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Календар пам’ятних дат на 2014 рік [Текст] / [укл. Н. В. Коваленко]; 
Донец. обл. б-ка для юнацтва. – Донецьк, 2013 .- 37 с. 
 
 
Календар пам’ятних дат  містить інформацію про визначні та пам’ятні 
дати, ювілеї письменників, літературні події, які відбудуться у 2014 
році. 
Адресується бібліотечним працівникам, вчителям та іншим категоріям 
читачів на допомогу в підготовці й відзначенні цих подій. 
Укладач не претендує на вичерпність інформації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укладач Н.В.Коваленко 
 
Відповідальний  
за випуск В.Д.Нікуліна 
 
Комп’ютерна Е.С.Челяда 
верстка  
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2014 – 2023 рр. - Десятиліття стійкої енергетики для всіх 
2011 - 2020 рр. - Десятиліття біорізноманіття Організації Об’єднаних 
Націй 
2011-2020 рр. - Десятиліття дій за безпеку дорожнього руху 
2010-2019 рр. - Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, присвячене 
пустелям та боротьбі з опустеленням 
2008-2017 рр. - Друге Десятиліття Організації Об’єднаних Націй по 
боротьбі за ліквідацію злиднів 
2006-2015 рр. - Десятиліття реабілітації і стійкого розвитку 
постраждалих регіонів (третє десятиліття після Чорнобиля) 
2005-2014 рр. - Міжнародне десятиліття дій «Вода для життя» 
2005-2014 рр. - Друге Міжнародне десятиліття корінних народів світу 
2005 - 2014 рр. - Десятиліття освіти в інтересах стійкого розвитку ООН 
2014 рік: 
• Рік Тараса Шевченка в Україні (Указ Президента України № 

257/2012 від 11 квітня 2012 року)  
• Міжнародний рік малих острівних держав, що розвиваються 
• Міжнародний рік кристалографії 
• Міжнародний рік сімейних фермерських господарств 
 Цього року виповнюється: 
• 200 років від дня народження (1814) Джона Юза - англійського 
підприємця, засновника та першого директора – розпорядника 
Юзівського металургійного заводу  
• 355 років від часу заснування (1624) Святогірського чоловічого 
монастиря 
• 80 років від часу введення в дію (1934) в Донецьку машин таксі. 
• 75 років від часу введення в дію  (1939) першої в Донецьку АТС 
• 75 років від часу введення в дію (1939) першої в Донецьку 
тролейбусної лінії за маршрутом «металургійний завод – студмістечко» 
• 145 років від часу заснування (1869) м. Донецька 
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Січень 
1 
• Новорічне свято  
• 200 років від дня народження Ю.О.Збанацького (1914-1994), 
українського письменника 
• 110 років від дня народження Є.О.Адамцевича (1904-1972), 
українського кобзаря 
• 100 років від дня народження А.І.Кацнельсона (1914-2003), 
українського поета, літературознавця, перекладача  
• 70 років від дня народження В.Т.Ендебері (1944- 2001),українського  
письменника, автора гумористичних оповідань «Генеральна репетиція». 
Народився в с. Никифорівка Артемівського району.   
3 
• 90 років від дня народження У.М.Громової (1924-1943), Героя 
Радянського Союзу, члена штабу підпільної організації «Молода 
гвардія»  
4 
• День Ньютона 
6 
• Святвечір. Багата кутя.  
• 180 років від дня народження С.В.Руданського (1834-1873), 
українського поета-демократа 
• 80 років від дня народження Г.П.Майстренка (1934-1987), 
українського письменника  
• День народження В.Сосюри (1897 – 1965) 
7 
• Різдво Господа Ісуса Христа  
8 
• 190 років від дня народження Уїльяма Уїлкі Коллінза (1824-1889), 
англійського письменника, основоположника детективного роману в 
Англії  
• 135 років від дня народження С.В.Васильченка (1879-1932), 
українського письменника  
9 
• 90 років від дня народження С.Й.Параджанова (1924-1990), 
вірменського і українського кінорежисера  
10 
• 80 років від дня народження Л.М.Кравчука (1934), першого 
Президента України  
• 65 років від дня народження В.М. Щепіли (1949), українського 
письменника, члена Донецького відділення Спілки письменників 
України. Автор збірок сповідалень: «По доброте душевной», «В начале 
мая». 
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11 
• Всесвітній день «спасибі» 
12 
• 120 років від дня народження В.М.Еллана-Блакитного (1894-1925), 
українського письменника і громадського діяча  
13 
• Щедра кутя  
14 
• Новий рік за старим стилем  
15 
• День народження Вікіпедії 
16 
• Всесвітній день  «The Beatles» 
17 
• День дитячих винаходів  
18 
• Святвечір водохресний. Голодна кутя.  
• 360 років тому (1654) Переяславська Рада ухвалила об’єднати 
Україну з Росією  
19 
• Богоявлення Господнє. Водохреща  
• Всесвітній День снігу  
20 
• День Автономної Республіки Крим  
21 
• Міжнародний день обіймів 
22 
• 95 років від часу проголошення об’єднання двох українських 
державних утворень – УНР і ЗУНР в єдину соборну незалежну 
українську державу (1919). Відбувся Акт злуки.  
• День Соборності та Свободи України  
• 110 років від дня народження А.П.Гайдара (1904-1941), російського 
письменника  
23 
• День ручного письма  
• 120 років від дня народження Є.М.Кротевича (1884-1968), 
українського письменника  
24 
• 24.01-17.02 – 70 років із часу проведення Корсунь-Шевченківської 
операції (1944), наступальної операції військ 1-го і 2-го Українського 
фронтів 
25 
• День Тетяни 
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• 140 років від дня народження Уїльяма Сомерсета Моема (1874-
1965), англійського письменника, драматурга, критика  
26 
• Міжнародний день митних служб  
27 
• Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 
• 135 років від дня народження П.П.Бажова (1879-1950), російського 
письменника  
28 
• Міжнародний день захисту персональних даних  
29 
• День пам’яті Крутів  
• День працівників пожежної охорони  
 
Цього місяця виповнюється:  
• 110 років від дня відкриття (1904) в Маріуполі першої міської 
громадської бібліотеки (зараз Маріупольська центральна міська 
бібліотека ім. В.Г.Короленка) 
 
 
 
Лютий  
2 
• День бабака 
• 110 років від дня народження В.П.Чкалова (1904-1938), російського 
льотчика-випробувача  
3 
• 110 років від дня народження Гео Коляди (1904-1941), українського 
поета  
4 
• 135 років від дня народження Василя Короліва-Старого (В.Королів) 
(1879-1941), українського письменника, журналіста, видавця, редактора  
5 
• 95 років тому (1919) УРЯД Радянської України прийняв декрет про 
утворення Донецької губернії. 
8 
• 180 років від дня народження Д.І.Менделєєва (1834-1907), 

російського вченого-хіміка 
9 
• 140 років від дня народження В.Е.Мейєрхольда (1874-1940), 
російського режисера, актора, театрального діяча  
11 
• 120 років від дня народження В.В.Біанки (1894-1959), російського 
письменника  
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12 
• Трьох святителів: Василя Великого (379 р.), Григорія Богослова (389 
р.), Івана Золотоустого (407 р.)  
• 205 років від дня народження Чарлза Роберта Дарвіна (1809-1882), 
англійського природознавця  
13 
• 245 років від дня народження І.А.Крилова (1769-1844), російського 
письменника, байкаря, журналіста  
14 
• День Святого Валентина  
• День «комп’ютерника»  
15 
• Стрітення Господнє  
• День вшанування учасників бойових дій на території інших держав  
• 450 років від дня народження Галілео Галілея (1564-1642), 
італійського фізика, механіка і астронома, одного із засновників 
природознавства  
19 
• День кита  
20 
• Всесвітній день соціальної справедливості  
21 
• Міжнародний день рідної мови  
• День екскурсовода  
• 75 років від дня народження М.Є. Сміщенка (1939), українського 
поета. Автора поетичних збірок: «Росная весна», «Линия судьбы». 
Народився в с. Першомар’ ївка  Слов’янського району.  
23 
• День захисника Вітчизни 
24 
• Масляна  
• 440 років тому (1574) вийшов у світ «Апостол» – перша друкована 
книга, видана Іваном Федоровим у Львові  
27 
• 110 років від дня народження Л.І.Смілянського (1904-1966), 
українського письменника  
 
Березень 
2 
• Прощена неділя  
• 560 років від дня народження Амеріго Веспуччі (1454-1512), 
флорентійського мореплавця, іменем якого названо Америку 
3 
• Всесвітній день письменника  
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4 
• 80 років від дня народження В.П.Вихруща (1934), українського 
поета  
8 
• Міжнародний жіночий день  
• 110 років від дня народження В.К.Миколюка (1904-1937), 
українського письменника  
9 
• Міжнародний день ді-джея (World DJ Day) 
• 200 років від дня народження Т.Г.Шевченка (1814-1861), 
українського поета, художника, мислителя  
• 80 років від дня народження Ю.О.Гагаріна (1934-1968), першого у 
світі космонавта  
10 
• 110 років від дня народження Д.Гуменної (1904-1997), української 
письменниці  
14 
• Міжнародний день річок 
• День числа ПІ  
• 135 років від дня народження Альберта Ейнштейна (1879-1955), 
німецько-швейцарсько-американського фізика, автора теорії відносності  
15 
• Всесвітній день прав споживача  
• Міжнародний день сну  
16 
• 130 років від дня народження О.Р.Бєляєва (1884-1942), російського 
письменника, одного з основоположників радянської наукової 
фантастики  
•    80 років від дня народження І.П.Дзюба (1934), українського 
перекладача  
17 
• 310 років від дня народження Арсенія Могилянського (1704-1770), 
українського церковного діяча, митрополита Київського  
18 
• 170 років від дня народження М.А.Римського-Корсакова (1844-
1908), російського композитора, диригента, педагога, музично-
громадського діяча  
• 110 років від дня народження М.М.Вороного (1904-1941), 
українського поета  
20  
• Всесвітній день Землі 
• День весняного рівнодення 
• Міжнародний день щастя  
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21 
• Всесвітній день поезії  
• Міжнародний день ліквідації расової дискримінації  
• 160 років від дня народження П.А.Думки (1854-1918), українського 
поета  
• 85 років від дня народження Ю.М.Мушкетика (1929), українського 
письменника  
22 
• Сорока Севастійських мучеників  
• Всесвітній день водних ресурсів  
23 
• Всесвітній метеорологічний день  
24 
• 180 років від дня народження Вільяма Морріса (1834-1896), 
англійського письменника, художника, перекладача, громадського діяча  
• 110 років від дня народження А.І.Ярмаля ( 1909 –1984), відомого 
журналіста, заслуженого працівника культури УРСР, нагородженого 
орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня, медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией», «За восстановление шахт Донбасса». Автор 
збірок оповідань «Шахтерская честь», «Мишка-лампонос», «В недрах 
земли», повістей «На копрах загораються звезды», «Седьмой горизонт» 
26 
• День Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України  
27 
• Міжнародний день театру  
30 
• Теплого Олекси  
 
У цьому місяці  буде проведено Час Землі   
 
 
Квітень 
1 
• Міжнародний день птахів  
• День сміху  
• 205 років від дня народження М.В.Гоголя (1809-1852), російського і 
українського письменника  
4 
• День веб-майстра 
6 
• День геолога  
• 80 років від дня народження Л.М.Клименко (1934), української 
поетеси  
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7 
• Благовіщеня пресвятої Богородиці  
• Всесвітній день здоров’я  
8 
• 110 років від дня народження Джона Хікса (1904-1989), 
англійського економіста  
11 
• Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 
• 85 років від дня народження Є.М.Летюка (1929-1976), донецького 
поета. Автор поетичних збірок «З повними відрами», «Хто там зорі 
ворушить», «Рівнодення», «Третє весло», прозаїчних творів «Різні 
бувають квіти2, «Анюта з Кривої Коси», «Пароль довір’я». 
12 
• День працівників ракетно-космічної галузі України  
• Всесвітній день авіації і космонавтики  
13 
• Вхід Господній в Єрусалим. Вербна неділя  
• Всесвітній день рок-н-ролу  
14 
• 270 років від дня народження Д.І.Фонвізіна (1744 або 1745 – 1792), 
російського письменника, зачинателя російської соціальної комедії  
15 
• День екологічних знань 
16 
• 170 років від дня народження Анатоля Франса (1844-1924), 
французького письменника  
17 
• 120 років від дня народження М.С.Хрущова (1894-1971), 
державного і партійного діяча Радянського Союзу  
• 95 років від дня народження В.В.Соколова (род. 1919), українського 
поета і прозаїка. Автор збірок: «Весна», «Лицем до сонця», «Тобі»; 
поеми «Китаянка»; роману у віршах  «Моє серце в Донбасі» 
18 
• День пам’яток історії та культури  
• Міжнародний день пам'яток і визначних місць  
19 
• День довкілля  
• День проліска 
20 
• Великдень. Світле Христове Воскресіння. Пасха Господня 
22 
• День Землі 
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• 110 років від дня народження О.Л.Кундзіча (1904-1964), 
українського письменника  
23 
• Всесвітній день книги і авторського права  
• 450 років від дня народження Уїльяма Шекспіра (1564-1616), 
англійського драматурга і поета, гуманіста доби Відродження  
• 90 років тому (1924) м. Юзівка перейменовано в м. Сталіно. 
24  
• Міжнародний день секретаря 
• Міжнародний день солідарності молоді  
26 
• День Чорнобильської трагедії  
27 
• Всесвітній день споріднених міст       
28 
• Всесвітній день охорони праці 
• День охорони праці  
29  
• Міжнародний день танцю 
30 
• Міжнародний день джазу  
 
 
Травень 
1 
• День труда 
3 
• Всесвітній день захисту преси  
• День Сонця 
7 
• 95 років від дня народження Б.А.Слуцького (1919-1986), 
російського поета. Народився у Слов’янську. Автор поетичних збірок 
«Время», «Время моих ровесників» та ін. 
8 
• 95 років від дня народження Л.Н.Кір’якова (род. 1919) грецького і 
українського поета. Автор віршів у збірках «Всегда в дороге», «Майская 
песня». 
9 
• День Перемоги  
• 90 років від дня народження Б.Ш.Окуджави (1924-1997), 
російського письменника  
10 
• 90 років від дня народження Ю.В.Друніної (1924), російської 
поетеси  
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• 90 років від дня народження О.В.Ковальчука (1924), української 
письменниці  
11 
• День Матері  
• 100 років від дня народження Сальвадора Далі (1904-1989), 
іспанського і американського художника  
15 
• Всесвітній день клімату  
• Всесвітній день родини  
16 
• День біографів  
17 
• День науки 
• Всесвітній день телекомунікації  
• День Європи 
18 
• Міжнародний день музеїв  
• Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного 
мистецтва  
21 
• Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку  
22 
• День Миколи Весняного  
• Міжнародний день біологічного різноманіття  
• 90 років від дня народження Шарля Азнавура (1924), французького 
шансоньє, композитора і актора  
23 
• Всесвітній день черепахи   
24 
• День слов’янської писемності і культури  
• Рівноапостольних Кирила та Мефодія, вчителів слов’янських  
• Європейський День Парків 
25 
• 80 років від дня народження П.П.Маха (1934), українського 
письменника  
30 
• Європейський день сусідів 
31 
• Всесвітній день без тютюну 
• День блондинок 
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Червень 
1 
• День захисту дітей  
• 210 років від дня народження М.І.Глинки (1804-1857), російського 
композитора, основоположника російської класичної музичної школи  
• Всесвітній день молока 
4 
• Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії  
5 
• Всесвітній день охорони навколишнього середовища  
6 
• День російської мови 
• День журналіста  
8 
• Всесвітній день океанів 
• Трійця 
9 
• Всесвітній день друзів 
13 
• 140 років від дня народження Марка Черемшини (1874-1927), 
українського письменника і культурно-громадського діяча 
14 
• Міжнародний день блогеру  
15 
• День медичного працівника  
• Всесвітній день вітру  
16 
• Всесвітній день мотоциклу  
17 
• Всесвітній день боротьби з опустелюванням та засухою  
• 90 років від дня народження В.І.Ладижеця (1924-1991), 
українського письменника  
19 
• 90 років від дня народження В.В.Бикова (1924), білоруського 
письменника  
21 
• Міжнародний день скейтбордінгу  
22 
• 1941 – Віроломний напад фашистської Німеччини на Радянський 
Союз. Початок Великої Вітчизняної війни  
• День Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні  
• 110 років від дня народження Й.В.Жупана (1904-1987), 
українського письменника  
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24 
• 90 років від дня народження Б.Й.Чалого (1924), українського 
письменника  
25 
• День дружби та єднання слов’ян 
26 
• Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиків та їх 
незаконним розповсюдженням 
• 95 років від дня народження П.І.Горецького (1919-1997), 
українського поета. Народився в с. Максимільянівка Мар’ їнського 
району 
27 
• 110 років від дня народження В.С.Кузьмича (1904-1943), 
українського письменника  
28 
• День Конституції України  
• 90 років від дня народження О.(Л.) Й.Кравець (1924), української 
письменниці, перекладачки  
29 
• День молоді  
 
 
Липень 
1 
• День архітектури України  
• Всесвітній день архітектури  
• 210 років від дня народження Жорж Санд (1804-1876), французької 
письменниці  
2 
• Міжнародний день спортивного журналісту 
• Всесвітній день НЛО 
6 
• Всесвітній день поцілунку 
• 95 років від дня народження О.К.Чепіжного (1919-1993), 
донецького письменника. Автор роману-епопеї в 6 книгах «Гагаї» про 
Донбас. 
7 
• Свято Івана Купала  
• 120 років від дня народження Ліона Фейхтвангера (1884-1958), 
німецького письменника 
9 
• 180 років від дня народження Яна Неруди (1834-1891), чеського 
письменника, публіциста  
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• 120 років від дня народження П.Л.Капіци (1894-1984), російського 
фізика  
11 
• Всесвітній день народонаселення  
• Всесвітній день шоколаду  
12 
• 80 років від дня народження О.М.Маландія (1934), українського 
письменника  
• 80 років від дня народження А.З.Москаленка (1934), українського 
письменника  
13 
• День рибалки  
16 
• 1990- Верховна Рада Української РСР прийняла Декларацію про 
державний суверенітет України  
• День бухгалтера  
20 
• День металурга  
• Міжнародний день шахів 
• 700 років від дня народження Франческо Петрарки (1304-1374), 
італійського поета і вченого  
22 
• 60 років від дня народження А.П.Кудлай (1954), української 
естрадної співачки  
24 
• День Рівноапостольної Ольги, княгині Київської  
25 
• 85 років від дня народження В.М.Шукшина (1929-1974), 
російського письменника, кінорежисера, сценариста, актора  
26 
• День есперанто  
27 
• День працівників торгівлі 
• 230 років від дня народження Д.В.Давидова (1784-1839), 
російського письменника і героя Вітчизняної війни 1812 р.  
28 
• День рівноапостольного князя Володимира Великого – хрестителя 
Київської Русі 
• День хрещення Київської Русі - України  
• День флоту України  
• 190 років від дня народження Александра Дюма (сина) (1824-1895), 
французького письменника  
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• 30 
• Міжнародний день дружби  
 
Цього місяця виповнюється 70 років від дня відкриття (1944) 
Донецького училища культури. 
 
Серпень 
2 
• Пророка Іллі  
• 80 років від дня народження В.Ф.Биковського (1934), льотчика-
космонавта  
3 
• День Військово-Морських Сил України  
4 
• 80 років від дня народження О.І.Авраменка (1934), українського 
письменника  
5 
• Міжнародний день світлофору  
6 
• Міжнародний день «Лікарі світу за мир» 
8 
• Міжнародний день альпінізму  
9 
• Міжнародний день корінного населення 
10 
• День будівельника  
• 120 років від дня народження М.М.Зощенка (1894-1958), 
російського письменника  
12 
• Міжнародний день молоді  
13 
• Всесвітній день шульги  
14 
• Маковія  
16 
• 130 років від дня народження І.П.Мазепи (1884-1952), українського 
громадсько-політичного діяча 
• 80 років від дня народження П’єра Рішара (1934), французького 
кіноактора, режисера  
19 
• Преображення Господнє. Спаса  
• День пасічника  
23 
• День Державного Прапора України 



 18 

24 
• День незалежності України  
25 
• 90 років від дня народження П.А.Загребельного (1924-2009), 
українського письменника 
26 
• 65 років від дня народження Т.К. Торецької (1949), української 
письменниці. Народилися в Амвросіївці. 
28 
• Перша Пречиста. Успіння Пресвятої Богородиці  
• 265 років від дня народження Йоганна Вольфганга Гете (1749-
1832), німецького поета і мислителя  
30 
• День авіації України  
31 
• День шахтаря  
• День м. Донецька 
 
 
Вересень 
1 
• День знань  
• Початок Другої світової війни (1939) 
7 
• День підприємця  
8 
• Міжнародний день грамотності  
• Міжнародний день солідарності журналістів  
• 90 років від дня народження Л.Г.Шевцової (1924-1943), члена 
штабу підпільної комсомольської організації «Молода гвардія»  
9 
• Міжнародний день краси 
10 
• 120 років від дня народження О.П.Довженка (1894-1956), 
українського кінорежисера і письменника  
12 
• 120 років від дня народження Джона Бойнтона Прістлі (1894-1984), 
англійського письменника  
13 
• День фізичної культури і спорту  
• День українського кіно  
• 180 років від дня народження А.П.Свидницького (1834-1871), 
українського письменника  
 



 19 

14 
• Всесвітній день журавля  
15 
• Міжнародний день демократії 
• 210 років від дня народження М.О.Максимовича (1804-1873), 
українського і російського вченого-природознавця, історика, 
фольклориста, письменника  
16 
• Міжнародний день збереження озонового шару  
17 
• 150 років від дня народження М.М.Коцюбинського (1864-1913), 
українського письменника і громадського діяча  
• 110 років від дня народження Г.С.Александрова (1904-1990), 
українського кінооператора  
19 
• День народження смайла 
20 
• День винахідника і раціоналізатора  
• День фармацевтичного працівника  
• 85 років від дня народження І.О.Світличного (1929-1992), 
українського поета, літературознавця, критика, правозахисника  
• 80 років від дня народження Софі Лорен (1934), італійської 
кіноактриси  
21 
• Різдво пресвятої Богородиці.  
• Міжнародний день миру  
• День працівників лісу  
22 
• День партизанської слави  
• День без автомобілів 
23 
• 85 років від дня народження В. ( Булат) О.Бутунаєва (1929), 
українського письменника. Автор поетичних збірок «Река детства», 
«Спасибо, отчая земля» 
25 
• Всесвітній день моря 
26 
• Європейський день мов  
27 
• День туризму  
 
 
28 
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• 85 років від дня народження Д.В.Павличка (1929), українського 
поета, громадського діяча  
• 80 років від дня народження Бріджит Бардо (1934), французької 
кіноактриси  
• Всесвітній день серця 
29 
• 110 років від дня народження М.О.Островського (1904-1936), 
російського письменника  
30 
• Всеукраїнський день бібліотек  
• Священомучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 
 
Цього місяця виповнюється 75 років від відкриття (1939) Донецького 
художнього музею. 
 
 
Жовтень 
1 
• Міжнародний день музики  
2 
• 110 років від дня народження Н.П.Капельгородської (1904-1984), 
української письменниці  
• 100 років від дня народження Ю.Б.Левітана (1914-1983), 
російського диктора  
3 
• Всесвітній день усмішки  
4 
• Всесвітній день тварин 
5 
• День працівників освіти  
• 105 років від дня народження Б.-І.Антонича (1909-1937), 
українського поета  
6 
• Всесвітній день оселі 
• 90 років від дня народження В.І.Дарди (1924), українського 
письменника  
• 95 років від дня народження М.С.Альтера (1919-2005), журналіста, 
краєзнавця. Автор книжок «Донбасс. Спутник туриста», нарисів у 
книжках «С рюкзаком  по Донбассу», «Твои освободители, Донбасс» 
7 
• 80 років від дня народження Є.С.Товстухи (1934), українського 
письменника, кіносценариста, лікаря-фітотерапевта  
8 
• День юриста  
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9 
• Всесвітній день пошти  
• 140 років від дня народження М.К.Реріха (1874-1947), російського 
живописця, археолога, мандрівника, громадського діяча  
• 110 років від дня народження М.П.Бажана (1904-1983), 
українського поета, державного й громадського діяча  
10 
• Всесвітній день яйця 
11 
• 80 років від дня народження Ю.М.Щербака (1934), українського 
письменника  
12 
• День художника  
14 
• Покрова пресвятої Богородиці  
• День українського козацтва  
15 
• 200 років від дня народження М.Ю.Лермонтова (1814-1841), 
російського поета  
• 170 років від дня народження Фрідріха Ніцше (1844-1900), 
німецького філософа  
• 160 років від дня народження Оскара Уайльда (1854-1900), 
англійського письменника  
16 
• День Шефа (День Боса) 
• Всесвітній день продовольства  
17 
• День працівників харчової промисловості  
• Міжнародний день боротьби з бідністю  
20 
• 160 років від дня народження Жана Рембо (1854-1891), 
французького поета  
24 
• Міжнародний день Організації Об’єднаних націй  
• Міжнародний день без паперу   
26 
• День автомобіліста і дорожника 
28 
• Міжнародний день анімації  
• 1944 - завершено визволення України від німецько-фашистських 
загарбників  
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29 
• 75 років від дня народження В.І.Мамнева (1939-1994), донецького 
поета. Автор поетичних збірок: «Заозерье», «Берестяное кольцо» та ін. 
31 
• Міжнародний день Чорного моря  
 
 
Листопад  
1 
• Всесвітній день мужчин  
2 
• День працівника соціальної сфери  
5 
• 80 років від дня народження К.Г.Муратової (1934), українського 
кінорежисера  
6 
• 80 років від дня народження В.А.Маняка (1934-1992), українського 
письменника  
8 
• Міжнародний день КВК 
9 
• День української писемності та мови  
• День Нестора-літописця  
• 85 років від дня народження О.М.Пахмутової (1929), російського 
композитора  
10 
• Всесвітній день молоді 
12 
• 85 років від дня народження Р.А.Бикова (1929-1998), російського 
кіноактора і режисера  
13 
• Всесвітній день якості 
• 115 років від дня народження В.Ф.Бабич (1909-?), української 
письменниці 
• 125 років від дня народження Остапа Вишні (1889-1956), 
українського письменника-сатирика  
16 
• День працівників радіо, телебачення та зв’язку  
• Міжнародний день терпимості  
17 
• День студента 
18 
• День народження Діда Мороза (Росія) 
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19 
• Міжнародний чоловічий день 
20 
• Всесвітній день дітей  
21 
• Всесвітній день телебачення  
• Всесвітній день привітань  
• 320 років від дня народження Вольтера (1694-1778), французького 
письменника, філософа, історика  
24 
• 80 років від дня народження Д.К. Патричі (1934- 2004), 
поета, прозаїка, перекладача, композитора, заслуженого працівника 
культури України. Автор книжок: «Наша судьба», «Моя звезла» та ін. 
25 
• Міжнародний день боротьби з насильством проти жінок  
27 
• 135 років від дня народження Г.А.Чупринки (1879-1921), 
українського поета-романтика  
28 
• Всесвітній день відмови від купівель  
30 
• Міжнародний день захисту інформації  
 
Грудень  
1 
• День працівників прокуратури  
• Всесвітній день боротьби зі СНІДом  
2 
• 110 років від дня народження А.І.Красовського (літ. псевд. – Андрій 
Грім) (1904-1942), українського письменника  
3 
• Міжнародній день інвалідів  
5 
•  Міжнародний день волонтерів  
6 
• День Збройних Сил України  
7 
• День місцевого самоврядування 
8 
• 130 років від дня народження П.О.Гнєдича (1884-р.см.невід.), 
українського фольклориста  
• 130 років від дня народження Юліана Опільського (справж. прізв. – 
Ю.Л.Рудницький) (1884-1937), українського письменника 
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• 80 років від дня народження О.Т.Богачука (1934), українського 
письменника  
10 
• День прав людини  
• Всесвітній день футболу  
• День Нобеля 
11 
• Всесвітній день гір 
• Всесвітній день танго 
14 
• День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 
• День благодійності  
15 
• День працівників суду  
• Всесвітній день чаю  
17 
• Великомучениці Варвари  
18 
• Міжнародний день мігрантів  
19 
• Святителя і чудотворця Миколи  
• День адвокатури 
20 
• День міліції  
21 
• День народження кросворду 
• 440 років від дня народження П.С.Могили (1574-1647), 
українського і молдавського церковного та освітнього діяча, мецената  
22 
• День працівників дипломатичної служби 
• День енергетика  
• 110 років від дня народження С.А.Олексенка (1904-1976), одного з 
організаторів партизанського руху на Україні під час Великої 
вітчизняної війни  
24 
• День працівників архівних установ  
• 90 років тому ( 1924) засновано Донецький краєзнавчий музей 
25 
• Різдво за новим (Григоріанським) стилем  
• 130 років від дня народження Насті Грінченко (1889-1908), 
української письменниці 
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27 
• 110 років від дня народження Марлен Дітріх (1904-1992), 
американської і німецької кіноактриси та співачки  
• 80 років від дня народження Л.С.Латиніної (1934), української 
гімнастки  
28 
• Міжнародний день кіно  
 
 
Книги – юбиляры 2014 года  
• 525 лет воспроизведению в летописном своде  путевых записей 
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина (1489г.)  
• 520 лет со времени завершения работы над сатирической поэмой 
«Корабль дураков» С. Брандта (1494г.) 
• 480 лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде» (1534г.) 
• 450 лет  со времени выхода в свет первой печатной книги 
«Апостол» (1564г.)  
• 410 лет драме У. Шекспира «Отелло» (1604г.) 
• 345 лет комедии Ж.Б. Мольера «Тартюф» (1669г.) 
• 295 лет со времени выхода повести Даниэля Дефо «Робинзон 
Крузо» (1719г.)  
• 255 лет со времени выхода в свет повести Вольтера «Кандид, или 
Оптимизм» (1759г.) 
• 245 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769г.) 
• 240 лет сентиментальному роману «Страдания юного Вертера» И. 
Гете (1774г.) 
• 230 лет «Женитьбе Фигаро» французского драматурга Пьера 
Огюстена де Бомарше (1784г.) 
• 225 лет «Исповеди» французского философа-просветителя Ж. Ж. 
Руссо (1789г.) 
• 210 лет роману Фридриха Шиллера «Вильгельм Телль» (1804г.) 
• 205 лет первой публикации «Басен» Ивана Андреевича Крылова 
(1809г.) 
• 200 лет сочинению Александра Пушкина «Воспоминания в Царском 
Селе», вызвавшему на экзамене в январе 1815 года восторг Г. Р. 
Державина (1814г.) 
• 195 лет со времени выхода романа Вальтера Скотта «Айвенго» 
(1819г.) 
• 195 лет со времени написания повести Э.-Т. Гофмана «Крошка 
Цахес по прозванию Циннобер» (1819г.) 
• 190 лет  со времени создания комедии «Горе от ума» А. С. 
Грибоедова (1824г.) 
• 190 лет поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824г.) 
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• 190 лет роману Байрона в стихах «Дон Жуан» (1824г.) 
• 185 лет тому назад была завершена  публикация «Истории 
государства Российского» Николая Михайловича Карамзина (12 том - в 
1829г.) 
• 185 лет со времени издания повести Антония Погорельского 
«Чёрная курица, или Подземные жители» (1829г.) 
• 180 лет со времени выхода сказки Петра Павловича Ершова «Конёк-
Горбунок» (1834г.) 
• 180 лет со времени написания сказки А.С. Пушкина «Сказка о 
золотом петушке» (1834). Завершён цикл сказок (1830–1834) 
• 180 лет со времени создания В. Ф. Одоевским сказки «Городок в 
табакерке» (1834г.) 
• 175 лет тому назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму 
«Мцыри» (1839г.) 
• 175 лет роману Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» 
(1839г.) 
• 170 лет со времени выхода романа А. Дюма «Три мушкетера» 
(1844г.) 
• 170 лет со времени написания Х. К. Андерсеном сказки «Снежная 
королева» (1844г.) 
• 170 лет роману Ж. Санд «Графиня Рудольштадт» (1844г.) 
• 160 лет со времени публикации повести И. С. Тургенева «Муму» 
(1854г.) 
• 165 лет переводу В. Жуковского «Одиссеи» Гомера (1849г.) 
• 155 лет со времени выхода романа И.А. Гончарова «Обломов» 
(1859г.) 
• 155 лет со времени постановки на сцене драмы А.Н. Островского 
«Гроза» (1859г.) 
• 155 лет со времени выхода романа Ивана Тургенева «Дворянское 
гнездо» (1859г.) 
• 150 лет со времени написания Ж. Верном романа «Путешествие к 
центру Земли» (1864г.) 
• 150 лет поэме Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864г.) 
• 145 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» 
Льва Николаевича Толстого (1869г.)  
• 145 лет со времени выхода романа Ивана Гончарова «Обрыв» 
• 145 лет назад опубликован роман В. Гюго «Человек, который 
смеётся» (1869г.) 
• 140 лет со времени написания Ж. Верном романа «Таинственный 
остров» (1874г.) 
• 130 лет со времени публикации романа М. Твена «Приключения 
Гекльберри Финна» (1884 г.)  
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• 120 лет со времени завершения работы над сказками Р. Дж. 
Киплинга «Книга джунглей» (1894г.) 
• 120 лет произведению Шолом-Алейхема  «Тевье-молочник» (1894 
г.) 
• 120 лет произведению И. Франко «Украденное счастье» (1894 г.) 
• 115 лет рассказу А. П. Чехова «Дама с собачкой» (1899г.) 
• 115 лет повести М. Горького   «Фома Гордеев» (1899г.) 
• 115 лет  роману Л. Н. Толстого  «Воскресение» (1899г.) 
• 110 лет «Стихам о Прекрасной даме» Александра Блока (1904г.) 
• 110 лет со времени написания лирической комедии «Вишневый 
сад» А. П. Чехова (1904г.) 
• 110 лет со времени написания романа Д. Лондона «Морской волк» 
(1904г.)  
• 110 лет со времени публикации повести Л. Н. Толстого «Хаджи-
Мурат» (1904г.) 
• 100 лет сборнику Анны Ахматовой «Чётки» (1914г.) 
• 100 лет стихам Б. Л. Пастернака «Близнец в тучах» (1914г.) 
• 100 лет  роману Г. Манна «Верноподданный» (1914г.) 
• 100 лет произведению Р. Ролана «Кола Брюньон» (1914г.) 
• 100 лет повести Е. И. Замятина  «На куличках» (1914г.) 
• 100 лет роману  Т. Драйзера  «Титан» (1914г.) 
• 95 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского 
«Крокодил» (1919 г.) 
• 90 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные 
домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924г.) 
• 90 лет со времени создания сказки К. И. Чуковского «Муха 
Цокотуха» (в 1924г. - «Мухина свадьба») 
• 90 лет со времени создания сказочной повести Ю. К. Олеши «Три 
толстяка» (1924г.) 
• 90 лет назад вышел в английском переводе роман Е. Замятина «Мы» 
(1924г.) 
• 90 лет со времени выхода романа К.Федина «Города и годы» 
(1924г.) 
• 85 лет со времени публикации сказки К.И.Чуковского «Айболит» 
(1929г.) 
• 85 лет со времени создания  Э. М. Ремарком романа «На Западном 
фронте без перемен» (1929 г.)  
• 85 лет со времени создания   романа «Прощай, оружие!» Э. 
Хемингуэя (1929 г.) 
• 85 лет повести Бориса Пильняка «Красное дерево» (1929г.) 
• 80 лет повести русского писателя К. Паустовского «Колхида» 
(1934г.) 
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• 80 лет со времени публикации сказочной повести «Мэри Поппинс» 
Памелы Трэверс (1934 г.) 
• 80 лет роману Н. Островского «Как закалялась сталь» (1934г.) 
• 75 лет роману французского писателя А. де С.- Экзюпери «Планета 
людей» (1939г.) 
• 75 лет со времени издания повести Р. И. Фраермана «Дикая собака 
Динго, или повесть о первой любви» (1939г.) 
• 75 лет со времени написания сказочной повести «Волшебник 
изумрудного города» А. М. Волкова (1939г.) 
• 75 лет со времени публикации повести А. П. Гайдара «Судьба 
барабанщика» (1939г.) 
• 75 лет со времени публикации сказов П. П. Бажова «Малахитовая 
шкатулка» (1939г.) 
• 75 лет со времени выхода повести К. Г. Паустовского «Мещёрская 
сторона» (1939г.) 
• 70 лет со времени выхода романа В. А. Каверина «Два капитана» 
(1944г.) 
• 70 лет со времени публикации сборника рассказов и сказок 
«Волшебное слово» В. А. Осеевой (1944г.) 
• 65 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом 
Поляновским повести «Улица младшего сына» (1949г.) 
• 65 лет со времени издания сборника «Стихи детям» Агнии Барто 
(1949г.) 
• 65 лет со времени издания Словаря русского языка С. И. Ожегова 
(1949г.) 
• 60 лет со времени публикации романа Даниила Гранина «Искатели» 
(1954г.) 
• 60 лет со времени написания повести Н. Н. Носова «Приключения 
Незнайки и его друзей» (1954г.) 
• 60 лет со времени создания повести Астрид Линдгрен «Мио, мой 
Мио!» (1954г.) 
• 55 лет со времени выхода романа У. Фолкнера «Особняк» (1959г.) 
• 55 лет со времени начала публикации  романа К. М. Симонова 
«Живые и мёртвые» (1959г.) 
• 55 лет со времени написания «Денискиных рассказов» В. Ю. 
Драгунского (1959г.) 
• 55 лет со времени публикации повести В. А. Осеевой «Динка» 
(1959г.) 
• 55 лет со времени издания книги С. С. Смирнова «Брестская 
крепость» (1959г.) 
• 50 лет со времени издания романа К. М. Симонова «Солдатами не 
рождаются» (1964г.) 
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• 50 лет со времени издания повести Л. А. Кассиля «Будьте готовы, 
ваше высочество!» (1964г.) 
• 45 лет со времени публикации повести Б.Л.Васильева «А зори здесь 
тихие…» (1969г.) 
• 45 лет со времени издания романа Ю. В. Бондарева «Горячий снег» 
(1969г.) 
• 40 лет со времени создания повести Б. Л. Васильева «В списках не 
значился» (1974г.) 
• 40 лет со времени издания трилогии В. П. Крапивина «Мальчик со 
шпагой» (1972–1974гг.) 
• 40 лет  повести российского писателя В. Распутина «Живи и помни» 
(1974г.) 
• 20 лет со времени написания романа Д. Гранина «Бегство в Россию» 
(1994г.) 
• 15 лет со времени создания романа «Бермудский треугольник» Ю. 
В. Бондарева (1999г.)  
• 10 лет со времени выхода романов Дмитрия Емца «Таня Гроттер и 
ботинки кентавра» и «Таня Гроттер и колодец Посей дона» (2004г.) 
 
 


