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Історія дня 
                                     Мiжнародний жiночий день  

 
 У 1977 році Генеральна Асамблея ООН у 

своїй резолюції закликала всі держави про-

голосити відповідно до їхніх історичних і 

національних традицій будь-який день ро-

ку Міжнародним днем прав жінок і миру, 

створювати сприятливі умови для викорі-

нення дискримінації жінок і для їхнього по-

вного й рівноправного залучення до соціа-

льного розвитку. Це рішення ухвалили піс-

ля закінчення Міжнародного року жінки 

(1975) і Десятиріччя жінок ООН (1976–

1985), які раніше були проголошені Генеральною Асамблеєю.  Історія цього Дня бере початок 

ще з кінця ХІХ століття. Хотів би того хто, чи не хотів, але його підвалини – політичні, а заснов-

ницями його були активні небайдужі жінки, котрі виборювали власні права і свободи в абсолю-

тно чоловічому світі. Історично так сталося, що на початок 

новітнього часу, становище жінок було критичним - у пере-

важній більшості країн світу жінки вважалися нижчими за 

чоловіків, неспроможними ухвалювати рішення, тим більш 

брати участь у політичному, державотворчому процесі. Що 

б ми не взяли: освіту, медицину, науку, політику – всюди 

панували чоловіки. Перші жінки-лікарки, освітянки, нау-

ковці, політики – всі вони були схожі на тих відчайдухів, 

котрі, набравшись надзвичайної мужності та волі, наважи-

лись вирватися 

за межі гендерної 

сегрегації. Вже майже півтора століття жінки відсто-

юють свої права, ведуть боротьбу за рівноправ’я з 

чоловіками. І навіть сьогодні це не втратило своєї 

актуальності. Як зазначають в ООН, Міжнародний 

жіночий день - це час поміркувати про досягнутий 

прогрес, закликати до змін і відзначити належним 

чином прояви мужності і рішучості з боку звичайних 

жінок, які грали виняткову роль в історії своїх країн 

і громад. 

Історія дня                            Мiжнародний день театру  

  Щороку 27 березня відзначається Міжнародний день театру. 

Це професійне свято людей, які присвятили своє життя слу-

жінню великому і прекрасному театральному мистецтву. Свій 

початок свято Дня театру бере з 60-х років XX століття. За-

сновано воно було з ініціативи Міжнародного інституту теат-

ру в 1961 році. Перше святкування відбулося у 1962 році. Пос-

лання до діячів театрального мистецтва тоді було написано 

культовим французьким художником, письменником і драма-

тургом Жаном Кокто. Саме слово "театр" походить від грець-

кого "theatron" – місце для видовищ, видовище. Перші згадки 

про нього були ще у Древній Греції. Цього дня на сценах те-

атрів по всьому світу дають найкращі вистави, зокрема й бла-

годійні. А на адресу всіх театральних акторів лунають різно-

манітні привітання та побажання.   Активні сучасні драмату-

рги: Неда Неждана, Павло Ар'є, Олена Клименко, Олег Миколайчук-

Низовець, Сергій Щученко, Анна Багряна, Артем Вишневський, Олекса-

ндра Погребінська, Надія Симчич, Олекса Сліпець.    

Популярна українська театральна та кіноакторка, патріотка, людина- 

легенда Ада Роговцева 

“Найголовніше в житті людини – зберегти свою людську гідність всупереч 

усьому. Тому що людина без гід-

ності – неповноцінна людина, а 

народ без гідності – це вже не 

народ” 

 

Зіркове подружжя народ-

них артистів України  

Анатолій Хостікоєв 

 та Наталя Сумська               Іва́н Миколайчу́к ,                            

                                                                                                 кінорежисер, кіноактор 

 

  

 І́рма Віто́вська-Ва́нца - 

 акторка  театру та кіно                                                                    

 

                                                            

           “Я вчу молодих акторів, як себе мораль-

но поводити в житті. Я не вчу їх грати, тому 

що цього навчити неможливо. Я вчу, як їм бу-

ти, працювати, зрештою, жити в театрі.” 

                                              Богдан Ступка 



До Дня народження Кобзаря 

9 березня  - День народження Тараса Шевченка, українського поета, худож-
ника, мислителя. Нині Шевченків «Кобзар» для українців те 
саме, що й Біблія. Його загортали у вишитий рушник і збері-
гали біля образів як святиню. По ньому український селянин, 
водячи зашкарублим, покрученим від важкої праці пальцем, 

вчився читати. Вуста 
старанно шепотіли 
заповітні прості ряд-
ки, а розум осявала 
істина – «Борітеся – 
поборете!» Його вчи-
ли напам’ять. Політ-
в’язні царату, дисиде-
нти, шістдесятники. 
Шевченко був з кож-
ним українцем у тюрмах, таборах і на засланні; на чужи-
ні, в еміграції. Був на Майдані і в окопах війн, в руїні До-
нецького аеропорту з нескореними кіборгами і з кожним 
українцем, що залишився 
на окупованих агресором 

українських територіях. Попри час, Шевченко не віддаляється, не 
бронзовіє. Він – апостол правди – живий! У чому криється цей фе-
номен, ця дивна незбагненність? У живому щирому слові Тараса, 
що іноді бринить як струна, а іноді подібне до гострого важкого ме-
ча. «Без Нього… хто знає, що було б з нами!», - зазначив Богдан 
Лепкий. Як написав у Фейсбуці Прем'єр-міністр України Денис 
Шмигаль, Тарас Шевченко своїм життєвим прикладом довів, що 
слово може бути сильнішим за зброю. В бібліотеці КВПУ будівницт-
ва і дизайну була підготовлена книжкова виставка до 207 Дня наро-
дження Тараса Шевченка. 

 

Ліні Костенко- 91! 

Її називають «невловимою королевою української поезії» . Ліна Костенко, 
безсумнівно, найвидатніша, найавторитетніша сучасна ук-
раїнська поетеса, майстер слова світового рівня. ЇЇ цілком 
заслужено іменують живим сумлінням, «цитаделлю духу» 
української літератури. Твори Ліни Костенко переклада-

лися і перекладаються 
багатьма мовами наро-
дів світу: англійською, 
німецькою, французь-
кою, іспанською, італій-
ською, білоруською, бол-
гарською, російською, 
польською, чеською, се-
рбською, естонською, 
португальською, румун-
ською, словацькою, хор-
ватською, угорською, 
шведською. У 60-х роках ХХ ст. ім’я поетеси стає відомим 
і серед українців у діаспорі. За кордоном твори Л. Костен-
ко публікуються в українських періодиках, а також вихо-

дять в окремих виданнях. Недаремно безліч сучасних літературних критиків називають Лі-
ну Василівну «залізною леді української літератури», порівнюючи її з легендарною Марга-
рет Тетчер. Відновлення української державності 1991 року письменниця сприйняла як 
шанс для порятунку нації, повернення її в коло найрозвинуті-
ших європейських народів. Але постійні конфлікти та супереч-
ності, прорахунки державного відродження засмутили і обури-
ли народну поетесу. Вона заявила: «Не хочу грати жодної з ро-
лей у цьому сатанинському спектаклі. Гряде неоцинізм. Я в 

ньому не існую». І дотрималася слова. 
Зокрема, відмовилася від премії 
«Золотий письменник України», не по-
яснивши нічого жодним словом, і від 
звання Героя України, який хотів їй 
вручити президент Віктор Ющенко, а 
фраза «Політичної біжутерії не ношу» 
стала мало не афоризмом. З-поміж усіх 
високих слів, які доречні, коли йдеться 
про Ліну Василівну Костенко, найпер-
ше — Талант писати і гідно жити. Ім’я 
її стало символом безумовної справж-
ності. У переддень 91 дня народження, 
18 березня 2021 року, Комітет Верхов-
ної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики 
підтримав для номінації на Нобелівську премію з літератури у 2022 
році українську поетесу Ліну Костенко. 

Історія дня 

Хроніка подій 

Історія дня 

Краса — і тільки, трішечки краси,    душі нічого більше не потрібно. 


