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СІЧЕНЬ 

1 січня – 65 років від дня народження поета, журналіста Василя 

Джурана (1957). Народився в с. Вікно Заставнівського району.   

 
1 січня – 65 років від дня народження прозаїка й поета Василя 

Кожелянка (1957-2008). Народився  в с. Кам’яна Сторожинецького 

району. 
 

1 січня – 90 років від дня народження українського композитора, 

диригента, фольклориста, педагога Василя Фокшука (1932-2005). 
Народився в с. Клішківці Хотинського району. 

 

2 січня – 75 років від дня народження журналіста Мирослава Куєка 

(1947). Народився в с. Витилівка Кіцманського району. 

 

4 січня – 90 років від дня народження літературознавця, літературного 
критика і публіциста Віктора Косяченка (1932). 

 

10 січня – 70 років від дня народження української художниці 
декоративно-ужиткового мистецтва Тамари Покотило (1952-2021). 

 

12 січня – 100 років від дня народження історика і громадсько-
політичного діяча Аркадія Жуковського (1922-2014). 

 

20 січня – 80 років від дня народження українського музиканта, 
керівника ансамблю «Червона рута» Анатолія Євдокименка (1942-

2002). 
 

24 січня – 105 років від дня народження українського актора, 

режисера Юрія Величка (1917-1986). Працював артистом 
Чернівецького музично-драматичного театру (1944-1965). 
 

ЛЮТИЙ 

1 лютого – 120 років від дати, яка обрана днем заснування 

Польського Народного Дому в Чернівцях (1902). 
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3 лютого – 120 років від дня народження українського актора, 
народного артиста України, режисера-постановника Чернівецького 

музично-драматичного театру, директора Юрія (Георгія) 

Козаковського (1902-1980). 
 

7 лютого – 185 років від дня народження румунського поета, 

перекладача Васіле Бумбака (1837-1918). 
 

9 лютого - 60 років від дня народження диригента, педагога, 

заслуженого артиста України Василя Бобика (1962). Народився в с. 
Ошихліби Кіцманського району. 

 

10 лютого – 75 років від дня народження українського хорового 
диригента, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

Євгена Савчука (1947). Народився в с. Брусниця Кіцманського 

району. 
 

10 лютого – 165 років від дня  народження українського живописця 

Євгена Максимовича (1857-1928). Народився у м. Вашківці 
Вижницького району. 

 

19 лютого – 85 років від дня народження поета, перекладача, 
журналіста, публіциста, вченого філолога і педагога, професора ЧНУ 

ім. Ю. Федьковича Богдана Мельничука (1937). 

 
20 лютого – 80 років від дня народження письменника Олега 

Сенчика (1942-2015). 
 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 березня - 180 років від дня народження лікаря, засновника 

товариства «Український Народний Дім в Чернівцях» Володимира 

Залозецького (1842-1898). 
 

4 березня – 73 роки від дня народження та 22 травня – 43 роки з дня 

поховання українського композитора, Героя України Володимира 

Івасюка  
(1949-1979). 
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8 березня – 85 років від дня народження громадсько-політичного 

діяча, науковця, дипломата, професора, Леонтія Сандуляка (1937). 

Народився в с. Козиряни Кельменецького району. 
 

17 березня – 120 років від дня народження та 27 вересня – 50 років з 

дня смерті українського лікаря, скульптора, поета, бібліофіла Опанаса 

Шевчукевича (1902-1972). Народився в с. Виженка Вижницького 

району. 

 
17 березня – 30 років тому при Чернівецькому державному 

університеті ім. Ю. Федьковича відкрито науково-дослідний центр 

Буковинознавства (1992).  
 

21 березня – 80 років з дня смерті української письменниці Ольги 

Кобилянської (1863-1942). 
 

22 березня – 100 років від дня народження українського 

музикознавця, публіциста, доктора музикології Аристида Вирсти 
(1922-2000). Народився в с. Брусниця Кіцманського району.  

 

24 березня – 75 років від дня народження історика, політолога, 
публіциста Ігоря Буркута (1947). 

 

27 березня – 90 років з дня смерті письменника-байкаря Еліезера 
Штейнбарга (1880-1932). 

 
30 березня – 630 років першої документальної згадки про Буковину 

(1392). 

 
31 березня – 85 років від дня народження українського письменника 

Георгія Шевченка (1937-2020). 

 

КВІТЕНЬ 

1 квітня – 110 років від дня народження заслуженої художниці 

України Одарки Киселиці (1912-1999). Народилася в смт Берегомет 
Вижницького району. 
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6 квітня – 85 років від дня народження української поетеси, педагога, 

громадської діячки Олександри Приходько-Возняк (1937). 

 
16 квітня – 90 років від дня народження українського скрипаля, 

композитора,  диригента, педагога, Народного артиста України, 

почесного громадянина м. Чернівці Георгія (Юрія) Гіни (1932). 
 

19 квітня – 175 років від дня народження австрійського архітектора 

Фердинанда Фельнера (1847-1916). Спільна фірма «Фельнер і 
Гельмер» збудувала театр в Чернівцях. 
 

ТРАВЕНЬ 

5 травня – 115 років від дня народження та 30 жовтня  - 40 років з 
дня смерті Ірини Вільде (Дарини Полотнюк) (1907-1982).  

 

5 травня – 186 рік від дня народження українського письменника, 
композитора Сидора Воробкевича (Данила Млаки) (1836-1903). 

 

8 травня – 85 років від дня народження письменника, журналіста, 
кінодраматурга Василя Мельника (1937-2015). 

 

9 травня – 80 років від дня народження художника Ореста 

Криворучка (1942-2021). 

 

10 травня – 95 років від дня народження українського 
літературознавця, краєзнавця, педагога Ростислава Дуба (1927-2011). 

 

13 травня – 90 років від дня народження поета, журналіста Віктора 
Обдуленка (1932). 

 

14 травня – 130 років від дня народження українського актора 
Володимира Сокирка (1892-1983). 

 

15 травня – 110 років від дня народження українського публіциста, 
філософа, громадсько-політичного діяча Ореста Зибочинського 

(1912-1993). 
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16 травня – 210 років тому за Бухарестським мирним договором 
Хотин остаточно увійшов до складу Росії (1812). 

 

29 травня – 145 років Ботанічному саду Чернівецького 
національного університету ім. Ю.Федьковича (1877). 

 

30 травня - 150 років від дня народження української письменниці 
Костянтини Малицької (1872-1947). 

 

30 травня – 110 років від дня народження єврейського письменника 
Йосифа Бурга (1912-2009). Народився в місті Вижниця Чернівецької 

області. 
 

ЧЕРВЕНЬ 

5 червня – 30 років тому підписано угоду про побратимство між 

Чернівцями та Клагентфуртом (Австрія) (1992). 

      
6 червня – 105 років з дня смерті письменника Івана Діброви (1881-

1917). Народився в с. Добринівці Заставнівського району. 

 
7 червня – 130 років від дня народження актора, режисера, 

організатора «Українського театру «Народного дому» в Чернівцях»  

Сидора Терлецького (1892-1953). Народився в с. Брусниця 
Кіцманського району. 

 

15 червня – 81 рік від дня народження та 3 серпня – 35 років з дня 
смерті українського кіноактора, сценариста і режисера Івана 

Миколайчука (1941-1987). 

 
21 червня – 65 років від дня народження історика, науковця, 

літописця Чернівців Олександра Масана (1957). Народився в с. 

Плоска Путильського району. 
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ЛИПЕНЬ 

8 липня – 115 років від дня народження українського поета, 

публіциста, археолога, політичного діяча Олега Ольжича (Кандиби) 

(1907-1944). 
 

10 липня – 85 років від дня народження української артистки Ольги 

Ільїної (1937-2014). 
 

17 липня – 90 років від дня народження науковця, доктора хімічних 

наук Олега Панчука (1932). 
 

31 липня – 100 років від дня народження українського актора 

Омеляна Савки (1922-2005). Народився в с. Ясени Сторожинецького 
району.  
 

СЕРПЕНЬ 

5 серпня – 90 років від дня народження українського диригента,  
педагога, заслуженого працівника культури України Василя 

Галичанського (1932-2008). Народився в с. Клішківці Хотинського 

району. 
 

7 серпня – 75 років від дня народження естрадної співачки, Героя 

України, Національної легенди України Софії Ротару (1947). 
Народилася в с. Маршинці Новоселицького району. 

 

8 серпня – 188 років від дня народження та 11 січня – 134 роки з дня 
смерті видатного українського письменника, громадського діяча 

Осипа-Юрія Федьковича (1834-1888). 

 
17 серпня – 165 років від дня народження композитора, музикознавця, 

педагога Євсебія Мандичевського (1857-1929). Народився в с. 

Молодія Глибоцького району. 
 

23 серпня – 155 років від дня народження українського письменника, 

критика, журналіста Осипа Маковея (1867-1925). 
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                                                   ВЕРЕСЕНЬ 
1 вересня – 75 років від дня народження композитора і естрадного 

співака Миколи Мозгового (1947-2010). Проживав в м. Новоселиця. 

 
2 вересня – 55 років з дня смерті поета, літературознавця, педагога 

Миколи Марфієвича (1898-1967). Народився в с. Іспас Вижницького 

району. 
 

8 вересня – 110 років від дня народження єврейської актриси, 

естрадної співачки Сіді Таль (Сореле Біркенталь) (1912-1983). 
Народилася в місті Чернівці.  

 

11 вересня – 100 років з дня смерті українського філолога, 
перекладача і педагога Юліана Кобилянського (1859-1922). 

 

15 вересня – 115 років від дня народження єврейського письменника 
Хаїма Меламуда (1907-1996). 

 

17 вересня – 205 років від дня народження та 13 травня – 140 років з 
дня смерті румунського публіциста, фольклориста і громадсько-

культурного діяча Георге Гурмузакі (1817-1882). Народився в с. 

Чорнівка Новоселицького району. 
 

18 вересня – 110 років від дня народження української народної 

поетеси, художниці, вишивальниці Домки Ботушанської (1912-1994).  
Народилася в смт Глибока. 

 
26 вересня – 95 років від дня народження вишивальниці, педагога 

Ярослави Гафійчук (1927-2008). Народилася в с. Вербівці 

Заставнівського району. 
 

28 вересня - 70 років від дня народження поетеси Ольги Савченко-

Гнатюк (1952).  Народилася в м. Кіцмань. 
 

29 вересня – 210 років від дня народження відомого буковинського 

історика та публіциста Євдоксія Гурмузакі (1812-1874). Народився в 
с. Чорнівка Новоселицького району. 
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29 вересня – 170 років Науковій бібліотеці Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича (1852). 

 

ЖОВТЕНЬ 

1 жовтня – 25 років з дня смерті народної поетеси Параски Амбросій 

(1910-1997). Народилася в с. Задубрівка Заставнівського району. 

                                                
9 жовтня – 70 років від дня народження продюсера, поета, прозаїка, 

громадського діяча Семена Цидельковського (1952-2012). 

 
23 жовтня – 60 років від дня народження політолога, завідувача 

кафедрою політології ЧНУ ім. Ю. Федьковича Анатолія Круглашова 

(1962). 
 

29 жовтня – 75 років від дня народження письменника, журналіста 

Михайла Брозинського (1947). Народився в с. Михалкове 
Сокирянського району.  

 

ЛИСТОПАД 

1 листопада – 115 років з дня створення Крайового архіву 

Буковини в місті Чернівці (1907).  

 
3 листопада – 104 річниця Буковинського народного віча (1918). 

 

7 листопада – 85 років від дня народження поета Віталія Демченка 
(1937). 

 
14 листопада – 65 років від дня народження українського художника 

Андрія Холоменюка (1957). 

 
17 листопада – 205 років від дня народження бургомістра, 

громадсько-політичного діяча Антона Кохановського (1817-1906). 

 
25 листопада – 105 років від дня народження українського 

письменника, фольклориста, науковця Михайла Івасюка (1917-1995). 
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26 листопада – 90 років від дня народження та 3 квітня – 15 років з 
дня смерті  українського поета-пісняра, кінодраматурга Михайла 

Ткача (1932-2007). Народився в с. Лукачани Кельменецького району. 

  

ГРУДЕНЬ 

14 (27) грудня – 115 років від дня народження української актриси 

Ганни (Галини) Янушевич (1907-1983). 
 

17 грудня – 90 років від дня народження художника-кераміста, 

педагога, дослідника, краєзнавця Миколи Костриби (1932-2010). 
Народився в с. Вовчинець Вижницького району. 

 

20 грудня – 210 років від дня народження молдавського письменника, 
фольклориста Болеслава Хиждеу (1812-1866). 

21 грудня – 165 років від дня народження славіста-палеографа, 

доктора теології, професора, завідувача кафедри церковно-
слов’янської мови богословського факультету Чернівецького 

університету Євгена Козака (1857-1933). Народився в с. Банилів-

Підгірний Сторожинецького району. 
 

31 грудня – 145 років від дня народження українського письменника, 

мистецтвознавця, композитора, бандуриста, громадського діяча Гната 

Хоткевича (Гната Галайди) (1877-1938). 
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58000 м. Чернівці, вул. Шевченка, 29, 

тел. 52-21-23, тел. 52-60-41 

http://bukovinchiki.cv.ua 

http://children29.blogspot.com 

e-mail: childlibbuk@ukr.net 
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