


Різдво, Великдень, День закоханих, День Незалежності України, День Святого

Миколая та ін. – улюблені свята українців. Хто про них не знає? Головне завдання

будь-якого свята – дарувати настрій, приємні моменти, заряджати позитивом.

І чим більше буде таких свят у нашому житті, тим краще.

У «Календарі нетрадиційних свят» на 2021 рік подано короткий огляд

незвичних для українців свят, переважна більшість яких з’явилася нещодавно

за ініціативи ООН, ЮНЕСКО чи громадян України або інших країн.

Усі ці всеукраїнські, міжнародні та всесвітні дні покликані об’єднувати людей

у межах однієї країни, світу.



Всесвітній день азбуки  Брайля

Всесвітній день «Дякую!»

У світі налічується близько 300 млн людей, які мають проблеми

із зором, з них майже 40 млн сліпі. Унікальна азбука, яку

День капелюха або День головного убору

Головний убір завжди був ознакою соціальної належності й давав

оточенню вичерпну інформацію про становище в суспільстві

його власника чи власниці. До речі, перші капелюхи виготовляли

з соломи.День канатної дороги

День Вінні-Пуха
Щороку в цей день шанувальники Вінні-Пуха згадують про

знаменитого плюшевого ведмедя. Свято припадає на день

народження Алана Александра Мілна (народився в 1882 р.),

автора серії оповідань про одного з найвідоміших героїв

дитячої літератури.

назвали на честь її винахідника Луї Брайля, для незрячих людей

є засобом спілкування, вона відіграє визначальну роль у їхній освіті,

доступі до інформації, реалізації права на свободу висловлювання

поглядів і переконань.Заснований за ініціативи ЮНЕСКО

і ООН та покликаний нагадати людям

про цінність хороших манер. Вперше

вислів «дякую» зафіксовано у словнику-

розмовнику, виданому в Парижі в 1586 р.

У 1871 р. американець Ендрю Сміт

Халлідей отримав перший патент

на канатну дорогу.



День відеокамери

Міжнародний день обіймів

День обміну насінням

У цей день у 1982 р. компанія Sony Electronics вперше

представила відеокамеру на відкритому ринку. 

День почерку або ручного письма
Свято з’явилося в 70-х рр. XX ст., сформу-

вавшись у студентському середовищі західно-

європейської молоді. За традицією цього дня

можна дружньо обіймати навіть незнайомих

людей. Суть свята в тому, що під час дружніх

обіймів люди обмінюються душевним теплом.

Свято було засноване, щоб нагадувати

людству про ручну писемність. Люди

повинні розуміти, що почерк кожної

людини є неповторним. У цей день

пропонується акція: люди по всьому

світу відкладають свої технологічні

пристрої, щоб написати власноруч

листи друзям та родичам.

День натхнення мистецтвом

Перше офіційне свято відбулося у 2006 р. у США.

У цей день садівники збираються та обмінюються

кращим своїм насінням.



День парасольки

День бегемота

Міжнародний день перетягування канату

День толстовки з капюшоном

Найстаріша парасолька датована 21 роком н.е.

Її винайшли в Стародавньому Китаї для захисту

від сонця. Перші парасольки виготовляли з листя

пальми, пір’я та бамбука. Парасолька була атри-

бутом розкоші. До наших днів дійшла у видо-

зміненому вигляді. Нині поширена в різних

куточках світу.

Перетягування канату – це змагальний вид

спорту, випробування двох команд на міцність.

Історія виникнення цього спорту невідома, але

з давніх малюнків очевидно, що версії

перетягування канату існували тисячі років

тому в Єгипті, Китаї, Індії, Японії, Кореї

та Греції.

Бегемот (гіпопотам) – це великий,

переважно рослиноїдний, ссавець, що

живе в Африці на південь від Сахари.

Бегемоти часто є персонажами казок.

Толстовка з капюшоном – утилітарний

одяг, який створили у 1930-х рр. в США

для працівників холодних нью-

йоркських складів.

Міжнародний день піци
Першу класичну піцу Маргарита приблизно

двісті років тому в Неаполі створив

італійський кухар Рафаеле Еспозіто на

замовлення королеви Маргарити, дружини

Умберто І, і назвав страву на її честь.
В Італії налічується понад тисяча

рецептів піци.



Всесвітній день компліменту
Комплімент – це французьке слово, що означає

хвалу і схвалення, виражені приємними словами.

Він може допомогти розрядити напружену

атмосферу в колективі, налагодити доброзичливі

стосунки з людьми, посприяти приємному

знайомству.

День мініспідниці
Мініспідниці були в ужитку

ще задовго до нашої ери,
хоча впровадили їх у жіночий

гардероб тільки тисячі років

Міжнародний день сну
У цей день міжнародні медичні організації нагадують

людям про проблему недосипання та безсоння,

закликають людство до здорового способу життя.

Всесвітній день оповідання

День читання Толкіна

по тому. Офіційною точкою відліку історії

знаної сьогодні мініспідниці вважається перша

половина 1960-х рр. 4 березня 1965 р. у вітрині

лондонського магазину з’явилася спідниця

незвичайної довжини – на 15 см вище коліна –

й назавжди змінила моду. Авторка цього

винаходу, дизайнерка Мері Куант, отримала

орден Британської імперії з рук самої королеви.

Мета свята – заохотити до читання романів

письменника.

Всесвітній день поезії
Сприяє популяризації творчих

доробків як шанованих поетів,

так і поетів-початківців.

Міжнародний день щастя
Привід задуматися про суть щастя, наші

потреби, вміння дарувати його іншим.

Присвячений мистецтву усного опові-

дання. Це гарна нагода зануритися

в класичні та сучасні короткі історії.



Всесвітній день бажань

День сміху

Міжнародний день 
настільних ігор

Традиція жартувати 1 квітня походить ще від

античного фестивалю Деметрія, який відбувався

на початку квітня. В основі дійства лежала

легенда про викрадення богом підземного світу

Аїдом доньки богині Деметри – Прозерпіни.

Пошуки дівчини ні до чого не призвели, адже її

крики були лише оманливою луною.
Свято у 2013 р. започаткував ведучий

вебшоу про настільні ігри «Table Top» Уілл

Уітон. Ініціативу підтримали в усьому світі

і видавці, і гравці. Настільні ігри –

це корисне і цікаве проведення часу

в компанії з друзями або рідними. Вони

розвеселять, згуртують команду, допомо-

жуть розвинути концентрацію уваги,

швидкість реакції та логічне мислення.

У цей день у 1977 р. митник Томмі Остін вирішив здійснити

мрію хворого на лейкемію 4-річного Крістофера. Дитина

хотіла стати поліцейським, і Остін пообіцяв покатати його

на поліцейському вертольоті. Через три роки, коли

Крістоферу стало гірше, Томмі зв’язався з поліцейськими

і ті організували політ. Хлопчик вилетів на вертольоті

в місто Фінікс штату Аризона, а з аеропорту в супроводі

трьох патрульних машин і мотоцикла вирушив в офіс

Департаменту громадської безпеки. Там хлопець провів

день і отримав значок почесного поліцейського Аризони.

Спеціально для хлопчика всього за одну ніч була зшита

точна копія форми патрульного. На згадку про Крістофера

заснували благодійний фонд, який і зараз допомагає

виконувати бажання важкохворих дітей.

Міжнародний день джазу
Відзначається з метою

«підвищення ступеня
поінформованості міжнародної громадськості про

джаз як про силу, що сприяє миру, єдності, діалогу

і розширенню контактів між людьми». Гарний привід

організувати тематичне побачення або повправлятися

з друзями в танцях у стилі свінг.



Міжнародний день Шерлока Холмса

Міжнародний день сім’ї

Всесвітній день вишиванки

День рушника

День матері
У вихованні велика роль надається матері. Саме вона

бореться за духовне збереження своїх дітей, прищеплює їм

Свято з’явилося через

стурбованість світової

спільноти сучасним стано-

Свято заснували у 2006 р. студенти Чернівецького національного

університету імені Юрія Федьковича. День вишиванки покликаний

сприяти збереженню споконвічних народних традицій створення

та носіння етнічного вишитого українського одягу.

Святкують прихильники книжок Адамса Дуґласа. У цей день

поціновувачі «Путівника по Галактиці» носять із собою рушник,

який є найнеобхіднішою річчю для мандрівника автостопом.

Встановлений у 1987 р. Всесвітньою

організацією здоров’я. В цей день

по всьому світу проходять анти-

тютюнові акції.

пам’ять про національну спадщину та походження. В Україні жінка

асоціюється з берегинею сім’ї. В цей день діти дякують матерям

за виховання, любов, турботу і ласку, тішать увагою

та подарунками.

вищем родини та її значенням

у процесі виховання покоління,

що підростає.

Міжнародний день чаю
Мета – привернути увагу

суспільства і політиків до проблем

продажу чаю, а також популя-

ризувати цей напій у світі.

Всесвітній день без тютюну

У цей день у 1859 р. народився автор низки

детективних творів про Шерлока Холмса Артур

Конан Дойль.



Всесвітній день в’язання на публіці

Міжнародний день друзів
Всесвітній день морозива

Всесвітній день велосипеда
Велосипед – простий, недорогий, надійний, екологічно

чистий і прийнятний вид транспорту, використання

якого сприяє підтриманню здоров’я та дбайливому

ставленню до навколишнього середовища.

Існує легенда, що під час перських

походів морозивом ласував самМає на меті нагадати людству про важливість друзів,

навчити цінувати вірність і підтримку, яку нам надають

ці люди.

Започаткувала у 2005 р. француженка Даніель

Лендес. Дівчині тоді було 22 р. Вона організувала

збори за інтересами в одному з парків міста.

Олександр Македонський. Не гребував цими ласощами

і Марко Поло, який захопився ними в Китаї. Потім він

поширив рецепти серед земляків-кулінарів. Збереглися

дані, що саме з 10 червня морозиво стало продаватися

масово.

Пізніше про цю зустріч розповіли в соцмережах і ЗМІ.

Поступово люди в інших містах і країнах також почали

збиратися разом під час улюбленого заняття. А оскільки

перша зустріч відбувалася у другу червневу суботу, саме

таку змінну дату взяли за основу.

День швейної машинки
Прототипи перших швейних

машинок з’явилися у вигляді

ідей у XV ст. І належать вони

Леонардо да Вінчі. У 1755 р.

Карл Вейзенталь патентує конструкцію швейної машинки,

що повторює принцип ручного шиття, тобто копіює стежки

при пошитті вручну. Винахідник Томас Сейнт отримав 13 червня 1790 р. патент

на конструкцію першої швейної машинки, яка, призначалася для зшивання

шкіри і вітрил. Ця дата і стала підставою для святкування.



День молоді

Міжнародний день пікніка

День феї

Всесвітній день соціальних мереж

Всесвітній день прогулянки

Першими на пікніки масово вирушали французи

ще в далекому XVIII ст., їх наслідували англійці.

А перша згадка про захід відноситься до XIV ст.,

коли граф Гастон III Феб (Франція) написав «Книгу

про полювання», виклавши всі тонкощі прийому їжі

на природі.
Свято закликає звернути

увагу на важливість пішо-

хідних прогулянок як виду

відпочинку. Прогулянка допоможе

зняти стрес, нервове напруження та

перезавантажитись. А поряд із

близькою людиною перетвориться

на справжню пригоду.

Феї «прийшли» в наше життя з німецького

і кельтського фольклору. У чарівних історіях феї

постають в образі крихітних витончених жінок,
часто з маленькими крильцями, які володіють надприродною

силою: можуть як покарати, так і обдарувати героя всілякими

благами. Добра і великодушна фея-хрещена з «Попелюшки»,
ревнива і підступна Дінь-Дінь з «Пітера Пена», могутня Моргана

з переказів про Короля Артура – ці фольклорні персонажі добре знайомі

нам з самого дитинства!

Свято встановлене «на підтримку

ініціативи молодіжних об’єднань і органі-

зацій України». Турбота про молоде

покоління є важливою частиною соці-

альної роботи.

Перша подоба соціальних мереж з’явилася десь

у сер. 90-х рр. XX ст. З 2001 р. почали з’являтися
сайти, в яких використовувалась технологія під назвою коло

друзів. Наразі існує понад 200 сайтів з можливостями

організації соціальних мереж. У 2004 р. була створена

найбільша на сьогодні соціальна мережа у світі – Facebook.



День рибалки

День винайдення сонцезахисних окулярів

День малювання на асфальті

День бодіарту

Історія виникнення сонцезахисних окулярів тягнеться

в далеке минуле. Перші прообрази були знайдені

ще в гробницях єгипетських фараонів. Вони були

зроблені з тонких пластинок дорогоцінних смарагдів

і вставлені в оправу з бронзи.

Бодіарт – це живопис на оголеному

або майже оголеному живому

людському тілі. Засновник цього дня

– нью-йоркський художник Енді

Голуб. Він почав розписувати людей

на вулицях Нью-Йорка у 2007 р.

600 років тому Італія славилася художниками, які писали

картини на міських мостових і площах. Людям подоба-

лося спостерігати за процесом. Художники непогано на цьому

заробляли, отримували замовлення на портрети. В цей день майстри

і всі охочі виходять на вулиці, майдани міст і малюють кольоровою

крейдою або фарбами. Влаштовуються конкурси малюнків. У ролі

журі – звичайні перехожі.

Книга в м’якій обкладинці з’явилася завдяки

залізниці. В І пол. ХХ ст. залізниця була

основним способом подорожування на великі

відстані. А що ще робити в потязі, окрім як

пити чай і спостерігати пейзажі? Звісно

читати! М’яка обкладинка робила книги

легкими і зручними для перевезення.

День рибалки люблять святкувати

рибалки-любителі: вони з’їжджа-

ються сім’ями до водойм і змага-
ються у вилові риби. Не обходиться і без застіль. Як правило, біля

водоймищ ставляться столи. Чоловіки ловлять рибу, а жінки варять

на вогнищі юшку. Потім всі збираються разом і святкують.

День книг у м’якій обкладинці



Всесвітній день фотографії

День краватки-метелика

День релаксації

День пасічника

День народження картопляних чипсів

День археолога
Заснований у 2009 р. за

ініціативи австралійського

фотографа Корскі Ара.

Першим практичним способом

фотографування вважається дагеро-

типія – процес отримання зобра-

ження на металевій пластині,

винайдений у 1839 р. французьким

художником Луї Дагером.

У цей день згадують двох перших

видатних пасічників України –

Вперше були виготовлені в 1853 р.

За легендою чипси з’явилися випадково:

Петра Прокоповича (1775–1850) і Миколу Витви-

цького (1780–1853), а також проводяться конференції,

відбуваються презентації нової літератури

з бджільництва, дегустації медової продукції.

шеф-кухар Джордж Крум обурився через скаргу одного

з найбагатших підприємців США на те, що картопля на його

тарілці була недостатньо тонко нарізана. Тож нарізав йому

картоплю так тонко, що вона стала схожою на папір,

і підсмажив. Так з’явилася нова страва.

Історія краватки-метелика налічує близько 300 р. Своїм

походженням цей предмет чоловічого гардероба зобов’язаний

постановці опери Джакомо Пуччіні.

Стреси, шум і суєта поглинають нас практично кожен

з 365 днів у році. Навіть вихідні вже не ті. День

релаксації – це час нагадати собі про відпочинок,

перезавантаження, розслаблення.

Традиція святкування цього дня сягає Трипільської

експедиції 1940–1950-х рр. День археолога допомагає

привернути увагу до важливої суспільної ролі

археології як науки й археологічного фаху.



День Роальда Дала

День народження жуйки

День читання книг

День коміксів

День українського кіно

Міжнародний день миру

Гарна нагода розслабитись, взяти до рук цікаву

книжку і зануритися у вир надзвичайних

пригод.

оповідань для дорослих та дітей, зокрема

казково-фантастичних творів.

Історія українського кінематографа почалася у вересні 1896 р.

в Харкові, де фотограф Альфред Федецький зняв кілька

короткометражних документальних сюжетів, а в грудні

в Харківському оперному театрі влаштував перший

у Російській імперії публічний кіносеанс.

Цей день присвячений ідеалам миру як у

відносинах усередині держав, так і у відносинах

між усіма державами, народами та покликаний

змусити всіх не тільки задуматись, але й зробити

щось заради спокою на Землі.

Роальд Дал – валлійський

письменник норвезького походжен-

ня, автор романів, повістей, новел,

Святкують всі шанувальники цього жанру

літератури, який став у наші дні не-

від’ємною частиною книжкової культури.

Першу жувальну гумку в її сучасному розумінні виготовив у себе вдома американський винахідник Джон Куртіс

23 вересня 1848 р., додавши в соснову смолу парафінові ароматизатори. 1869 р. жуйка продовжила «еволюцію»:

Томас Адамс удосконалив її рецептуру і запатентував апарат із виготовлення жувальної гумки.

Всесвітній день мрії 
Хто сказав, що мріяти шкідливо?

Шкідливо не втілювати мрії в життя.



Всесвітній день тварин

Всесвітній день перелітних птахів

Всесвітній день анімації

Всесвітній день повітряної кульки

Всесвітній день пошти

Міжнародний день дівчат

Вважається, що першу повітряну кульку 1824 р. створив

вчений Майкл Фарадей, який зміг закачати водень

до мішечка з каучуку. Зараз повітряні кульки надзвичайно

популярні; без них важко уявити проведення будь-якого

свята.
День тварин – привід

нагадати людям про їхню
відповідальність за захист диких і домашніх

тварин.

Свято проводиться за рішенням XIV конгресу Всесвітнього

поштового союзу в день його створення у 1874 р. Щороку

в межах свята проходять тематичні виставки раритетних

і рідкісних марок та листівок, конкурси на краще

оформлення поштової марки, різні просвітницькі акції тощо.

Мета цього Дня – привернути увагу світової

громадськості до соціальних проблем
і нерівності, з якими зіштовхуються дівчатка в усьому

світі, пов’язаних безпосередньо з їхньою прина-

лежністю до жіночої статі. Серед них: можливість

отримання освіти, повноцінного харчування,

медичного обслуговування, соціальні права, захист

від дискримінації, насильства, примусового заміжжя

в дитячому віці.

Проходить під гаслом «Захист птахів: вирішення

питань забруднення пластиком». Кількість

морських птахів, що вмирають від впливу

пластмаси, щорічно становить 1 млн та постійно зростає.

З 2018 р. Всесвітній день перелітних птахів відзначають двічі

на рік – у другу суботу травня та жовтня.

У цей день у 1892 р. художник та винахідник з Франції Еміль Рено

продемонстрував парижанам рухомі зображення, відтворені на екрані.



Всесвітній день телебачення

Всесвітній день ґудзиківМіжнародний день терпимості

День свого унікального таланту

Всесвітній день науки

День завоювання друзів

Заходи цього дня спрямовані на популяризацію

науки в суспільстві, необхідність взаємодії науки

та громадськості, стимулювання праці науковців.

Цей день нагадує всім нам про те, що насильство,

тероризм, етнічне та релігійне переслідування –

це ті явища, яким не місце у ХХІ ст.

Найдавніші ґудзики використовувалися не для

застібання, а виключно як прикраси. Ґудзик був

предметом розкоші. Завдяки старанню майстрів їх

колекціонували. Великі зібрання ґудзиків найрізно-

манітніших зразків є в музеях Швеції, США,

Польщі та Чехії.Перший офіційний телевізійний ефір в Україні

відбувся 1 лютого 1939 р. і тривав усього 40 хв.

Повноцінна історія українського телебачення

розпочалася 1951 р. у Харкові, де група радіоаматорів

здійснила вдалу спробу передачі перших телевізійних

пересилань за електронною системою з чіткістю

зображення.

Талант – це унікальний дар, уміння

робити щось з особливою майстерністю,

філігранно, краще від інших. Талант

є в кожної людини. Але не кожен про це

здогадується…

Присвячений дню народження відомого

американського психолога і письменника

Дейла Карнегі, автора книги «Як здобувати

друзів і впливати на людей». У цей день в університетах, школах проводять лекції і семінари, які

допомагають молоді знайти себе у спілкуванні, дають рекомендації, як будувати стосунки у суспільстві.



День різдвяної листівки
Історія різдвяної листівки почалась у Великобританії.

Англійський винахідник та підприємець сер Генрі Коул

одного дня вирішив полегшити процес написання

привітань. За його проханням Джон Калькотту Хорсі

створив першу у світі різдвяну листівку. На ній поряд

із заможною родиною, що мала вдосталь їжі та вина,

були зображені бідаки, які отримували в різдвяний

дарунок одяг та їжу.

Гори займають близько однієї чверті поверхні планети та є

домівкою для майже 10% населення. Це – заповідник для багатьох

унікальних видів рослин і тварин, джерело води усіх основних

річок Землі. Генеральна Асамблея ООН закликала міжнародне

товариство організовувати в цей день заходи на всіх рівнях з метою

пропаганди значення сталого розвитку гірських регіонів.

Для вболівальників футболу виникає гарна

нагода згадати в цей день про величезне соціальне

значення футболу, який об’єднує людей різних

національностей, віросповідань, професій, вікових

груп.

У цей день родинам пропонується

створити власні унікальні сніжинки

для прикрашання будівлі.

Всесвітній день 

української хустки

Всесвітній день футболу

Свято відзначається з 2019 р. з метою

об’єднання жінок різного фаху, віку

та національності для збереження

українських традицій. Під час свята

проводять флешмоб «Зроби фото з

хусткою», для дівчат та жінок

влаштовують майстер-класи та навчають

як правильно зав’язувати хустку.

Міжнародний день гір

День вирізання сніжинок



Що можна підготувати до цих свят?

Цікавий пост у соцмережі, на сайті чи блозі бібліотеки

Захід

Розповідь про історію свята

Майстер-класи

Презентації, огляди

Традиційні та віртуальні книжкові виставки

Інтелектуальні ігри

Бесіди, лекції

Зустрічі з майстрами, психологами, поетами,               

відомими людьми

Прогулянки, екскурсії, пікніки

Кінозал

Вікторини, конкурси…
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