
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

№9 (травень 2021 р.) 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. КУЛЬТУРНО-
ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА 

Ювіляри місяця 

 

150 років від дня народження Василя 

Семеновича Стефаника (1871-1936), 

українського прозаїка 

 

165 років від дня народження Френка 

Лаймена Баума (1856-1919), 

американського прозаїка, казкаря 

 

130 років від дня народження Михайла 

Опанасовича Булгакова (1891-1940), 

російського прозаїка, уродженця м. Києва 



 

115 років від дня народження Теренса 

Хенбері Вайта (1906-1964), англійського 

прозаїка, фантаста 

Відомі події в Україні 

1 травня 2021 р. 

Свято Весни і Праці та Міжнародний 
день солідарності трудящих 

Традиційну назву цього місяця як 
«травень», в Україні для останнього 
місяця весни, офіційно було повернуто 
в у ХХ столітті з відродженням мови 
народу Київської Русі. Назва походить 
від слова трава. 

2 травня 2021 р. 

Пасха Христова - Великдень 
Людська історія включає в себе 

незліченну масу найрізноманітніших 
подій, які так чи інакше впливали на її 
хід і напрямок її течії. Частина з цих 
подій з тієї чи іншої причини було 
зафіксовано нами і передається з 
покоління в покоління, періодично 
підштовхуючи нас до тих чи інших 
процесів переосмислення та 
переусвідомлення нашої історії, 
культури і нашого поточного життя. 

3 травня 2021 р. 

День кондитера 
Чи випадково так вийшло або ж в 

цьому спостерігалася якась 
закономірність, але споконвіку кухар і 
кондитер були трохи різними 
професіями, які в свою чергу вимагали 
своїх, особливих талантів і якостей. 
Звичайно ж кондитер - це професійний 
кухар, але його майстерність цілком 
присвячено створенню десертів, 
випічки та інших кондитерських 
виробів.  



8 травня 2021 р. 

Дні пам’яті та примирення, 
присвячені пам’яті жертв Другої 
світової війни 

22 листопада 2004 року Генеральна 
Асамблея ООН проголосила 8 і 9 
травня днями пам’яті і примирення і, 
визнаючи, що держави-члени можуть 
мати свої дні перемоги, звільнення та 
святкування, запропонувала всім 
державам-членам, організаціям 
системи Організації Об’єднаних Націй, 
неурядовим організаціям і приватним 
особам щорічно відповідним чином 
відзначати один з цих днів або обидва 
ці дні як данину пам’яті всім жертвам 
другої світової війни. 

9 травня 2021 р. 

День Перемоги 
Війна завжди починається раптово, 

хоча через покоління для істориків вона 
видаватиметься неминучою.  

9 травня 2021 р. 

День матері в Україні 
У багатьох країнах світу відзначають 

День матері 13 травня. В Україні - цей 
день відзначається в другу неділю 
травня відповідно до Указу Президента 
України від 10 травня 1999 року № 
489/99. 

20 травня 2021 р. 

День вишиванки 
У культурі практично будь-якого 

народу є речі, які яскраво 
відображають його особливу 
національну традицію. Вишиванка - 
яскравий приклад і підтвердження 
цьому.  

 
 
 


