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                 Януари 

1 януари 200 години от рождението на Шандор Петьофи (Александър 
Петрович ) (1823 – 1849)– унгарски поет, революционер 

 Световен ден на глобалното семейство 

4 януари 380 години от  рождението на Исак Нютон(1643 – 1727)– английски 
физик, математик, астроном, философ, поставил основите на 
класическата механика 

6 януари 145 години от рождението на Карл Сандбърг(1878 – 1967)– 
американски  поет, есеист, историк, романист, фолклорист, 
журналист, лауреат на наградата „Пулицър“  

10 януари 140 години от рождението на Алексей Толстой(1883 – 1945)– руски 
писател  

11 януари Международен ден на думата „Благодаря!” 

 95 години от смъртта на Томас Харди (1840 – 1928)–  английски 
писател, натуралист 

12 януари 395 години от рождението на Шарл Перо(1628 – 1703)– френски 
писател, автор на детски приказки,юрист, фолклорист 

14 януари 125 години от смъртта на Луис Карол(Чарлс ЛатуиджДоджсън)(1832 
– 1898)– британски писател, философ, математик, логик 

17 януари 160 години от рождението на Константин Станиславски(1863 – 
1938)– руски актьор, режисьор, педагог, теоретик на театъра 

 Международен ден на религиозната толерантност и търпимост 

21 януари Световен ден на прегръдката 

22 януари 235 години от рождението на Джордж Байрон(1788 – 1824)– 
английски поет, представител на английския Романтизъм   

 125 години от рождението на Сергей Айзенщайн(1898 – 1948)– 
руски кинорежисьор, художник, сценарист, педагог,кинотеоретик 

23 януари 240 години от рождението на Стендал (Анри Мари Бейл)(1783 – 
1842)– френски писател, романист 

24 януари 135 години от рождението на Вики Баум(1888 – 1960)–  австрийска 
писателка 

25 януари 85 години от рождението на Владимир Висоцки(1938 – 1980)– 
руски поет, актьор, композитор  

 Световен ден на средствата за масова информация 

26 януари Международен ден на митническия служител 

27 януари Международен ден в памет на жертвите от Холокоста 

28 януари Европейски ден за защита на личните данни 

 415 години от рождението на Джовани Алфонсо Борели (1608 – 



1679)  – италиански физиолог, физик, математик, астроном 

31 януари 100 години от рождението на Норман Мейлър(1923 – 2007) – 
американски писател, публицист, драматург, сценарист, филмов 
режисьор,лауреат на наградата „Пулицър“  

  

 
 

                Февруари 
 

2 февруари Световен ден на влажните зони 

3 февруари 555 години от смъртта на Йохан (Йоханес) Гутенберг (ок.1400 – 
1468)– немски златар, печатар, изобретател, основоположник на 
съвременното книгопечатане 

4 февруари Световен ден за борба с рака 

7 февруари 535 години от рождението на Томас Мор(1478 – 1535)– английски 
юрист,  философ, писател, хуманист  

8 февруари 195 години от рождението на Жул Верн(1828 – 1905)– френски 
писател, автор на първите образци на научната фантастика   

10 февруари 125 години от рождението на Бертолт Брехт(1898 – 1956)– немски 
поет, теоретик на изкуството,драматург, режисьор, „баща“ на 
епическия театър 

11 февруари Международен ден на жените и момичетата в науката 

13 февруари 120 години от рождението на Жорж Сименон(1903 – 1989)– 
белгийски писател, автор на криминални романи 

 150 години от рождението на Фьодор Шаляпин(1873 – 1938)– руски 
оперен певец  

 Световен ден на радиото 

15 февруари Международен ден на скаутите 

16 февруари Международен ден на пощальоните и куриерите 

17 февруари 350 години от смъртта на Молиер (Жан БатистПоклен)(1622 – 
1673)– френски драматург, комедиограф, режисьор, актьор 

18 февруари 140 години от рождението на НикосКазандзакис(1883 – 1957)– 
гръцки писател, поет, драматург 

19 февруари Световен ден за защита на китовете 

 550 години от рождението на Николай Коперник (1473 – 1543)– 
полски учен, лекар, математик, астроном, основоположник на 
хелиоцентричната теория 

21 февруари Международен ден на майчиния език 

22 февруари Международен ден в подкрепа на жертвите на престъпления 

 235 години от рождението наАртурШопенхауер (1788 – 1860)– 
немскифилософ 

23 февруари 140 години от рождението на Карл Ясперс(1883 – 1969)– немски 
философ, психолог, един от основоположниците на 
екзистенциализма 



27 февруари 150 години от рождението на Енрико Карузо(1873 – 1921)– 
италиански оперен певец  

 110 години от рождението на Ъруин Шоу(1913 – 1984)– 
американски писател, публицист  

28 февруари Световен ден на редките болести 

 490 години от рождението на Мишел дьо Монтен(1533 – 1592)– 
френски есеист, създател на есето като кратка белетристична 
форма 

  

                 Март 
 

1 март Международен ден на гражданската защита 

 Международен ден за борба против ядреното оръжие 

 Международен денна писателя 

4 март 345 години от рождението на Антонио Вивалди(1678 – 1741)– 
италиански композитор, цигулар, музикален педагог, духовник 

5 март 70 години от смъртта на Сергей Прокофиев(1891 – 1953)– руски 
композитор, пианист,  диригент 

6 март 95 години от рождението на Габриел Гарсия Маркес(1928 – 2014)– 
колумбийски писател, представител на магическия реализъм 

8 март Международен ден на жената 

10 март Международен денза борба с бъбречните заболявания 

11 март Европейски ден в памет на жертвите на тероризма 

 115 години от смърттана Едмондо де Амичис(1846 – 1908)– 
италиански писател, журналист, поет 

12 март Световен ден за борба с глаукомата 

 Световен ден срещу цензурата в Интернет 

14 март Международен денна реките 

15 март Световен ден на потребителя 

 Международен ден срещу полицейската бруталност 

16 март Международен ден на астрономическите обсерватории 

18 март 165 години от рождението на Рудолф Дизел(1858 – 1913)– немски 
инженер-механик, изобретател, „бащата“ на дизеловия двигател 

19 март 115 години от рождениетона Дейвид Ливингстън (1813 – 1873)– 
шотландски лекар-мисионер, пътешественик, изследовател 

20 март 195 години от рождението на ХенрикИбсен(1828 – 1906)– норвежки 
драматург,„баща“ на модерната драма 

20 март Международен ден на франкофонията 
 Международен ден на приказката  (Световен ден на 

разказвачите) 

21 март Световен ден на поезията 

 Световен ден на кукления театър 



 Международен ден срещу расовата дискриминация 

22 март Световен ден на водата 

 100 години от рождението на Марсел Марсо (Марсел Манже)(1923 
– 2007)– френски актьор-мим, „възродител“ на пантомимата  

23 март Международен ден на метеорологията 

24 март Световен ден за борба с туберкулозата 

25 март Световен ден на социалната помощ 

 105 години от смъртта на Клод Дебюси (1862 – 1918)– френски 
композитор, един от основоположниците на импресионизма в 
музиката 

26 март 100 години от смъртта на Сара Бернар (1844 – 1923)– френска 
драматична актриса 

27 март Международен ден на театъра 

 55 години от смъртта на Юрий Гагарин (1934 – 1968)– руски военен 
пилот, космонавт, първият човек, извършил космически полет 

28 март 155 години от рождението на Максим Горки(Алексей Пешков)(1868 
– 1936)– руски писател, драматург, родоначалник на съветската 
литература 

30 март 170 години от рождението на Винсент ван Гог(1853 – 1890)– 
нидерландски художник,  един от основоположниците на 
модерната живопис 

 Световен ден наапитерапията 

  

                 Април 
 

1 април Международен ден на хумора и шегата 

 Международен ден наптиците 

 150 години от рождението на Сергей Рахманинов (1873 – 1943)– 
руски композитор, пианист, диригент 

2 април Международен ден на детската книга 

 Световен ден за информираност за аутизма 

4 април 205 години от рождението на Томас Майн Рид(1818 – 1883)– 
американски писател от северноирландски произход, автор на 
приключенски романи 

5 април 115 години от рождението на Херберт фон Караян(1908 – 1989)– 
австрийски диригент  

6 април 540 години от рождението на Рафаело (Рафаело Санцио да 
Урбино)(1483 – 1520) – италиански художник, архитект от 
Флорентинската школа 

7 април Международен ден на здравето 
 75 години от основаването на Световната здравна организация 

(1948) 



8 април Международен ден на ромите 

 175 години от смъртта на ГаетаноДоницети(1797 – 1848)– 
италиански композитор 

 50 години от смърттана Пабло Пикасо(1881 – 1973)– испански 
художник, скулптор, график , керамик, театрален дизайнер, един от 
основоположниците на кубизма 

9 април 470 години от смърттана Франсоа Рабле (ок.1494 – 1553)– френски 
ренесансов писател, учен хуманист,лекар 

11 април Международен ден на бившите политзатворници и 
концлагеристи и на пострадалите от фашизма и войната 

 Световен ден за борба с Паркинсоновата болест 

12 април Международен ден на авиацията и космонавтиката 

 200 години от рождението на Александър Островски(1823 – 1886)– 
руски писател, драматург  

13 април 280 години от рождението на Томас Джеферсън (1743 – 1826)– 
американски държавник, политик, философ 

15 април Световен ден на културата и изкуствата 

16 април 195 години от смъртта на Франсиско Гоя(1746 - 1828)– испански 
художник, живописец, график 

18 април Международен ден за опазване паметниците на културата 

 Световен ден на пациента 

19 април 435 години от смъртта на ПаолоВеронезе(ПаолоКаляри)(1528– 
1588)–италиански ренесансов художник, представител на 
Венецианската школа 

20 април 130 години от рождението на Хуан (Жоан) Миро(1893 – 1983)– 
испански художник, график, скулптор – сюрреалист,  “духовен 
баща” на съвременния авангард 

22 април Международен ден на Земята 

23 април Световен ден на книгата и авторското право 

 165 години от рождението на Макс Планк (1858 – 1947)– немски 
физик теоретик, „баща“ на квантовата механика, лауреат на 
Нобелова награда за физика (1918) 

 105 години от рождението на Морис Дрюон(1918 – 2009)– френски 
писател, драматург, романист, есеист 

24 април Международен ден на младежката солидарност 

26 април Световен ден на интелектуалната собственост 

 225 години от рождението на Йожен Дьолакроа (1798 – 1863)– 
френски художник, представител на Романтизма 

27 април 130 години от смърттана Александър Дондуков-Корсаков (1820 – 
1893)–руски княз, военен деец, държавник 

 25 години от смъртта на Карлос Кастанеда(1925– 1998)– 
американски писател от перуански произход, антрополог, социолог 

28 април Световен ден за безопасност на труда 



 75 години от рождението на Тери Пратчет(Сър Теранс Дейвид Джон 
Пратчет)(1948 – 2015)–  британски писател, автор на комични 
фентъзи романи 

29 април Международен ден на балета 

 Европейски ден за солидарност на поколенията 

 140 години от рождението на Ярослав Хашек (1883 – 1923)– чешки 
писател 

30 април 115 години от рождението на Джон Уилямсън(1908 – 2006)– 
американски писател-фантаст 

 Международен ден на джаза 

  
                 Май 

 

1 май 100 години от рождението на Джоузеф Хелър( 1923 – 1999)– 
американски писател, сатирик,романист, драматург  

 Ден на труда и на международната работническа солидарност 

3 май Международен ден на свободата на печата 

 Световен ден на слънцето 

5 май 210 години от рождението на Сьорен Киркегор(1813 – 1855)– 
датски философ-екзистенциалист, теолог  

 Европейски ден за независим живот 

 Световен ден за борба с астмата 

6 май 265 години от рождението на Максимилиан Робеспиер (1758 – 
1794)– френски юрист, политикот ирландски произход, един от 
лидерите на Френската революция (1789 – 1799) 

7 май 190 години от рождението на Йоханес Брамс(1833 – 1897)– немски 
композитор, пианист, диригент 

 Международен ден на радиото и телевизията 

8 май Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец 

9 май Ден на Европа 

 140 години от рождението на Хосе Ортега-и-Гасет(1883 – 1955)– 
испански философ, изкуствовед, социолог, есеист 

10 май Световен ден на движението за здраве 

12 май 90 години от рождението на Андрей Вознесенски(1933 – 2010)– 
руски поет  

 Световен ден на медицинските сестри 

15 май Международен ден на семейството 

 Световен ден на климата 

17 май Световен ден на телекомуникациите и информационното 
общество 

 Световен ден за борба с хипертонията 

 150 години от рождението на Анри Барбюс(1873 – 1935)– френски 



писател, романист,журналист, общественик, един от 
основоположниците на социалистическия реализъм в 
западноевропейската литература 

18 май Международен ден на музейното дело 

 Международен ден за опазване на паметниците на културата 

19 май 130 години от смърттана Уилям Гладстон(1809 – 1898)–британски 
политически и държавен деец, публицист, писател 

21 май Световен ден на културното многообразие за диалог и развитие 

22 май Международен ден на биологичното разнообразие 

 Международен ден на Земята 
 210 години от рождението на Рихард Вагнер(1813 – 1883) – немски 

композитор, диригент, родоначалник на музикалната драма  

 215 години от рождението на Жерар дьо Нервал(1808 – 1855) –  
френски поет-романтик, есеист, преводач 

24 май Европейски ден на парковете 

 280 години от рождението на Жан-Пол Марат (1743 – 1793) –  
френски учен, лекар, естествоизпитател, журналист,политически 
активистна Френската революция (1789 – 1799) 

25 май Световен ден на безследно изчезналите деца 

27 май 100 години от рождението на Хенри Кисинджър(1923) – 
американски политик, дипломат, историк, политолог, лауреат на 
Нобелова награда за мир (1973) 

28 май 115 години от рождението на Ян Флеминг (ИънЛанкастър 
Флеминг)(1908 – 1964) – английски писател 

29 май 70 години от първото покоряване на връх Монт Еверест от 
новозеландския алпинист ЕдмъндХилари и непалския 
шерпТенсингНоргей (1953) 

31 май Световен ден без тютюнопушене 

  
                 Юни 

 

1 юни Международен ден за защита на децата 

4 юни Международен ден за защита на децата, жертви на агресия 

5 юни 125 години от рождението на Федерико Гарсия Лорка(1898 – 
1936)– испански поет, драматург 

 Световен ден за опазване на околната среда 

6 юни 120 години от рождението на АрамХачатурян(1903– 1978)– 
арменски композитор 

 155 години от рождението на Робърт Скот (1868 – 1912)– британски 
морски офицер, пътешественик, полярен изследовател 

7 юни 175 години от рождението на Пол Гоген(1848 – 1903)– френски 
художник, живописец, скулптор, график-постимпресионист 



8 юни Световен ден на океана 

9 юни Международен ден на приятелството 

 Международен ден на архивите 

 145 години от смърттана ДжанюариъсМакгахан(1844 – 1878)– 
американски журналист от ирландски произход, мисионер, 
общественик, застъпник на българската национална кауза 

12 юни Световен ден за борба с детския труд 

13 юни 95 години от рождението на Джон Наш-младши (1928 – 2015)–  
американски математик,икономист, лауреат на Нобелова награда 
за икономика (1994) 

14 юни Световен ден на кръводаряването 

15 юни 225 години от рождението на Александър Горчаков(1798 –1883) – 
руски княз, политик, държавен деец, дипломат 

 180 години от рождението на Едвард Григ(1843 – 1907)– норвежки 
композитор, пианист, диригент 

 Световен ден срещу насилието над възрастни хора 

 Световен ден на вятъра 

16 юни 710 години от рождението на Джовани Бокачо(1313 – 1375)– 
италиански писател, поет , хуманист 

 300 години от рождението на Адам Смит (1723 – 1790)–  
шотландски социален философ, икономист, един от 
основоположниците на съвременната политикономия 

17 юни Световен ден за борба със сушата и настъпването на пустините 

 205 години от рождението на Шарл Гуно(1818 – 1893)– френски 
композитор, основоположник на лирическата опера 

18 юни 95 години от смърттана Руал Амундсен(1872– 1928)– норвежки 
полярен пътешественик-изследовател, ръководител на първата 
успешна експедиция до Южния полюс (14 декември 1911), един от 
пионерите в използването на авиацията  в Арктика 

19 юни 400 години от рождението на Блез Паскал(1623 – 1662)– френски 
учен-енциклопедист, философ, теолог, писател, физик, 
математик,един от основоположниците на теорията на 
вероятностите и на  хидростатиката 

20 юни Световен ден на бежанците 

21 юни  115 години от смърттана Николай Римски-Корсаков(1844 – 1908)–  
руски композитор, педагог, диригент, музикален 
критик,общественик 

22 юни 125 години от рождението на Ерих Мария Ремарк(1898 – 1970)– 
немски писател    

 185 години от рождението на Ян Матейко(1838 – 1893)– полски 
художник, исторически живописец 

23 юни Международен олимпийски ден 

 Международен ден на SOS детските селища 



25 юни 110 години от рождението на Джордж Оруел(1903 – 1950)– 
британски писател, романист, есеист, журналист, критик 

 Световен ден на репродуктивното здраве 

26 юни Световен ден за борба с наркотиците  и наркотрафика 

 Международен ден в подкрепа на жертвите на изтезания 

27 юни Световен ден за борба с диабета 

 Световен ден на риболова 

29 юни Международен ден на река Дунав 

  
                Юли 

 

2 юли 245 години от смърттана Жан-Жак Русо (1712 – 1778)– френски 
философ, писател, музиколог, композитор, мислител на 
Просвещението,представител на сантиментализма 

3 юли 140 години от рождението на Франц Кафка(1883 – 1924)– 
немскоезиченписател, един от фундаменталистите на 
модернистичната проза 

 120 години от смърттана граф Николай Игнатиев (1832 – 1908)– 
руски офицер, държавник, дипломат 

6 юли Световен ден на целувката 

7 юли Европейски ден на шоколада 

 130 години от рождението на Мирослав Кърлежа (1893 – 1981) –  
хърватски драматург, поет, писател, публицист, есеист, критик 

8 юли Световен ден за борба с алергиите 

10 юли 105 години от рождението на Джеймс Олдридж(1918 – 2015) – 
австралийски писател, журналист 

11 юли Световен ден на населението 

14 юли 105 години от рождението на Ернст Ингмар Бергман(1918 – 2007)– 
шведски театрален и филмов режисьор, сценарист, продуцент 

18 юли 55 години от основаването на Intel Corporation(1968) – американска 
мултинационална корпорация за производството на 
микропроцесори и специализирани интегрални схеми 

19 юли 130 години от рождението на Владимир Маяковски(1893 – 1930) – 
руски поет, драматург, един от основателите на футуризма в Русия 

23 юли 135 години от рождението на Реймънд Чандлър(1888 – 1959)– 
американски писател, сценарист, автор на криминални романи 

24 юли 195 години от рождението на Николай Чернишевски(1828 – 1889) – 
руски философ, учен, общественик, литературен критик, 
публицист,писател 

30 юли 160 години от рождението на Хенри Форд (1863 – 1947)– 
американски  инженер, предприемач, автомобилен производител, 
"баща" на съвременната автомобилна индустрия 



 205 години от рождението на Емили Бронте(1818 – 1848)–
английска писателка 

 120 години от смърттана Ото фон Бисмарк (1815 – 1898)– немски 
политик, държавен деец, „основател“ на съвременна единна 
Германия 

31 юли Международен ден на африканските жени 

  
                 Август 

 

5 август 95 години от рождението на Анди Уорхол(1928 – 1987)– 
американски художник, основоположник на течението „поп арт”, 
илюстратор, продуцент, режисьор  

6 август Световен ден за забрана на ядреното оръжие. Ден на Хирошима 

12 август Международен ден на младежта 

14 август 65 години от смърттана Фредерик Жолио-Кюри(1900 – 1958)– 
френски физик, химик, общественик, Нобелов лауреат по химия 
(1935) 

19 август Световен ден на хуманитарната помощ 

 Световен ден нафотографията 

 140 години от рождениетона Коко Шанел (Габриел Боньор 
Шанел)(1883 – 1971)– френска модна дизайнерка, модернистка, 
„законодателка“ на световната мода 

23 август 155 години от рождението на Пол Отле(1868 – 1944)– белгийски 
общественик, библиограф, библиотековед, документалист, един от 
основоположниците на информатиката 

25 август 105 години от рождението на ЛенардБърнстейн( 1918 – 1990)– 
американски пианист, композитор, диригент  

 115 години от смърттана АнтоанАнри Бекерел (1852 – 1908)– 
френски физик, откривател на естествената радиоактивност, 
носител на Нобелова награда за физика (1903) 

26 август 280 години от рождениетона Антоан Лавоазие (1743 – 1794)– 
френски химик, един от основоположниците на съвременната 
химия, създател на химическата номенклатура, биолог, откривател 
на ролята на кислорода и закона за запазване на масата 

27 август 165 години от рождениетона Джузепе Пеано(1858 – 1932)– 
италиански математик, лингвист, основоположник на 
математическата логика и теорията на множествата 

30 август Международен ден на безследно изчезналите 

 275 години от рождениетона Жак-Луи Давид (1748 – 1825)– 
френски художник, представител на неокласицизма, политик 

31 август 115 години от рождението на Уилям Сароян(1908 – 1981)– 
американски писател  

  



                Септември 
 

4 септември 455 години от рождението на Томазо Кампанела(1568 – 1639)– 
италиански философ, мислител-утопист, теолог, астролог, поет 

8 септември Международен ден на грамотността 

9 септември 195 години от рождението на Лев Н. Толстой(1828 – 1910) – руски 
писател, философ, публицист, есеист, общественик, пацифист 

 125 години от смърттана Стефан Маларме(1842 – 1898)– френски 
поет, един от основоположниците на символизма 

10 септември Световен ден на първата помощ 

11 септември 190 години от рождението на Леандър Леге(Леандър Франсоа 
Рьоне Льо Ге)(1833 – 1887) – френски дипломат, защитник на 
българската национална кауза 

15 септември Международен ден на демокрацията 

16 септември Международен ден за защита на озоновия слой 

21 септемри Международен ден на мира 

 Световен ден за борба с болестта на Алцхаймер 

22 септември Световен ден без автомобили 

26 септември Европейски ден на езиците 

 125 години от рождението на Джордж Гершуин(1898 – 1937) – 
американски композитор, пианист 

27 септември Световен ден на туризма 

28 септември Международен ден на правото на достъп до обществена 
информация (Международен ден на правото да знам) 

 220 години от рождението на ПросперМериме(1803 – 1870) – 
френски драматург, новелист, историк, археолог 

29 септември Световен ден на сърцето 

 505 години от рождението на Тинторето(ЯкопоРобусти) (1518 – 
1594) – италиански художник-маниерист, представител на 
Венецианската живописна школа 

30 септември Световен ден на превода 

  
                Октомври 

 

1 октомври Международен ден на възрастните хора 

 Международен ден на музиката 

2 октомври Международен ден на ненасилието 

4 октомври Световен ден за защита на животните 

5 октомври Международен ден на учителя 

 310 години от рождението на Дени Дидро(1713 – 1784) – 
френскифилософ, просветител, енциклопедист,писател, 
художествен критик 



7 октомври Световен ден за достоен труд 

9 октомври Световен ден на пощите 

10 октомври Световен ден за психично здраве 

 210 години от рождението на Джузепе Верди(1813 – 1901)– 
италиански композитор от периода на Романтизма 

 110 години от рождението на Клод Симон (1913 – 2005)– френски 
писател,романист,представител на френския „нов роман“, Нобелов 
лауреат за литература (1985) 

 60 години от смъртта на Едит Пиаф(Едит ДжованаГасион)(1915 – 
1963)– френска певица, представителка на френския шансон 

12 октомври Световен ден за борба с артрита 

14 октомври Световен ден на стандартизацията 

15 октомври Международен ден на незрящите(Международен ден на белия 
бастун) 

16 октомври 135 години от рождението на Юджийн О’Нийл(1888 – 1953)– 
американски драматург, писател, Нобелов лауреат за литература 
(1936), лауреат на наградата „Пулицър“ 

 Световен ден на прехраната 

17 ноември Международен ден за борба с бедността 

20 октомври Световен ден за борба с остеопорозата 

21 октомври 190 години от рождението на Алфред Нобел(1833 – 1896)– шведски 
химик, инженер, изобретател, учредител на Нобеловите награди  

24 октомври Международен ден на Организацията на обединените нации 
(ООН) 

 Международен ден за борба със затлъстяването 

 Световен ден за развитие на информатиката 

25 октомври 185 години от рождението на Жорж Бизе(1838 – 1875)– френски 
композитор, представител на Романтизма 

27 октомври 295 години от рождението на Джеймс Кук(1728 – 1779) – британски 
морски офицер, мореплавател, пътешественик, изследовател, 
пионер в картографията 

 165 години от рождението на Теодор Рузвелт (1858 – 1919)– 
американски политик, президент на САЩ (1901 – 1909), лауреат на 
Нобелова награда за мир (1906) 

 Международен ден на световното филмово наследство 

28 октомври Международен ден на анимацията 

31 октомври Международен ден на Черно море 

  
               Ноември 

 

6 ноември 130 години от смърттана Пьотър Чайковски (1840– 1893)– руски 
композитор от епохата на Романтизма, музикален критик 



7 ноември 110 години от рождението на Албер Камю(1913 – 1960)– френски 
писател, журналист, драматург, философ-екзистенциалист, лауреат 
на Нобелова награда за литература (1957) 

8 ноември Европейски ден за здравословно хранене 

9 ноември Международен ден за борба с расизма, фашизма, антисемитизма 
и ксенофобията 

 205 години от рождението на Иван Тургенев(1818 – 1883)– руски 
писател, драматург, представител на руския критически реализъм 

10 ноември Международен ден на младежта 

 540 години от рождението на Мартин Лутер (1483– 1546)– немски 
теолог, духовник,основоположник на протестантската Реформация 

12 ноември Световен ден на рекордите на Гинес 

 190 години от рождението на Александър Бородин(1833– 1887)– 
руски композитор от Могъщата петорка, музикант-иструменталист, 
медик, учен-химик 

13 ноември Международен ден на незрящите 

 155 години от смърттана ДжоакиноРосини(1792 –  1868)– 
италиански композитор 

14 ноември Световен ден за борба с диабета 

16 ноември Международен ден на толерантността 

17 неомври Международен ден на студентите 

18 ноември 95 години от създаването на МикиМаус – анимационен герой (Уолт 
Дисни, 1928) 

 Европейски ден на антибиотиците 

19 ноември Световен ден за борба с насилието над деца 

 195 години от смърттана Франц Шуберт(1797 – 1828)– австрийски 
композитор, представител на виенската класическа музикална 
школа, един от основоположниците на романтизма в музиката 

20 ноември 165 години от рождението на СелмаЛагерльоф(1858 – 1940)– 
шведска писателка, политик, борец за права на жените, първата 
жена нобелов лауреат за литература (1909), първата жена член на 
Шведската академия 

 Световен ден на децата 

21 ноември Световен ден на телевизията 

 Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 
произшествия 

22 ноември 110 години от рождението на Бенджамин Бритън(1913 – 1976)– 
английски композитор, диригент, виолист, пианист  

23 ноември Световен ден на хуманността 

25 ноември Международен ден за борба с насилието над жени 

26 ноември Световен ден на информацията 

 130 години от рождението на Александър 
АлексеевичЛебедев(1893 - 1969)– рускифизик 



28 ноември 115 години от рождението на Клод Леви-Строс (1908 – 2009)– 
френски антрополог, етнограф, социолог, културолог 

  
                Декември 

 

1 декември Международен ден за борба срещу СПИН 

2 декември Международен ден за премахване на робството 

 100 години от рождението на Мария Калас(Мария 
АннаСофияКекилияКалогеропулу)(1923 – 1977)– американска 
оперна певица от гръцки произход 

3 декември Международен ден на хората с увреждания 

5 декември Международен ден на доброволчеството 

 Световен ден на почвата 

 220 години от рождението на Фьодор Тютчев(1803 –  1873)– руски 
поет, представител на Романтизма, преводач, мислител, философ, 
публицист, дипломат, общественик 

7 декември 160 години от рождението на ПиетроМаскани(1863 – 1945)– 
италиански композитор, основоположник на течението „веризъм“ 

 Международен ден на гражданската авиация 

8 декември Международен ден на художника 

9 декември Международен ден за борба с корупцията 

 415 години от рождението на Джон Милтън (1608 – 1674)– 
английски поет, публицист, интелектуалец 

10 декември Международен ден за правата на човека 

 75 години от приемането на Декларацията за правата на човека от 
общото събрание на ООН (1948) 

11 декември Световен ден на планините 

 220 години от рождението на Хектор Берлиоз(1833 – 1869)– 
френски композитор, диригент, музикален критик и теоретик, 
представител на Романтизма 

 105 години от рождението на Александър Солженицин(1918 – 
2008) – руски писател, романист, есеист, драматург, историк, 
Нобелов лауреат за литература (1970) 

12 декември 95 години от рождението на ЧингизАйтматов(1928 – 2008)– 
киргизки писател, политик  

14 декември 520 години от рождението на Мишел дьо Нострадам(1503 – 1566)– 
френски  лекар, математик, астролог, прорицател 

17 декември 120 години от първия полет с управляем моторен самолет (Братя 
Райт, 1903) 

18 декември Международен ден на мигрантите 

20 декември Международен ден на човешката солидарност 

22 декември 165 години от рождението на Джакомо Пучини(1858 – 1924)– 



италиански композитор  

24 декември 215 години от рождението на Адам Мицкевич(1798 – 1855)– 
полски поет, революционер 

28 декември Международен ден на киното 

 130 години от смъртта на Стефан Веркович(1821 -– 1893)– 
фолклорист, етнограф, нумизмат, археолог от босненско-хърватски 
произход, участник в борбитезацърковно-
националнанезависимостнабългарите 

 

 

2023 година е обявена за Европейска година на уменията 

 

Световни годишнини и  десетилетия под егидата на  ООН  и  ЕС : 

 

2014 – 2024 – Международно десетилетие на устойчива енергия за всички 

2018 – 2027 – Трето десетилетие на ООН за изкореняване на бедността 

2018 – 2028 – Международно десетилетие за действие „Вода за устойчиво развитие” 

2015 –2025 – Международно десетилетие на хората от африкански произход 

2016 –2026 – Международно десетилетие на действие по отношение на храненето 

2019 – 2028 – Десетилетие на семейното земеделие 

2019 – 2028 – Десетилетие на мира в памет на Нелсън Мандела 

2021 – 2030 – Десетилетие на ООН за здравословно стареене 

2021 –2030 – Десетилетие на ООН за възстановяване на екосистемите 

2022 –2032 – Международно десетилетие на местнитеезици 

 

 

http://www.fao.org/family-farming-decade/home/ru/

