
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

№6 (лютий 2021 р.) 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. КУЛЬТУРНО-

ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА 

Ювіляри місяця 

 

12 лютого – 150 років від дня народження Леся 

Мартовича [Олекса Семенович (1871–1916)], 
українського письменника, громадсько-

культурного діяча 

 

17 лютого – 115 років від дня народження 

дитячої письменниці Агнії Барто 

 

25 лютого – 150 років від дня народження Лесі 

Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки) 

(1871-1913), української поетеси. 
Українська письменниця, перекладачка, фолькло

ристка, культурна діячка, піонерка українського 

феміністичного руху. Співзасновниця 
літературного гуртка «Плеяда». В сучасній 

українській традиції входить до переліку 

найвідоміших жінок давньої та сучасної 
України[6]. 

Писала в жанрах поезії, лірики, епосу, драми, 

прози, публіцистики, розвинула жанр 
драматичної поеми. Працювала в галузі 

фольклористики (наспівала 220 народних 

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%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%8F%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0#cite_note-6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


мелодій) і активно долучалася до українського 
національного та жіночого рухів. 

Серед мистецької спадщини — збірки поезій 

«На крилах пісень» (1893), «Думи і 
мрії» (1899), «Відгуки» (1902), поеми «Давня 

казка» (1893), «Одно слово» (1903), драми-

поеми «Кассандра» (1901—1907), «В 
катакомбах» (1905), «Лісова пісня» (1911), 

«Камінний господар» (1912), «Бояриня» (1913). 

Відомі події в Україні 

21 лютого 

2021 року 

День рідної мови, відзначається в країнах світу 

під патронатом ЮНЕСКО 

 

4 лютого 2021 

року 

Всесвітній день боротьби проти раку. За 
даними ВООЗ: існує більше 100 видів раку і 

хвороба може розвиватися в будь-якій частині 

тіла. Від раку щорічно вмирають мільйони 
людей. 

Більше 60% нових випадків захворювання на 

рак зареєстровані в країнах Африки, Азії та 
Центральної і Південної Америки. У цих 

регіонах відбувається 70% всіх випадків смерті 

від раку. 

14 лютого 

2021 року 

 

 

День всіх закоханих. 

Любов є найбільшою рушійною силою у всьому 

світі. Це те, заради чого чоловіки готові згортати 

гори, а жінки слідувати за своїм коханим навіть 
на край світу. Про неї написано і сказано так 

багато, що здавалося б нічого нового вже 

сказати просто не можливо, але будь який 
закоханий це з легкістю спростовує, знаходячи 

слова, вирази і вчинки, які представляють його 

особисту любов все в новому і новому світлі. Це 
унікальне почуття і стан душі. В 

15 лютого 

2021 року 

 

Стрітення Господнє. Це свято входить своєї 

датою в християнський календар, як один з 

найзначніших пам’ятних днів, які відзначаються 
усім християнським співтовариством протягом 

майже двох тисячоліть і стоїть в одному ряду з 

такими важливими подіями, як Різдво Христове, 
Хрещення Господнє, Великдень і т. д. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B8_%D1%96_%D0%BC%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1903
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0)


Подія, яка відзначається 15-го лютого, на 40-ий 
день після того, як Христос був народжений в 

наш світ Дівою Марією більше двох тисячоліть 

тому, нерозривно пов’язана з непорушними 
традиціями іудейського народу і знаходиться в 

частині закону, який передав їм Сам Бог.  

19 лютого 

2021 року 

 

Державний герб України. 

З найдавніших часів тризуб використовувався як 
своєрідний оберіг. Зображення тризуба 

археологи зустрічали у багатьох пам’ятках 

культури, датованих з першого століття нашої 
ери. 

 

20 лютого 

2021 року 

 

День Героїв Небесної Сотні. 

Людина, розумна людина, завжди сподівається 

на краще. Це природно, адже ми не станемо 
заперечувати, що найчастіше обставини, що нас 

оточують, просто змушують нас це робити. 

Надія супроводжує нас, напевно всюди, але що 
ми готові зробити для того, щоб вона не 

залишилася марною. 
 

 

 

 


