
 

  Ювілеї у 2017 році 
        31.01.2017  

        – 220 років від дня народження австрійського композитора Франца 
         Петера Шуберта. 
        20.02.2017 

– 50 років тому народився один з найбільш скандально відомих рок-
виконавців минулого століття Курт Кобейн, засновник «Nirvana».   

   02.03.2017 

 – 80 років виповнилося б відомого радянського композитора Іллі 
Катаєву 

– 06.05.2017 
– Свій 50-річний ювілей відзначить самий відомий продюсер сучасної 

Росії Максим Фадєєв. 
    17.06.2017 

 – 200 років від дня народження Шарля Франсуа Гуно – французького 
органіста і композитора. 
      10.07.2017  

– Свій 70-й день народження відзначив народний артист РФ Ілля 
Олейников. Знаменно те, що його найближчий друг і соратник Юрій 
Стоянов відзначатиме 10 липня свій 60-й ювілей. 

–  
12.10.2017 

– ще одна заслужена артистка Росії співачка Жасмін відзначить свій 
40-річний ювілей. 
24.10.2017 

 – французькому композитору Жильберу Беко виповнилося б 90 років – 
автор понад 400 пісень, які здобули світову популярність. 
25.12.2017 

–  – день народження заслуженого працівника культури Росії Євгенія 
Смирнова — 70-річчя. 

 

 



 

 

Історичні події, міжнародні дати 

08.03.2017 – Міжнародний жіночий день. 
12.04.2017 – Міжнародний день авіації та космонавтики. 56 років тому Ю. 
Гагарін став 1-им людиною, що полетів в космос. 
15.05.2017 – Міжнародний день сімей. 
18.05.2017 – Міжнародний день музеїв. 
01.06.2017 – Міжнародний день захисту дітей. 
06.08.2017 – 72 роки з дня, коли на Хіросіму була скинута атомна бомба. 
09.12.2017 – Міжнародний день боротьби з корупцією. 

Інші дати, які будуть відзначатися в 2017 році 

02.04.2017 

 – 212 років з дня народження відомого казкаря Ганса Крістіана Андерсена, 
автора величезної кількості дорослих і дитячих книг. 

 
13.04.2017 – всесвітній день рок-н-ролу. 

 
08.05.2017 – 189 років від дня народження Жана Дюнана – творця 
міжнародного    співтовариства «Червоний хрест». 

 
25.05.2017 – Міжнародний день зниклих дітей. 

 
18.07.2017 – 99 років з дня народження нобелівського лауреата, президента 
ПАР і відомого політичного діяча Нельсона Мандели. 

 
13.11.2017 – день народження Валентина Гаюї – французького педагога, 
творця алфавіту для сліпих і методики навчання дітей зі слабким зором. 

 


