Башмака) (1908-1986), українського прозаїка. 

15 - 165 років від дня народження Едіт Несбіт (1858-1924), 
англійської казкарки, письменниці. 

15 - 125 років від дня народження Яна Бжехви (Яна Віктора 
Лесмана) (1898-1966), польського поета, перекладача. 

26 - 95 років від дня народження Леоніда (Леонтія) Яковича 
Кочугура (1928-1997), українського поета. 

29 - 155 років від дня народження Людмили Михайлівни 
Старицької-Черняхівської(1868-1941), українського прозаїка, 
драматурга, перекладача. 

ВЕРЕСЕНЬ 

5 - 100 років від дня народження Грицька Пилиповича Бойка 
(1923-1978), українського поета. 

7 - 75 років від дня народження Софії Василівни 
Майданської (нар. в 1948р.), української поетеси, прозаїка. 

8 - 100 років від дня народження Расула Гамзатовича 
Гамзатова (1923- 2003), аварського поета. 
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10 - 105 років від дня народження Романа Мусійовича 
Чумака (1918-2001), українського поета, прозаїка, 
перекладача. 

13 - 125 років від дня народження Миколи Івановича 
Терещенка (1898-1966), українського поета, 
перекладача. 

18 - 135 років від дня народження Сірої Сови 
(Арчибальда Стенсфілда Білейні) (1888-1938), 
канадського прозаїка. 

20 - 100 років від дня народження Олександра 
Олександровича Сизоненка (1923-2018), українського 
прозаїка. 

25 - 100 років від дня народження Петра 
Володимировича Гуріненка (1923-2010), українського 
прозаїка. 

26 - 130 років від дня народження Микити Павловича 
Годованця (1893-1974), українського поета-байкаря. 

28 - 220 років від дня народження Проспера Меріме 
(1803-1870), французького прозаїка. 

28 - 100 років від дня народження Ростислава 
Феодосійовича Самбука (1923-1996), українського 
прозаїка. 

28 - 105 років від дня народження Василя 
Олексійовича Сухомлинського (1918-1970), 
українського педагога, автора праць з педагогіки. 
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28 - 85 років від дня народження Тоні Росса (1938), 
англійського художника-ілюстратора, автора дитячих книжок-
картинок. 

ЖОВТЕНЬ 
2 - 140 років від дня народження Михайла Івановича Жука 
(1883-1964), українського прозаїка. 
 
2 - 80 років від дня народження Богдана Михайловича 
Стельмаха (нар. в 1943р.), українського поета, драматурга, 
перекладача. 
 
4 - 65 років від дня народження Леоніда Григоровича 
Кононовича (1958), українського прозаїка, перекладача. 

5 - 100 років від дня народження Володимира Васильовича 
Канівця (1923-2017), українського письменника. 

5 - 150  років від дня народження Михайла Юрійовича 
Яцківа (1873-1961), українського прозаїка. 

15 - 100 років від дня народження Італо Кальвіно (1923-
1985), італійського прозаїка, публіциста, казкаря. 

16 - 105 років від дня народження Олександра 
Миколайовича Підсухи (1918-1990), українського поета. 

20 - 100 років від дня народження Отфріда Пройслера (1923-
2013), німецького письменника. 

23 - 135 років від дня народження Дмитра Солов’я (1888-
1966), письменника українського зарубіжжя. 
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26 - 85 років від дня народження Галини Тимофіївни 
Тарасюк (1948), української поетеси, прозаїка. 

ЛИСТОПАД 

1 - 125 років від дня народження Дмитра Івановича 
Бедзика (1898-1982), українського письменника. 

4 - 80 років від дня народження Василя Дмитровича 
Кобця (1943-2020), українського поета, прозаїка. 

7 - 110 років від дня народження Альбера Камю (1913-
1960), французького романіста, філософа, публіциста. 

10 - 130 років від дня смерті Леоніда Івановича 
Глібова (1827-1893), українського поета-байкаря. 

10 - 120 років від дня народження Тереня (Терентія) 
Германовича Масенка (1903-1970),українського поета. 

11 - 110 років від дня народження Михайла 
Юрійовича Шмушкевича (1913-2003), українського 
прозаїка, публіциста. 

15 - 100 років від дня народження Віктора 
Васильовича Кочевського (1923-2005), українського 
поета, перекладача. 

20 - 165 років від дня народження Сельми Лагерлеф 
(1858-1940), шведського прозаїка. 

22 - 120 років від дня народження Олександра 
Максимовича Бойченка (1903-1950), українського 
прозаїка. 
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25 - 185 років від дня народження Івана Нечуя-
Левицького (Івана Семеновича Левицького) (1838-
1918), українського прозаїка. 

27 - 160 років від дня народження Ольги Юліанівни 
Кобилянської (1863- 1942), української письменниці. 

29 - 245 років від дня народження Григорія 
Федоровича Квітки-Основ’яненка (Квітки) (1778-
1843), українського драматурга. 

30 - 110 років від дня народження Григорія 
Прокоповича Донця (1913-1972), українського поета. 

30 - 120 років від дня народження Миколи 
Йосиповича Сказбуша (Акулова) (1903-1989), 
українського прозаїка. 

ГРУДЕНЬ 
1 - 110 років від дня народження Платона 
Микитовича Воронька (1913-1988), українського 
поета. 

2 - 120 років від дня народження Івана Уляновича 
Кириленка (1903-1939), українського прозаїка. 

2 - 115 років від дня народження Гелени Бехлеревої 
(1908-1995), польського прозаїка, авторки літературних 
казок для дітей. 

5 – 145 років від дня народження Олександра Олеся 
(Олександра Івановича Кандиби) (1878-1944), 
українського поета. 
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6 - 75 років від дня народження Анатолія Георгійовича 
Костецького (1948-2005), українського поета. 

7 - 135 років від дня народження Левка (Лева) 
Сильвестровича Лепкого (1888-1971), українського поета, 
прозаїка, публіциста. 

8 - 85 років від дня народження Андрія Федоровича 
Коцюбинського (1938-2011), українського прозаїка, 
гумориста. 

12 - 95 років від дня народження Чингіза Торекуловича 
Айтматова (1928-2008), киргизького прозаїка. 

13 - 130 років від дня народження Миколи Григоровича 
Хвильового (Фітільова) (1893-1933), українського прозаїка. 

15 - 110 років від дня народження Олексія Гавриловича 
Крилова (1913-1991), українського поета. 

15 - 135 років від дня народження Сірої Сови (Арчибальда 
Стенсфельда Білені) (1888-1938), канадського письменника. 

19 - 85 років від дня народження Валерії  Василівни 
Врублевської (1938), українського прозаїка, поетеси, 
драматурга. 

19 - 155 років від дня народження Елеанор Емелі Ходгман 
Портер (1868-1920), американського прозаїка. 

20 - 100 років від дня народження Богдана Йосиповича 
Чайковського (1923- 2006), українського прозаїка. 

21 - 95 років від дня народження Миколи Васильовича 
Білкуна (1928-1995), українського прозаїка. 
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22 - 190 років від дня народження Марка Вовчка (Марії  
Олександрівни Вілінської) (1833-1907), українського прозаїка. 

24 - 225 років від дня народження Адама Міцкевича (1798-
1855), польського поета. 

26 - 125 років від дня народження Євгена Павловича 
Плужника (1898-1938), українського поета. 

26 - 90 років від дня народження Юрія Дмитровича Ячейкіна 
(1933-2013), українського прозаїка. 

31 - 100 років від дня народження Василя Павловича 
Сичевського (1923-2013), українського прозаїка, драматурга. 
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Цього року виповнюється: 

1035 років від запровадження (988) князем 
Володимиром Великим християнства як державної 
релігії Київської Русі. 

 
310 років від народження Івана Григоровича 
Григоровича-Барського (1713-1783) - українського 
архітектора, представника українського бароко. 
 
285 років від відкриття (1738) першої спеціальної 
школи в Україні мистецького спрямування - музичної 
школи в Глухові (згодом переведена до Переяслава і 
Києва), в якій готували співаків, скрипалів, гуслярів, 
бандуристів, музикантів для духових оркестрів. 

 
220 років від дня народження Остапа Микитовича 
Вересая (1803-1890), українського кобзаря. 

 
130 років від часу відкриття (1893) трипільської 
культури. 

 
110 років від заснування (1913) Київської 
консерваторії - вищого музичного навчального 
закладу, із 1940 р. - імені П. І. Чайковського, нині - 
Національна музична академія України імені П. І. 
Чайковського. 

 
100 років із часу заснування (1923) 

Кримськотатарського драматичного театру (нині –

Кримськотатарський академічний музично-

драматичний театр). 

 

85 років від часу заснування (1938) Національної 
Спілки художників України. 
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СІЧЕНЬ 
 

5 - 80 років від дня народження Віктора Миколайовича 

Гонтарова (1943–2009), українського художника, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (2009). 

6 - 110 років від дня народження Любові Іванівни Джолос 

(1913-1998), української художниці-ілюстраторки. 

7 - 170 років від дня народження Миколи Миколайовича 

Аркаса (1853-1909), українського історика, композитора, 

культурно-освітнього діяча, письменника, одного із 

засновників української музичної класики, активного учасника 

національно-культурного руху в Україні, засновника народної 

школи з українською мовою викладання. 

8 - 135 років від дня народження Гната Петровича Юри 

(1888-1966), українського актора, режисера, педагога. 

12 - 150 років із дня народження Василя Кричевського 

(1873-1952), українського художника, архітектора, графіка, 

автора державного герба УНР, прийнятого Центральною 

Радою. 

13 - 110 років від дня народження Василя Федоровича 

Форостецького (1913-1981), українського графіка, живописця. 

15 - 260 років від дня народження Франсуа Жозефа Тальма 

(1763–1826), французького актора.  

22 - 90 років від дня народження Анатолія Юрійовича 

Мокренка (1933-2020), українського співака. 
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24 - 160 років від дня народження Остапа Йосиповича 
Нижанківського (1863–1919), українського 
композитора, хорового диригента, музично-
громадського діяча. 

24 - 120 років від дня народження Віктора 
Михайловича Григор’єва (1903-1982), українського 
художника-ілюстратора 

24 - 60 років від дня народження Сашка Лірника 
(Олександра Івановича Власюка) (1963), українського 
казкаря-лірника, сценариста. 

28 - 120 років від дня народження Юлія Сергійовича 
Мейтуса (1903–1997), українського композитора. 

31 - 110 років від дня народження Семена Івановича 
Онипка (1913–1975), українського актора. 

31 - 90 років від дня народження Михайла Ілліча 
Барського (1933–2012), українського режисера, 
драматурга. 

ЛЮТИЙ 
1 - 70 років від дня народження Павла Ананійовича 
Дворського (1953), українського співака, композитора. 

2 - 110 років від дня народження Семена Павловича 
Тутученка (1913–1994), українського архітектора. 

2 - 110 років від дня народження Тараса Михайловича 
Микиши (1913–1958), українського піаніста-віртуоза, 
композитора, педагога. 

2 - 100 років від дня народження Івана Федосійовича 
Дзюбана (1923–2009), українського графіка. 
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3 - 120 років від дня народження Володимира Леонтійовича  
Гливенка (1903–1990), українського графіка. 

3 - 110 років від дня народження Євгена Йосиповича Єніна 
(1913–1994), українського диригента. 

3 - 70 років із дня народження Миколи Будника (1953-2001), 
кобзаря, майстра музичних інструментів. 

4 – 150 років від дня народження Тимофія Олексійовича 
Сафонова (1873–1930), українського художника, 
мистецтвознавця, педагога, громадського діяча.  

11 - 85 років від дня народження Анатолія Максимовича 
Пашкевича (1938–2005), українського хорового диригента, 
композитора-аматора, автора музики пісні «Мамина вишня». 

12 - 205 років від дня народження Василя Івановича 
Штернберга (1818–1845), українського та російського 
художника, одного із засновників українського пейзажного і 
жанрового живопису, представника романтизму, побратим Т. 
Шевченка. 

12 - 115 років від дня народження Жана Еффеля (справж. – 
Франсуа Лежен) (1908–1982), французького художника, 
громадського діяча. 

15 - 70 років від дня народження Анатолія Георгійовича 
Хостікоєва (1953), українського актора театру і кіно, лауреата 
Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1996). 

16 - 210 років від дня народження Семена Степановича 
Гулака-Артемовського (справж. - Артемовський) (1813-1873), 
українського та російського оперного співака, композитора, 
актора, драматурга. 
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17 - 80 років від дня народження Раїси Степанівни 
Недашківської (1943), української актриси театру і 
кіно. 

20 - 135 років від дня народження Василя 
Олександровича Барвінського (1888–1963), 
українського композитора, педагога, піаніста, 
музикознавця, громадського діяча, педагога. 

21 - 130 років від дня народження Андреса Торреса 
Сеговії (1893–1987), іспанського гітариста, завдяки 
проєктам якого було створено сучасну класичну 
акустичну гітару. 

23 - 145 років від дня народження Казимира 
Севериновича Малевича (1878-1935), українського 
художника-авангардиста, засновника супрематизму, 
педагога, теоретика мистецтва польського походження. 

24 - 150 років від дня народження Енріко Карузо 
(1873–1921), італійського співака. 

26 - 215 років від дня народження Оноре Віктор’єна 
Дом’є (1808–1879), французького графіка, живописця. 

27 - 95 років від дня народження Валентина 
Кузьмовича Нагнибіди (1928–1985), українського 
різьбяра по дереву. 

28 – 85 років від дня народження Стефана 
Васильовича Турчака (1938–1988), українського 
диригента, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. 
Шевченка (1980). 



23 

 

28 - 65 років від дня народження Лілії Василівни Сандулеси 
(1958), української співачки. 

Цього місяця виповнюється: 
 
65 років від часу заснування (1958) Національної спілки 
кінематографістів України. 
 

БЕРЕЗЕНЬ 
3 - 120 років від дня народження Ганни Костянтинівни 
Драган (1903–1986), української народної співачки. 
 
4 - 80 років від дня народження Миколи Степановича 
Литвина (1943-2020), українського письменника, кобзаря, 
педагога, заслуженого артиста України. 

 
5 - 110 років від дня народження Михайла Черешньовського 
(1913–1994), українського скульптора, різьбяра по дереву, 
педагога та громадського діяча. 
 
9 - 209 років від дня народження Тараса Григоровича 
Шевченка (1814–1861), українського поета, художника, 
мислителя, просвітителя. 
  
9 - 90 років від дня народження Владилена Григоровича 
Грицюка (1933–2004), українського співака. 
 
10 - 70 років від дня народження Тараса Гаринальдовича 
Петриненка (1953), українського композитора, музиканта, 
поета, співака, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. 
Шевченка (1996). 
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12 - 410 років від дня народження Андре Ленотра 
(1613–1700), французького архітектора, майстра 
ландшафтного дизайну, зокрема, автора садів і парків 
Версаля. 
 
14 - 430 років від дня народження Жоржа де Латура 
(1593–1652), французького художника. 

 
14 - 110 років від дня народження Василя 
Григоровича Томашевського (1913–2002), 
українського архітектора, художника, скульптора 
(Канада). 
 
16 - 140 років від дня народження Теофіла 
Борисовича Фраєрмана (1883–1957), українського 
художника. 
 
21 - 170 років від дня народження Михайла 
Григоровича Артинова (1853–1913), українського 
архітектора. 
 
23 - 120 років від дня народження Галини Львівни 
Петрашевич (1903–1999), українського скульптора. 
 
25 - 90 років від дня народження Володимира 
Івановича Сингаївського (1933–2007), українського 
художника. 
 
26 - 540 років від дня народження Санті Рафаеля (ін. 
6.04.1483–1520), італійського живописця і архітектора, 
представника Високого Відродження. 
  
27 - Міжнародний день театру. 
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28 - 160 років від дня народження Олексія Львовича 
Суходольського (1863–1936), українського актора, режисера 
театру. 
 
29 - 160 років від дня народження Леоніда Яковича Манька 
(1863–1922), українського драматурга, актора. 

 
29 - 25 років від дня смерті Квітки Цісик (справжнє ім'я — 
Квітослава-Орися) (1953-1998),  американської оперної 
співачки українського походження, виконавиці українських 
народних і популярних пісень. 

 
30 - 230 років від дня народження Йоана-Баптиста 
Антоновича Шімзера (1793–1856), українського скульптора. 
 
30 - 170 років від дня народження Вінсента (Вінсент Віллем) 
Ван Гога (1853–1890), голландського живописця. 

 
30 - 100 років від дня народження Анатолія Олексійовича 
Слісаренка (1923–1997), українського кінорежисера, 
кінодраматурга. 

КВІТЕНЬ 
4 - 70 років від дня народження Квітки (справжнє ім’я - 
Квітослава-Орися) Цісик (1953-1998), американської співачки 
українського походження, виконавиці українських пісень. 
 
6 - 150 років від дня народження Бориса Володимировича 
Підгорецького (1873–1919), українського композитора, 
етнографа, музичного критика, педагога, хорового диригента. 
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6 - 50 років від дня народження Фоззі (Олександра 
Аркадійовича Сидоренка) (1973), українського хіп-хоп 
співака, вокаліста гурту «Танок на майдані Конґо». 
 
7 - 130 років від дня народження Василя Степановича 
Василька (справж. – Міляєв) (1893–1972), українського 
режисера, актора, театрознавця, педагога. 

 
8 - 150 років від дня народження Амброзія 
Юліановича Нижанківського (1873–1943), 
українського актора. 
 
15 - 100 років від дня народження Григорія 
Гордійовича Шишка (1923–1994), українського 
живописця. 
 
17 - 150 років від дня смерті Семена Гулака-
Артемовського (справжнє прізвище - Артемовський) 
(1813-1873), українського композитора, співака, 
драматичного артиста, драматурга, автор першої 
української опери («Запорожець за Дунаєм»), пісень, 
водевілів. 
 
18 - Міжнародний день пам'яток і визначних 
історичних місць. 
  
18 - День пам’яток історії та культури України. 

 
18 - 135 років від дня народження Івана Федоровича 
Хворостецького (1888–1958), українського художника 
 
20 - 100 років від дня народження Адольфа 
Марковича Константинопольського (1923–1993), 
українського художника. 
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21 - 110 років від дня народження Василя Івановича 
Агібалова (1913–2002), українського скульптора, педагога. 
 
22 - 85 років від дня народження Олександра Петровича 
Міловзорова (1938), українського художника, автора панно та 
барельєфів на станціях метро «Олімпійська», «Тараса 
Шевченка» у м. Києв. 
 
23 - 100 років від дня народження Василя Сидоровича 
Земляка (справж. прізв. – Вацик, 1923–1977), українського 
письменника, кіносценариста, журналіста, громадського діяча, 
головного редактора і керівника сценарної майстерні 
Київської кіностудії імені О. П. Довженка. 
 
23 - 60 років від дня народження Олексія Володимировича 
Богдановича (1963) – українського актора театру і кіно. 

 
25 - 120 років від дня народження Семена Андрійовича 
Барзиловича (1903–1958), українського архітектора, педагога. 

 

Цього місяця виповнюється: 
 

320 років від дня смерті Івана Рутковича (?–1703), 
українського живописця. 

ТРАВЕНЬ 
1 - 105 років тому (1918) вийшов перший номер українського 
журналу «Мистецтво». 
 
5 - 110 років від дня народження Євгена-Ореста Івановича 
Садовського (1913–2014), українського актора, хормейстера, 
педагога (США). 
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6 - 160 років від дня народження Володимира 
Івановича Сокальського (1863–1919), українського 
композитора, музичного критика. 
7 - 190 років від дня народження Йоганнеса Брамса 
(1833–1897), німецького композитора, піаніста, 
диригента. 

 
7 - 110 років від дня народження Ірини Остапівни 
Гоменюк (1913–1989), української майстрині 
народного декоративного розпису. 

 
8 - 90 років від дня народження Михайла Сауловича 
Туровського (1933), українського графіка, живописця 
(США). 
 
9 - 115 років від дня народження Івана Олексійовича 
Волошина (1908–1993), українського театрознавця, 
театрального критика, педагога. 
 
10 - 120 років від дня народження Ольги Іванівни 
Рубчаківни (за чоловіком – Юра) (1903–1981), 
української актриси. 
 
18 - Міжнародний день музеїв. 
 
19 - Всеукраїнський день працівників культури та 
майстрів народного мистецтва. 
 
21 - 120 років від дня народження Романа 
Юліановича Сельського (1903–1990), українського 
живописця, педагога. 
 
22 - 210 років від дня народження Вільгельма Ріхарда 
Вагнера (1813–1883), німецького композитора, 
диригента, музичного теоретика . 
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23 - 140 років від дня народження Христини Дмитрівни 
Литвиненко-Волторніст (1883–1978), української народної 
поетеси, бандуристки. 
 
24 - 50 років від дня народження Руслани Лижичко (1973), 
української співачки, переможниці пісенного конкурсу 
«Євробачення-2004». 
 
28 - 260 років тому (1763) у Києві відкрилася перша школа 
навчання живопису. 

ЧЕРВЕНЬ 
4 – 160 років від дня народження Владислава 
Владиславовича Городецького (повне ім’я –Лєшек Дезидерій 
Владислав Городецький) (1863–1930) - українського і 
польського архітектора, художника, підприємця, інженера, 
мандрівника, літератора, організатора модерного будівельного 
виробництва. 

 
6 - 120 років від дня народження Арама Ілліча Хачатуряна 
(1903–1978), вірменського композитора, диригента, педагога. 
 
7 - 175 років від дня народження Поля Ежена Анрі Гогена 
(1848–1903), французького живописця, графіка, скульптора. 
 
11 - 70 років від дня народження Віталія Васильовича 
Білоножка (1953), українського співака. 

 
12 - 90 років від дня народження Бориса Наумовича 
Гінзбурга (1933–1963), українського графіка, майстра гравюри 
та книжкової графіки, ілюстратора творів Т. Шевченка, Лесі 
Українки. 
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15 - 185 років від дня народження Йосипа 
Сильвестровича Вітошинського (1838–1901), 
українського хорового диригента. 

 
15 - 180 років від дня народження Едварда Гагерупа 
Гріга (1843–1907), норвезького композитора, піаніста, 
диригента, піаніста, музичного діяча. 
 
17 - 175 років від дня народження Шарля Франсуа 
Гуно (1848–1893), французького композитора, 
диригента. 

 
20 - 180 років від дня народження Федора Гнатовича 
Стравінського (1843–1902), українського оперного 
співака, батька видатного українського композитора І. 
Стравінського. 
 
20 - 100 років від дня народження Дмитра 
Григоровича Соснового (1923–1995), українського 
архітектора. 
 
22 - 100 років від дня народження Анатолія 
Георгійовича Решетникова (справж.–Решетченко) 
(1923-2018), українського актора. 
 
27 - 190 років від дня народження Владислава 
Івановича Заремби (1833–1902), українського та 
польського композитора, піаніста, педагога. 
 

ЛИПЕНЬ 
1 - День архітектури України. 
 
4 - 160 років від дня народження Юліана Івановича 
Панькевича (1863–1933), українського живописця, 
графіка. 
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8 - 85 років від дня народження Леся (Леонід) Степановича 
Танюка (1938-2016), українського режисера, театрознавця, 
перекладача, громадського діяча. 

 
13 - 85 років від дня народження Мирослава Михайловича 
Скорика (1938-2020), українського композитора. 
 
24 - 220 років від дня народження Адольфа Шарля Адана 
(1803–1856), французького композитора. 
 

СЕРПЕНЬ 
5 - 130 років від дня народження Віри Василівни Холодної 
(1893-1919), кіноактриси епохи німого кіно. 
 
5 - 120 років від дня народження Бориса Романовича Гмирі 
(1903-1969), оперного та камерного співака. 
 
9 - 50 років від дня народження Олександра Пономарьова 
(1973), українського співака, композитора, аранжувальника, 
Народного артиста України. 
 
13 - 50 років від дня народження Олесі  Жураківської (1973), 
української акторки театру і кіно. 

 
16 - 90 років від дня народження Анатолія Авдієвського 
(1933-2016), хорового диригента, композитора, педагога, Героя 
України. 
 
19 - 140 років від дня народження Габріель Боньор Шанель 
(Коко Шанель) (1883–1971), французького модельєра 
(засновниця будинку моди Шанель). 
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19 - 110 років від дня народження Івана Савича 
Шевченка (1913–1994), українського художника 
театру. 
 
19 - 130 років від дня народження Дометія Гурійовича 
Євтушенка (1893–1983), українського співака, 
вокального педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР. 
 
23 - 135 років від дня народження Миколи 
Миколайовича Аркаса (1888–1938), українського 
актора, режисера. 
 
24 - 150 років від дня народження Фотія Красицького 
(1873-1944), художника, графіка. 
 
28 - 80 років від дня народження Романа Майбороди 
(1943-2018), оперного співака, педагога. 
 
31 - 130 років від дня народження Нестора 
Остаповича Нижанківського (1893–1940), 
українського композитора, піаніста, музичного критика. 

ВЕРЕСЕНЬ 
2 - 50 років від дня народження Андрія Данилка 
(1973), українського артиста, співака, Народного 
артиста України (2008). 
 
5 - 140 років від дня народження Євгена Форостини 
(1883–1951), українського композитора, педагога, 
диригента. 
 
6 - 110 років від дня народження Миколи 
Костянтиновича Шила (1913–1982), українського 
архітектора. 
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8 - 125 років від дня народження Наталії  Ужвій (1898-1986), 
української театральної та кіноактриси . 
 
9 - День українського кіно. 
 
10 - 120 років від дня народження Яреми Йосиповича 
Стадника (1903–1946), українського актора, співака, режисера. 

 
11 - 80 років тому (1943) засновано Державний український 
народний хор (нині – Національний заслужений академічний 
український народний хор ім. Г. Г. Верьовки). 
 
12 - 120 років тому (1903) у Полтаві відкрито пам'ятник Івану 
Петровичу Котляревському (1769–1838), українському 
письменнику, класику нової української літератури. 
 
21 - 110 років тому (1913) відбулося відкриття Одеської 
консерваторії імені А. В. Нежданової, створеної на базі 
музичного училища, заснованого в 1897 р. 

 
24 - 95 років від дня народження Миколи Андрійовича 
Стороженка (1928-2015), українського художника-
ілюстратора. 

ЖОВТЕНЬ 
1 - Міжнародний день музики. 

 
1- 120 років від дня народження Володимира Горовіца 
(1903-1989), американського піаніста українського 
походження. 

 
2 - 160 років від дня народження Дениса Січинського (1863-
1909), композитора, хорового диригента, педагога, 
громадського діяча. 
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2 - 140 років від дня народження Михайла Івановича 
Жука (1883-1964), художника, письменника. 

 
10 - 210 рокiв вiд дня народження Джузеппе 
Фортуніно Франческо Вердi (1813–1901), iталiйського 
композитора. 

 
14 - 80 років від дня народження Раїси Опанасівни 
Кириченко (1943-2005), співачки, Героя України. 
 
20 - 140 років від дня народження Якова Степановича 
Степового (справж.–Якименко, 1883–1921) - 
українського композитора, педагога, музичного 
критика, громадського діяча, представника української 
музичної інтелігенції першої чверті ХХ ст., 
продовжувача традицій М. Лисенка. 
 
25 - 185 років від дня народження Жоржа Бізе 
(Александр Сезар Леопольд) (1838–1875), французького 
композитора. 

ЛИСТОПАД 
10 - 90 рокiв вiд дня народження Параски Петрівни 
Хоми (1933-2016), української майстрині народного 
розпису. 

 
13 - 110 років від дня народження Германа 
Леонтійовича Жуковського (1913-1976), українського 
композитора. 
 
17 - 235 років від дня народження Михайла 
Семеновича Щепкіна (1788–1863) - українського 
актора, театрального діяча, основоположника 
сценічного реалізму в українському театральному 
мистецтві. 
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23(24) - 165 років від дня народження Марії Костянтинівни 
Башкирцевої (1858-1884), художниці, прозаїка українського 
зарубіжжя. 

ГРУДЕНЬ 
 

1 - 110 років від дня народження Георгія Іларіоновича 
Майбороди (1913–1992) - українського композитора, 
культурного і громадського діяча, класика української оперно-
симфонічної музики ХХ ст. 

 
6 - 120 років від дня народження Миколи Колесси (1903-
2006), композитора, диригента, педагога, громадського діяча, 
Героя України. 
 
11 - 220 рокiв вiд дня народження Гектора Берлiоза (1803–
1869), французького композитора, диригента, музичного 
критика. 

 
12 - 160 рокiв вiд дня народження Едварда Мунка (1863–
1944), норвезького живописця, графіка. 
 
15 - 130 років від дня народження Ганни Собачко-Шостак 
(1893-1965), української майстрині декоративного розпису. 

 
29 - 60 років від дня народження Дейва Мак Кіна (1963), 
англійського художника-ілюстратора, автора дитячих коміксів. 
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СІЧЕНЬ 

1- 70 років від дня народження Василя Павловича 

Яковця (1953-2016), доктора фізико-математичних 

наук, ректора НДПУ ім. Миколи Гоголя. Народився в с. 

Охрамієвичі Корюківського району. 

13 - 170 років від дня народження Василя Петровича 

Горленка (1853-1907), українського письменника, 

мистецтвознавця, фольклориста. Народився у с. 

Ярошівка (нині - Украї ́нське (до 1964 — Ярошівка)) 

Талалаївського району, навчався в Ніжинському ліцеї. 

23 - 175 років від дня народження Богдана Івановича 

Ханенка (1848-1917), українського колекціонера-

мецената і археолога, котрий походить з козацької 

старшини Чернігівщини. 

24 - 155 років від дня народження Григорія 

Олексійовича Коваленка (1868-1937) художника, 

письменника, етнографа. З 1890 року жив і працював у 

м. Чернігові, був членом правління міської бібліотеки. 

ЛЮТИЙ 
3 - 105 років від дня народження Любові Василівни 

Забашти (1918-1990), української поетеси. Народилася 

в м. Прилуки, починала друкуватися у газеті «Правда 

Прилуччини». 

8 - 85 років від дня народження Анатолія Івановича 

Давидова (1938-2002), відомого дитячого 

письменника, автора науково-популярних книг. 
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Випускник Ніжинського педінституту імені Миколи Гоголя, 

працював у школах Батурина і Чернігова. 

20 - 95 років від дня народження Лідії Олександрівни 

Вакуловської (1928-1991), російської письменниці. 

Народилася у м. Сновськ. 

23 - 60 років від дня народження Костянтина Вілійовича 

Москальця (нар. у 1963 р.), українського поета і прозаїка. 

Народився у с. Матіївка, Батуринська ТГ, Ніжинського району. 

25 - 180 років від дня народження Миколи Андрійовича 

Вербицького (1843-1909), українського письменника і 

педагога. Народився і довгі роки прожив у м. Чернігові, 

похований на Болдиній горі. 

БЕРЕЗЕНЬ 

2 - 200 років від дня народження Костянтина Дмитровича 

Ушинського (1823-1871), видатного українського і 

російського педагога. Випускник Новгород-Сіверської гімназії. 

12 - 160 років від дня народження Володимира Івановича 

Вернадського (1863-1945), видатного українського і 

російського вченого-природознавця, академіка, філософа, 

громадського діяча. Походив з дрібних дворян Чернігівської 

губернії. 
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13 - 170 років від дня народження Володимира 

Васильовича Качановського (1853-1901), 

українського і російського філолога, професора 

Ніжинського історико-філологічного інституту. Помер і 

похований в м. Ніжині. 

23 - 140 років від дня народження Бориса 

Микитовича Маньківського (1883-1962), видатного 

вченого-невропатолога, доктора медичних наук, автора 

понад 150 наукових робіт. Народився в м. Козелець. 

26 - 190 років від дня народження Олександра  

Федоровича Кістяківського (1833-1885), українського 

історика права, вченого-криміналіста, випускника 

Чернігівської гімназії. Народився в с.Городище 

Бахмацького району. 

29 - 295 років від дня народження Кирила 

Григоровича Розумовського (1728-1803), останнього 

гетьмана України. Народивсяв с. Лемеші Козелецького 

району. 

КВІТЕНЬ 

4 - 85 років від дня народження Олексія 

Олександровича Гомона (1938-2003), актора балету, 

хореографа, народного артиста УРСР. Народився в с. 

Макарівка, Бобровицька ТГ, Ніжинського району. 

4 - 95 років від дня народження Еліни Аврамівни 

Бистрицької (1928-2019), відомої кіноактриси. Дитячі і 

юнацькі роки пройшли в м. Ніжині. 
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10 - 95 років від дня народження Володимира Івановича 

Бойка (1928-2006), українського співака, соліста Українського 

народного хору імені Г.Верьовки. Народився у м. Прилуках. 

23 - 150 років від дня народження Юрія Степановича 

Виноградського (1873-1965), відомого краєзнавця, 

діалектолога, дослідника природи, історії, культури 

Чернігівщини. Перший директор Сосницького краєзнавчого 

музею. Народився і помер у м. Сосниці. 

24 - 70 років від дня народження Олександра Анатолійовича 

Сугоняки (нар. у 1953 р.), президента Асоціації українських 

банків. Народився в с. Араповичі Новгород-Сіверського району. 

28 - 155 років від дня народження Георгія Феодосійовича 

Вороного (1868-1908), видатного вченого-математика, чл.-

кор. АНРосії. Уродженець с. Журавка Прилуцького району. 

Навчався в Прилуцькій гімназії. 

30 - 95 років від дня народження Миколи Йосиповича 

Сльозки (1928-2009), українського артиста. Народивсяв с. 

Іваниці Прилуцького району. 

ТРАВЕНЬ 

2 - 105 років від дня народження Петра Івановича 

Артеменка (1918-1942), українського поета. Навчався в 

Ніжинському інституті, працював в Чернігові. 
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5 - 195 років від дня народження Ганни Барвінок 

(1828-1911), української письменниці. Народилася на 

хуторі Мотронівка Борзнянського району. 

14 - 85 років від дня народження Станіслава 

Панасовича Реп’яха (1938-2012), відомого поета. 

Дитинство і юність пройшли в с. Макіївці Ніжинського 

району. Колишній секретар Чернігівської обласної 

організації  НСПУ. 

27 - 180 років від дня народження Дмитра Яковича 

Самоквасова (1843-1911), визначного археолога, 

історика, випускника Новгород-Сіверської гімназії. 

Народився в с. Стахорщина Новгород-Сіверського 

повіту. 

ЧЕРВЕНЬ 

1 - 85 років від дня народження Любомира 

Мирославовича Боднарука (1938-2009), керівника 

хору імені Дмитра Бортнянського, заслуженного 

працівника культури України. 

3 - 115 років від дня народження Бориса Рибакова 

(1908-2001), радянського археолога, дослідника 

давньоруських пам’яток. Дослідник історії Чернігова і 

Любеча. 

24 - 75 років від дня народження Петра Яковича 

Антоненка (нар. у 1948р.), українського прозаїка. 

Уродженець с. Авдіївка, Куликівська ТГ, Чернігівського 

району. 
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26 - 105 років від дня народження Василя Павловича 

Бережного (1918-1988), українського письменника. Народився 

в м. Бахмачі Чернігівської області. 

30 - 70 років від дня народження Федора Федоровича 

Кравчука (1953-2010), чернігівського живописця. 

ЛИПЕНЬ 

13 - 75 років від дня народження Петра Іларіоновича 

Куценка (нар. у 1948 р.), українського поета і журналіста. Живе 

і працює в м. Чернігові. 

16 - 100 років від дня народження Борислава Павловича 

Степанюка (1923-2007), українського поета. Народивсяв с. 

Канівщина Прилуцького району. 

СЕРПЕНЬ 
2 - 80 років від дня народження Івана Івановича Євсєєнка 

(1943-2014), російського прозаїка. Народивсяв с. Займище 

Сновського району. 

10 - 210 років від дня народження Якова Петровича де 

Бальмена (1813-1845), художника-аматора та письменника. 

Народився в с. Линовиці на Прилуччині, навчався в 

Ніжинському ліцеї. 

13 - 250 років від дня народження Юрія Федоровича 

Лисянського (1773-1837), видатного мореплавця. Уродженець 

м. Ніжина. 
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14 - 70 років від дня народження Олександра 

Васильовича Колоши (нар. у 1953 р.), народного 

майстра декоративно-прикладного мистецтва. 

Народився в м. Чернігів. 

15 - 195 років від дня народження Степана Івановича 

Пономарьова (1828-1913), видатного бібліографа. 

Навчався в Ніжинській гімназії. 

26 - 105 років від дня народження Андрія 

Микитовича Мордовця (1918-2006), українського 

живописця. Жив і працював у м. Чернігові. 

29 - 105 років від дня народження Олександра 

Миколайовича Снопка (1918-1993), художника-

живописця. Народивсяв с. Ваганичах Городнянська ТГ, 

Чернігівського району. 

ВЕРЕСЕНЬ 
1 - 160 років від дня народження Олександра 

Михайловича Андріяшева (1863-1939), українського 

історика-архівіста, випускника Чернігівської гімназії. 

Народився в м. Чернігові. 

1 - 105 років від дня народження Ігоря Васильовича 

Качуровського (1918-2013), поета, прозаїка, 

перекладача українського зарубіжжя. Народився в 

Ніжині. 

2 - 100 років від дня народження Володимира 

Григоровича Грипича (1923-2005), головного 
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режиссера Чернігівського академічного драматичного театру, 

народного артиста України та СРСР. 

9 - 120 років від дня народження Антона Гнатовича Штепи 

(1903-2005), заслуженного майстра народної творчості. 

Народився у с. Сваричівка Ічнянського району. 

15 - 95 років від дня народження Віри Самонівни Бичко-

Бєлової (1928-1997), української письменниці. Народилася в м. 

Острі Чернігівського району. 

 

ЖОВТЕНЬ 

6 - 120 років від дня народження Єлизавети Володимирівни 

Піскорської (1903-1978), художника-графіка. Уродженка м. 

Ніжина. 

14 - 150 років від дня народження Валентина Миновича 

Зенченка (1873-1958), художника-живописця. Народивсяв с. 

Домашлин Корюківського району. Після 1919 року жив у 

Чернігові, де і помер. 

31 - 170 років від дня народження Миколи Івановича 

Кибальчича (1853-1881), вченого-винахідника. Уродженець м. 

Короп. Навчався у Новгород-Сіверській гімназії. 

ЛИСТОПАД 

8 - 145 років від дня народження Аврама Родіоновича 

Гребеня (1878-1961), українського лірника. Народився в с. 

Березне Чернігівського району. Похований у с. Дмитрівці 

Менська ТГ, Корюківського району. 
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12 - 215 років від дня народження Йосипа 

Максимовича Бодянського (1808-1877), українського 

поета-романтика, фольклориста, історика. Народився у 

смт. Варва. 

17 - 115 років від дня народження Григорія 

Петровича Кочура (1908-1994), українського 

перекладача. Народився у с. Фесківка Менська ТГ, 

Корюківського району. 

21 - 155 років від дня народження Григорія 

Степановича  Щербини (1868-1903), видатного 

російського дипломата, уродженця м. Чернігова. 

25 - 120 років від дня народження Бориса Львовича 

Коваленка(1903-1938), українського літературознавця 

і критика. Народивсяв с. Хотуничі Сновського району. 

27 - 150 років від дня народження Григорія 

Абрамовича Чупринки (1873-1921), українського 

поета. Народився в с. Гоголеве на Остерщині. 

29 - 200 років від дня народження Матвія 

Терентійовича Номиса (1823-1901), українського 

етнографа і педагога, збирача етнографічних 

матеріалів на Чернігівщині. 

ГРУДЕНЬ 

4 - 150 років від дня народження Михайла 

Михайловича Могилянського (1873-1942), видатного 

українського письменника і культурного діяча. 

Народився в м. Чернігів. 
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8 - 165 років від дня народження Миколи Маркіяновича 

Волковича (1858-1928), видатного українського хірурга. 

Народився в м. Городня. 

9 - 160 років від дня народження Бориса Дмитровича 

Грінченка (1863-1910), українського письменника, педагога, 

культурного і громадського діяча. Деякий час жив і працював в 

Чернігові. 

17 - 90 років від дня народження Дмитра Андрійовича 

Головка (нар. у 1933 р.), українського поета, прозаїка. 

Народився в с. Піски Бобровицького району. 

18 - 115 років від дня народження Ісака Павловича Хотінка 

(1908-1980), українського художника-графіка. Народився у м. 

Борзна. 

21 - 145 років від дня народження Петра Федоровича 

Ткаченка-Галашка (1878-1919), українського кобзаря. 

Народився і помер у с. Синявка Менська ТГ, Корюківського 

району. 

25 - 105 років від дня народження Олександра 

Панкратовича Черниша (1918-1993), українського археолога, 

доктора історичних наук. Народився у с. Холми Корюківського 

району. 
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Твори–ювіляри 
 

Українська література 
 

• 55 років Загребельний П. «Диво» (1968) 

• 65 років Барка В. «Жовтий князь» (1958) 

• 95 років Винниченко В. «Сонячна машина» (1928) 

• 95 років Куліш М. «Мина Мазайло» (1928) 

• 105 років Тичина П. «Соняшні кларнети» (1918) 

• 135 років Українка Л. «Така її доля» (1888) 

• 145 років Нечуй-Левицький І. «Кайдашева сім’я » (1878) 

• 185 років Шевченко Т. «Катерина» (1838) 

• 185 років Котляревський І.П. «Наталка Полтавка» (1838) 

• 225 років Котляревський І.П. «Енеїда» (1798) 

• 950 років  «Изборник Святослава» (1073) 

 
      Світова література 
 

• 80 років Сент-Єкзюпері де А. «Маленький принц» (1943) 

• 140 років Коллоді К. «Пригоди Піноккіо. Історія однієї 

маріонетки» (1883). 

• 145 років Верн Ж. «П’ятнадцятирічний капітан» (1878) 

• 155 років Верн Ж. «Діти капітана Гранта» (1868) 

• 175 років Діккенс Ч. «Домбі і син» (1848) 

• 175 років Теккерей В. «Ярмарок марнославства»(1848) 

• 185 років Діккенс Ч. «Пригоди Олівера Твіста»(1838) 

• 185 років Андерсен Г.-Х. «Стійкий олов’яний солдатик» 

(1838) 

• 205 років Байрон Дж. «Чайльд-Гарольдова мандрівка» 

(1818) 
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