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ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА 

Ювіляри місяця 

 

1 вересня – 145 років від дня народження американського 

письменника Едгара Райса Берроуза (1875 – 1950). 

Американський письменник-фантаст, вважається одним з 

батьків-засновників американської фантастики. 

 

7 вересня – 150 років від дня народження російського письменника 

Олександра Івановича Купріна (1870 – 1938). 

Романи та повісті 

«Поночі» , 1892 

«Молох» , 1896 

«Прапорщик військовий» , 1897 

«Олеся», 1898 

«На розломі» , 1900 

«Яма» , 1909—1915 

«Гранатовий браслет» , 1910 

 

15 вересня – 130 років від дня народження англійської письменниці 

Агати Крісті (1890 – 1976). 

Англійська письменниця, одна з найвідоміших у світі 

представниць детективного жанру, творець класичних персонажів 

детективної літератури — Еркюля Пуаро та міс Марпл. 

За кількістю перекладів (понад 100 мовами світу) і сумарним накладом 

друкованих видань (понад 2 млрд примірників) книги Агати Крісті 

посідають третє місце в історії після Біблії та творів Вільяма Шекспіра. 

Крім того, драматургічним творам письменниці належить рекорд за 

найбільшим в історії числом театральних постановок. П'єса 

Крісті «Мишоловка», уперше поставлена 1952 року, дотепер 

безупинно демонструється на підмостках Лондона. 

 

19 вересня – 60 років від дня народження української письменниці 

Оксани Стефанівни Забужко (1960). 

Українська письменниця, поетеса, есеїстка і публічна інтелектуалка. Її 

твори перекладено багатьма мовами. Писати вірші Забужко почала, за 

її словами, «з дописемного віку» . Дебютувала з віршами в періодиці у 

9 років, на 1973 року у видавництві «Молодь» була запланована до 

друку її перша поетична збірка «Весняна акварель», передмову до якої 

написав Михайло Стельмах. Але в творчу біографію юної авторки 

знову втрутилися історичні події: під час репресій 1972 року її батьки 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%96_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%96_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BA%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%27%D1%94%D1%81%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D1%97%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


потрапили в «чорні списки», і «Весняну акварель», уже підготовлену 

до друку, було знято з виробництва. Тих своїх ранніх віршів Забужко 

ніколи потім не публікувала, а першу поетичну книжку, уже іншого 

змісту («Травневий іній»), змогла видати тільки 1985 року. 

 

22 вересня – 130 років від дня народження українського кобзаря Павла 

Варламовича Носача (1890 - 1966). кобзар, композитор, бандурист, 

автор пісень. 

За часів першої світової війни втратив зір. У 1928 році навчався грати 

у О. Маркевича. Учасник першої наради кобзарів (1939). Славу Павлу 

Носачу принесли такі композиції: 

Ой, у місті Петрограді 

Зібрав Щорс загін завзятих (1936, вперше надрукована в журналі 

«Український фольклор», 1938, кн. II) 

Цвіте сам-виноград 

Ой, плакала Україна 

Ой, дівчино моя 

Ой, на горі, на горі загурчали 

 

Відомі події в Україні 

8 вересня  Міжнародний день писемності 

12 вересня День українського кіно 

15 вересня Міжнародний день демократії. Міжнародний день демократії 

встановлений Генеральною асамблеєю ООН 8 листопада 2007 року на 

її 46-му пленарному засіданні, що було виражено у відповідній 

резолюції № 62/7. 

Вперше відзначався 15 вересня 2008 року. Ця дата приурочена до 20-ї 

річниці першої міжнародної конференції нових та відновлених 

демократій. ООН запропонувала державам, а також регіональним, 

міжурядовим і неурядовим організаціям взяти нове свято, як привід 

звернути увагу на стан демократії в світі. 

18 вересня Міжнародний день читання електронних книжок у вільному доступі 

21 вересня Міжнародний день миру 

29 вересня День пам'яті жертв Бабиного Яру. 

29-30 вересня 1941 року, в окупованому нацистами Києві було 

проведено перший масовий розстріл військовими беззбройного 

цивільного населення. Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року 

есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч 

чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів було вбито 

майже 34 тисяч людей. 1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли тих, хто не 

з’явився за наказом – ще близько 17 тисяч осіб. 

30 вересня Всеукраїнський день бібліотек 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1928
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1936
https://uk.wikipedia.org/wiki/1938

