
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

№8 (квітень 2021 р.) 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. КУЛЬТУРНО-

ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА 

Ювіляри місяця 

 

100 років від дня народження Олексія 
(Олекси) Стратоновича Романця (1921–

2006), українського письменника, 

літературознавця, фольклориста, 
краєзнавця, критика 

  

140 років від дня народження Дмитра 

Миколайовича Ревуцького (1881–1941), 
українського музикознавця, фольклориста, 

літературознавця, музичного діяча, 

перекладача, одного з основоположників 
українського музикознавства, зокрема 

лисенкознавства 

 

 

205 років від дня народження Шарлотти 

Бронте (1816-1855), англійського прозаїка 

  



Відомі події в Україні 
1 квітня 2021 р. День Сміху! 

4 квітня 2021 р. , 
 

День створення НАТО 

North Atlantic Treaty Organization, NATO 
або НАТО - Організація 

Північноатлантичного договору, 

Північноатлантичний Альянс, був 
заснований 4 квітня 1949 року у США з 

метою захисту миру і стабільності. 

Основною загрозою на той момент для 
Європи і решти цивілізованого світу був 

Радянський Союз. 

7 квітня 2021 р. 

 

Благовіщення. Починаючи з ранньої 

християнської Церкви подія Благовіщення 
розглядалася як перший акт виконання 

Богом Своїх обітниць про Христа. 

7 квітня 2021 р. 
 

Всесвітній день здоров’я 

Компанія Всесвітнього дня здоров’я 
відбувається в першій декаді квітня. Подія 

присвячена до дня прийняття Статуту 

ВООЗ в 1948. Заходи на Всесвітній день 
здоров’я спрямовані на натхнення, 

мотивацію і напрямок досягнення 

найвищого рівня здоров’я. 

12 квітня2021 р. 

Всесвітній день авіації і космонавтики 

(Міжнародний день польоту людини в 

космос) 

У цей день, 12 квітня, в 1961 році 

громадянин СРСР майор Юрій 
Олексійович Гагарін на космічному 

кораблі «Восток» вперше в світі здійснив 
орбітальний обліт Землі, відкривши епоху 

пілотованих космічних польотів. Він 

зробив один виток навколо земної кулі, 
який тривав 108 хвилин. 

 

23 квітня 2021 р. 

Всесвітній день книг і авторського 

права 

Це один із знакових днів у нашому 
міжнародному календарі. Талант 



письменника - яскрава демонстрація 
духовного начала всього людства. Уміння 

висловити свої почуття і переживання, 

думки і образи, події і відносини, і багато 
чого, що так чи інакше зв’язується з 

людським світоглядом - справжній дар. 

Сказати і бути почутим, знайти розуміння і 
відгук у серцях вдячного читача - це мета 

будь-якого автора. Далеко не всім 

вдавалося досягти її. А деякі навіть 
випереджали свій час, будучи 

натхненниками і законодавцями нових 

підходів, і нових поглядів. 
 

26 квітня2021 р. 
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля 

26 квітня в Україні День чорнобильської 

трагедії.  
 

 

 


