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ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА 

Ювіляри місяця 

 

6 листопада – 165 років від дня народження українського історика, 

етнографа, письменника, археолога Дмитра Івановича Яворницького 

(1855 – 1940). 

Один із фундаторів Обласного краєзнавчного музею ім. О. М. Поля. 

Автор понад 1500 наукових праць. Один з перших, хто детально вивчив 

всю історію запорозького козацтва і історію дніпрових порогів. 

 

13листопада– 170 років від дня народження британського письменника 

шотландського походження Роберта Луїса Стівенсона (1850 – 1894). 

Здобув світову славу завдяки роману «Острів скарбів», який є 

класичним зразком пригодницької літератури. Також є автором 

гостросюжетних романів («Викрадений», «Корабельна катастрофа», 

«Володар Баллантре», «Катріона») та численних оповідань. 

Автор історичних романів («Чорна стріла», «Принц Отто» тощо), 

психологічних повістей тощо. 

 

17 листопада –  50 років від дня народження українського письменника 

Андрія Анатолійовича Кокотюхи (1970). Кокотюха відомий своєю 

надзвичайною продуктивністю — станом на 2020 рік він написав вже 

понад 60 художніх та публіцистичних книг. У 2009 році він зробив 

одну зі своїх найвідоміших заяв, що якби йому більше платили, 

то "теоретично він міг би писати по одному роману щомісяця". 

 

19 листопада  – 145 років від дня народження української письменниці 

Катрі Гриневичевої (Катерина Василівна Гриневич) (1875 – 1947). 

Перша збірка Катрі Гриневичевої «Легенди і оповідання» (1906) була 

популярним чтивом, основу книжки становлять оповіді, присвячені 

тяжкому й безпросвітному життю бідарських дітей. Письменниця 

добре знала дитячу психологію, бачила, за яких тяжких умов зростали 

й виховувалися діти галицької бідноти, тому багато сил віддала 

народному вихованню, формуванню шкільної лектури. У 1910-1912 pp. 

вона редагувала дитячий журнал «Дзвінок» (Львів 1890-1914). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2


 

28 листопада - 140 років від дня народження російського поета, 

драматурга, перекладача Олександра Олександровича Блока (1880 – 

1921). 

Перші вірші (1898) написав під впливом Василя Жуковського, 

Михайла Лермонтова, Афанасія Фета. Друкуватися почав 1903. Збірка 

«Вірші про Прекрасну Даму» написана в дусі символізму. 

Лірика Блоку, за своєю «стихійністю» близька музиці, формувалася під 

впливом романсу. Через поглиблення соціальних тенденцій (цикл 

«Місто», 1904—1908), релігійного інтересу (цикл «Снігова маска», 

Вид. «Ори», Санкт-Петербург 1907), осмислення «страшного світу» 

(однойменний цикл 1908—1916), усвідомлення трагедії сучасної 

людини (п'єса «Роза і хрест», 1912—1913) прийшов до ідеї 

неминучої"відплати" (однойменний цикл 1907—1913; цикл «Ямби», 

1907—1914; поема «Відплата», 1910—1921) . Головні теми поезії 

знайшли відбиття в циклі «Батьківщина» (1907—1916). 

Відомі події в Україні 
16 листопада Міжнародний день толерантності – свято, яке відзначається  в усьому 

світі. Його запровадили у 1995 році за рішенням ЮНЕСКО. Саме цього 

дня ухвалили Декларацію принципів терпимості. У ній йдеться про 

рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, сексуальної 

орієнтації, етносу або кольору шкіри. Ці принципи закріпили 

у Загальній декларації прав людини, що проголошує неприйняття усіх 

форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього. 

20 листопада Всесвітній день дитини. 

Всесвітній день дитини відзначається 20 листопада як день світового 

братерства і взаєморозуміння дітей, день підтримки діяльності, 

спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. 

Саме у цей день – 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея 

прийняла Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – 

Конвенцію про права дитини. З 1990 року у Всесвітній день дитини 

відзначається річниця прийняття цих основоположних документів у 

сфері захисту прав дитини. 

21 листопада День Гідності та Свободи. 

28 листопада День пам’яті жертв Голодомору. День пам’яті жертв голодоморів 

щорічно відзначається в Україні в четверту суботу листопада. 

У ХХ столітті українці пережили три масових голоди: 1921-1923, 1932-

1933 і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був Голодомор 1932-

1933 років геноцид українського народу, який здійснювався 

радянською владою. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1903
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

