
БЕЛЕЖИТИ ДАТИ, ПРАЗНИЦИ И СЪБИТИЯ ЗА 2020 ГОДИНА 

ЯНУАРИ 
 

01 
/сряда / 

 Международен ден на мира. Обявен от папа Павел VІ. Чества се от 1968 
г. 

 175 г. от рождението на Васил Петлешков, български революционер 
(1845-1876) 

02 
/четвъртък/ 

 100 г. от рождението на Айзък Азимов, американски писател на 
фантастични и научно-популярни творби (1920-1992) 

 185 г. от създаването на първото светско българско училище в Габрово, 
1835 г. 

04 
/събота/ 

 235 г. от рождението на Якоб Грим, германски филолог, поет и автор на 

приказки (1785-1863) 

 55 г. от смъртта на Томас Елиът, американски поет, драматург и 
критик (1888-1965) 

 60 г. от смъртта на Албер Камю, френски писател (1913-1960) 

06 
/понеделник/ 

 Свето Богоявление – Йордановден. 
  

07 
/вторник/ 

 210 г. от рождението на Димитър Миладинов, български възрожденски 
просветен и обществен деец (1810-1862) 

 

08 
/сряда/ 

 Бабинден. Народен празник 
 

09 
/четвъртък/ 

 130 г. от рождението на Карел Чапек, чешки писател и драматург (1890-
1938) 
 

11 
/събота/ 

 190 г. от рождението на Константин Миладинов, български просветен и 

обществен деец (1830-1862) 
 95 г. от рождението на Свобода Бъчварова, българска киносценаристка, 

редакторка и писателка (1925-2012) 

12 
/неделя/ 

 

 105 г. от рождението на Петър Увалиев, изкуствовед и публицист (1915-
1998) 

13 
/понеделник/ 
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 Ден на българското кино 
 

14 
/вторник/ 

 145 г. от рождението на Алберт Швайцер, теолог, философ, музикант и 
лекар  (1875 – 1965) 
 

15 
/сряда/ 

 75 г. от смъртта  на Теодор Траянов, български поет (1882 – 1945) 

 125 г. от рождението на Гео Милев, български поет и публицист (1895-
1925) 

 225 г. от рождението на Александър Грибоедов, руски драматург и 
дипломат (1795-1829) 

17 
/петък/ 

 Ден на религиозната толерантност и търпимост 

 

18 
/събота/ 

 85 г. от рождението на Дамян Дамянов, български поет (1935-1999) 

 190 г. от рождението на Григор Пърличев, възрожденски преводач, 
общественик (1830-1893) 

 80 г. от рождението на Недялко Йорданов, български поет и драматург 
(1940) 

19 
/неделя/ 

 155 г. от рождението на Валентин Серов, руски художник (1865-1911) 

 155 г. от смъртта на Пиер-Жозеф Прудон, френски философ анархист 
(1809-1865) 

20 
/понеделник/ 

 145 г. от смъртта на Жан Франсоа Миле, френски художник и график 
(1814 – 1875) 

 100 г. от рождението на Федерико Фелини, италиански кинорежисьор 
(1920-1993) 

21 
/вторник/ 

 Ден на родилната помощ. Чества се официално от 1951 г. 

 115 г. от рождението на Кристиан Диор, френски дизайнер, моделиер 
(1905-1957) 

27 
/понеделник/ 

 245 г. от рождението на Фридрих Шелинг, германски философ (1775-
1854) 
 

29 
/сряда/ 

 160 г. от рождението на Антон Чехов, руски писател и драматург (1860-
1904) 
 

30 
/четвъртък/ 

 145 г. от рождението на Атанас Буров, български политик и банкер 
(1875-1954) 



 

ФЕВРУАРИ 
 

01 
/събота/ 

 Трифон Зарезан - Ден на лозаря 

 75 г. от смъртта на Богдан Филов, български политик и археолог 
(1883-1945) 

 75 г. от смъртта на Димитър Шишманов, български беллетрист, 
публицист, журналист и държавен деец (1889-1945) 

04 
/вторник/ 

 135 г. от рождението на Асен Златаров, български химик, писател и 
общественник (1885-1936) 

 

05 
/сряда/ 

 100 г. от рождението на Леда Гео Милева, българска писателка и 
преводачка (1920 – 2013) 
 

07 
/петък/ 

 120 г. от смъртта на Капитан Петко войвода, български хайдутин, 
революционери национален герой  (1844 – 1900) 

 

09 
/неделя/ 

 100 г. от смъртта на Екатерина Ненчева, първата българска поетеса 
след Освобождението (1885 – 1920) 

 

10 
/понеделник/ 

 130 г. от рождението на Борис Пастернак, руски поет и писател (1890 
– 1960) 

 265 г. от смъртта на Шарл Луи Монтескьо, френски философ и 
литератор (1689-1755) 

 150 г. от рождението на Стоян Стоянов Аргиров, български фиолог и 
преводач, основоположник на библиотечното дело в България. 

Директор на Пловдивската библиотека в периода 24 юни 1894г.-1 
април 1901 г.(1870-1939) 

13 
/четвъртък/ 

 155 г. от рождението на Тодор Влайков, български беллетрист, 
публицист и обществен деец  (1865 – 1943) 

 

14 
/петък/ 

 165 г. от рождението на Всеволд Гаршин, руски писател (1855 - 1888) 
 

16 
/неделя/ 

 50 г. от смъртта на Лазар Добрич, цирков артист (1881 – 1970 ) 

 140 г. от рождението на Венелин Йорданов Ганев, български юрист, 
академик (1880-1966) 



19 
/сряда/ 

 20 г. от смъртта на Марин Големинов, български композитор (1908  - 
2000) 

 

22 
/събота/ 

 210 г. от рождението на Фредерик Шопен, полски композитор и 
пианист (1810-1849) 

 

23 
/неделя 

 335 г. от рождението на Георг Фридрих Хендел, немски композитор 

(1685-1759) 

 165 г. от смъртта на Карл Фридрих Гаус, немски математик, астроном 

и физик (1777-1855) 

28 
/вторник/ 

 150 г. от издаването на султанския ферман за учредяване на 
Българската екзархия, 1870 г. 
 

 

МАРТ 
 

01 
/неделя/ 

 Ден на самодееца. Ден на любителското творчество. 
 

03 
/вторник/ 

 Национален празник на Република България. Официален празник. Ден 
на Освобождението на България от османско иго. Подписан е  Сан-
Стефанския мирен договор. Край на Руско-турската война (1877 – 

1878) 

 120 г. от рождението на Веса Паспалеева, българска детска поетеса и 
писателка (1900-1980) 
 

06 
/петък/ 

 545 г. от рождението на Микеланджело Буонароти, италиански 
скулптор, художник, архитект и поет (1475-1546) 
 

 

07 
/събота/ 

 145 г. от рождението на Морис Равел, френски композитор (1875 – 
1937) 

 

08 
/неделя/ 

 Международен ден на жената. Утвърден на Втората международна 
конференция на жените социалистки в Копенхаген (Дания) през 1910 
г. 

10 
/вторник/ 



 80 г. от смъртта на Михаил Булгаков, руски писател (1891– 1940) 

 100 г. от рождението на Борис Виан, френски писател (1920-1959) 

11 
/сряда/ 

 65 г. от смъртта на Александър Флеминг, английски бактериолог 
(1888-1955) 

 1915 г. от изобретяването на хартията. Цай Лун изобретява хартията в 
Китай. Използва износена рибарска мрежа, кора от черница, влакна от 
лико и парцали (105 г. от Хр.) 

12 
/четвъртък/ 

 175 г. от смъртта на Кирил Пейчинович, български духовник и 
книжовник  (ок.1770 –1845) 

 70 г. от смъртта на Хайнрих Ман, немски писател (1875-1950) 

13 
/петък/ 

 45 г. от смъртта на Иво Андрич, югославски писател (1879-1975) 
 

16 
/понеделник/ 

 155 г. от смъртта на Николо Пиколо, български елинист, просветител, 
лекар, участник в гръцкото националосвободително движение  (1792 – 

1865) 

 80 г. от смъртта на Селма Лагерльоф, шведска писателка, лауреат на 
Нобелова награда (1858-1940) 

17 
/вторник / 

 90 г. от рождението на Христо Михов Христов (Черемухин), български 
писател-хуморист и сатирик  (1930 – 2003) 

 

20 
/петък/ 

 105 г. от рождението на Святослав Рихтер, руски пианист (1915 – 
1997) 

 

21 
/събота/ 

 335 г. от рождението на Йохан Себастиан Бах, немски композитор 
(1685 – 1750) 

 95 г. от рождението на Питър Брук, английски драматичен и 
кинорежисьор (1925) 

 Световен ден на поезията. Чества се 1999г. по решение на ЮНЕСКО 

22 
/неделя/ 

 110 г. от рождението на Любомир Андрейчин, профессор, български 
езиковед и публицист (1910-1975) 
 

23 
/понеделник/ 

 110 г. от рождението на Акира Куросава, японски кинорежисьор, 
продуцент и сценарист (1910-1998) 

 120 г. от рождението на Ерих Фром, германски психоаналитик, 
философ-хуманист и психолог (1900-1980) 

24 
/вторник/ 



 115 г. от смъртта на Жул Верн, френски писател (1828-1905) 
 

25 
/сряда/ 

 Благовещение. Празник на майката и жената 

 130 г. от рождението на Чудомир-Димитър Христов Чорбаджийски, 
български писател, хуморист и художник (1890-1967) 

26 
/четвъртък/ 

 Ден на Тракия. Приет с решение на Общинския съвет – Бургас на 
заседание от 26 февруари 2008 г. 

 

27 
/петък/ 

 Международен ден на театъра. Чества се от 1962г. по решение на 
Международния театрален институт към ЮНЕСКО 

 175 г. от рождението на Вилхелм Конрад Рентген, германски физик 
(1845-1923) 

28 
/събота/ 

 35 г. от смъртта на Марк Шагал, художник (1887 – 1985) 
 

31 
/вторник/ 

 135 г. от рождението на Жул Паскин, френски художник от български 
произход (1885 – 1930) 

 165 г. от смъртта на Шарлот Бронте, английска писателка (1816-1855) 

 

АПРИЛ 
 

01 
/сряда/ 

 Международен ден на хумора и шегата 

 Международен ден на птиците 

 325 г. от смъртта на Жан дьо Лафонтен, френски поет и баснописец 
(1621-1695) 

02 
/четвъртък/ 

 Международен ден на детската книга. Обявяването му е свързано с 

родения на тази дата световноизвестен датски писател Ханс 

Кристиян Андерсен (1805 г.) 

 215 г. от рождението на Ханс Кристиан Андерсен, датски писател 

(1805-1875) 

 180 г. от рождението на Емил Зола, френски романист, основател и 

виден представител на натурализма (1840-1902) 

 90 г. от рождението на Стефка Съботинова, българска народна певица 

(1930-2010) 

03 
/петък/ 

 160 г. от проповедта на Иларион Макариополски на Великден, в която 

не споменава името на гръцкия патриарх, с това официално отхвърля 

властта на Цариградската патриаршия – 1860 г. 

 



05 
/неделя/ 

 185 г. от смъртта на Велчо Атанасов (Джамджията), български 

революционер (1778-1835) 

 100 г. от рождението на Артър Хейли, британски писател, автор на 

популярни романи (1920-2004) 

06 
/понеделник/ 

 1135 г. от смъртта на Методий, равноапостол, славянски просветител 

(ок.815-885) 

07 
/вторник/ 

 Международен ден на здравето. Чества се от 1950 г. 
 

08 
/сряда/ 

 185 г. от смъртта на Вилхелм фон Хумболд, немски философ, фиолог и 
изкуствовед (1767-1835) 

 

12 
/неделя/ 

 Вход Господен в Йерусалим. Цветница 

 Международен ден на авиацията и космонавтиката 
 

13 
/понеделник/ 

 135 г. от рождението на Дьорд Лукач, унгарски литературен критик и 
философ (1885 – 1971) 

14 
/вторник/ 

 90 г. от смъртта на Владимир Маяковски, руски поет (1854-1930) 
 

15 
/сряда/ 

 255 от смъртта на Михаил Ломоносов, руски просветител, учен, поет и 
преводач (1711-1765) 

 

17 
/петък/ 

 230 г. от смъртта на Бенджамин Франклин, американски държавник, 
философ, писател и физик (1706-1790) 
 

18 
/събота/ 

 Международен ден за опазване на паметниците на културата. Чества 
се от 1984 г. по решение на ЮНЕСКО 

 65 г. от смъртта на Алберт Айнщайн, немски физик теоретик, носител 
на Нобелова награда (1879-1955) 

19 
/неделя/ 

 Възкресение Христово. Великден 
 

21 
/вторник/ 

 110 г. от смъртта на Марк Твен, американски писател, журналист 



(1835-1910)  

22 
/вторник/ 

 Световен ден на Земята. Отбелзва се за първи път през 1970 г. 

 100 г. от рождението на Валери Петров, поет, писател, преводач (1920-
2014) 

 105 г. от смъртта на Яне Сандански, деец на 
националосвободителните борби на българите в Македония и 
Одринско (1872-1915) 

23 
/сряда/ 

 Световен ден на книгата и авторското право. Отбелязва се по решение 
на ЮНЕСКО от ноември 1995 г. Чества се от 1996 г. 23 април 1616 г. е 
датата на смъртта на Уилям Шекспир (1564 – 1616), Мегел де 

Сервантес (1547 – 1616) и Инка Гарсиласо де ла Вега (1539 – 1616).  

 245 г. от рождението на Джоузеф Търнър, английски живописец и 
гравьор (1775-1851) 

24 
/четвъртък/ 

 115 г. от рождението на Робърт Пен Уорън, американски писател 
(1905 –  1989) 

 445 г. от рождението на Якоб Бьоме, немски философ и теолог (1575-
1624) 

25 
/петък/ 

 105 г. от рождението на Любомир Тенев, български театрален критик 
и теоретик (1915-1993) 

 180 г. от рождението на Пьотр Илич Чайковски, руски композитор 
(1840-1893) 

 425 г. от смъртта на Торквато Тасо, италиански поет (1544-1595) 

27 
/понеделник/ 

 105 г. от смъртта на Александър Скрябин, руски композитор и 
пианист (1871-1915) 

 100 г. от рождението на Хербърт Спенсър, английски философ, 
социолог, психолог (1820-1903) 

29 
/сряда/ 

 Международен ден на Балета 

 85 г. от рождението на Любомир Левчев, български поет (1935-2019) 

 260 г. от смъртта на Партений Павлович, български църковен и 
политически деец, книжовник (ок. 1695-1760) 

30 

/четвъртък/ 

 150 г. от рождението на Ференц Лехар, унгарски композитор (1870-
1948) 

 

 

МАЙ 
 

01 
/петък/ 

 Ден на труда и на международната солидарност на трудещите се (от 
1890) 



02 
/събота/ 

 110 г. от рождението на Борис Иванов Десев, български библиограф, 
дългогодишен преподавател в ДБИ-София, автор на учебници по 

библиотечно дело и библиография (1910-1979)  

03 
/неделя/ 

 Международен ден на свободата на печата (от 1994) 

 110 г. от рождението на Иван Богданов, български литературен 
историк, библиограф и книговед (1910-1992) 

04 
/понеделник/ 

 65 г. от смъртта на Джордже Енеску, румънски композитор и цигулар 
(1881-1955) 

 

05 
/вторник/ 

 180 г. от рождението на Екзарх Йосиф I, български просветен и 
религиозен деец (1840-1915) 

06 
/сряда/ 

 Свети великомъченик Георги Победоносец (Гергьовден). Православен 
църковен празник и български народен и официален празник. 
 

07 
/четвъртък/ 

 Ден на радиото и телевизията 

 90 г. от рождението на Пеньо Пенев, български поет (1930-1959) 
 

08 
/петък/ 

 Международен ден Червения кръст и Червения полумесец 
 

09 
/събота/ 

 Празник на Европейските общности. 

 Ден на Европа.  

 Ден на победата над фашистка Германия. 

 215 г. от рождението на Йохан Кристоф Фридрих Шилер, немски поет, 
драматург и философ (1759-1805) 

10 
/неделя/ 

 180 г. от рождението на Хаджи Димитър, български революционер, 
войвода и национален герой (1840-1868) 
 

11 
/понеделник/ 

 Св. равноапостоли Кирил и Методий. Български църковен празник. 

 Професионален празник на българските библиотекари (от 2006) 

 180 г. от рождението на Стефан Караджа, български революционер, 
национален герой (1840-1868) 

15 
/петък/ 

 95 г. от смъртта на Гео Милев, български поет и публицист (1895-
1925) 



 85 г. от смъртта на Казимир Малевич, руски художник, теоретик на 
изкуството и философ (1878-1935) 

16 
/събота/ 

 65 г. от смъртта на Светослав Обретенов, български композитор и 
хоров диригент  (1909 – 1955) 

 

18 
/понеделник/ 

 Международен ден на музеите 

 100 г. от рождението на папа Йоан Павел II (Карол Юозеф Войтила), 
първият римокатолически папа от славянски произход (1920-2005) 

20 
/сряда/ 

 85 г. от рождението на Димитър Киров, български художник (1935-
2008) 

 90 г. от рождението на Милена Цанева, български литературовед и 
литературен критик (1930) 

21 
/четвъртък/ 

 165 г. от рождението на Емил Верхарн, белгийски поет и драматург 
(1855-1916) 

 

22 
/петък/ 

 135 г. от смъртта на Виктор Юго, френски поет, романист и 
драматург (1802-1885) 
 

23 
/събота / 

 160 г. от рождението на Ярослав Вешин, български живописец от 
чешки произход (1860-1915) 

24 
/неделя/ 

 Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура. 
Официален празник. 

 115 г. от рождението на Михаил Шлохов, съветски писател (1905-1984) 

26 
/вторник/ 

 135 г. от рожденето на Николай Лилиев, български поет символист и 
преводач  (1885-1960) 

 95 г. от рождението на Пиер Булез, френски композитор и диригент 
(1925-2016) 

27 
/сряда/ 

 180 г. от смъртта на Николо Паганини, италиански композитор 
виолонист виртуоз (1782 – 1840) 

 

 

ЮНИ 
 

01 
/понеделник/ 

 

 Международен ден за защита на децата 



02 
/вторник/ 

 Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на 
България. Официално се отбелязва от 1901 г., когато на тържествата 

на връх Вола приссъстват живи Ботеви четници. 

 180 г. от рождението на Томас Харди, английски писател (1840-1928) 

03 
/сряда/ 

 20 г. от смъртта на Невена Коканова, българска актриса (1938-2000) 
 

04 
/четвъртък/ 

 145 г. от смъртта на Иларион Макариополски, български духовник, 
един от водачите на църковно-националната борба (1812-1875) 

 280 г. от смъртта на Ян Копецки, чешки живописец (1667-1740) 

05 
/петък/ 

 110 г. смъртта на О`Хенри (Уйлям Сидни Портър), американски 
белетрист (1862-1910) 

 

06 
/събота/ 

 145 г. от рождението на Томас Ман, германски белетрист и есеист 
(1875 – 1955) 

 135 г. от рождението на Никола Ракитин,български поет (1885-1934)  

08 
/понеделник/ 

 125 г. от рождението на Васил Захариев, български график и 
изкуствовед (1895 – 1971) 

 210 г. от рождението на Роберт Шуман, немски композитор(1810-
1856) 

 65 г. от рождението на Тим Бърнърс-Лий, английски физик и 
компютърен специалист, основоположник и създател на  World Wide 
Web. Наричан още „бащата на интернет” (1955). 

09 
/вторник/ 

 150 г. от смъртта на Чарлс Дикенс, английски писател  (1812 – 1870) 

11 
/четвъртък/ 

 110 г. от рождението на Жак-Ив Кусто, френски морски изследовател, 
журналист и фотограф (1910-1997) 

 

13 
/събота/ 

 85 г. от рождението на Христо Явашев (Кристо), американски 
художник от български произход (1935) 

 155 г. от рождението на Уилям Бътлър Йейтс, ирландски поет и 
драматург (1865-1939) 

14 
/неделя/ 

 100 г. от смъртта на Макс Вебер, немски социолог, икономист (1864-
1920) 

 

19 
/петък/ 



 90 г. от рождението на Жул Леви, български композитор (1930 –2006) 
 

20 
/събота/ 

 105 г. от смъртта на екзарх Йосиф I (1846 – 1915) 
 

21 
/неделя/ 

 155 г. от рождението на Стоян Михайлов Попов (Чичо Стоян), детски 
писател (1865 – 1939) 

 115 г. от рождението на Жан-Пол Сартр, френски философ, писател, 
драматург и есеист (1905-1980) 

23 
/вторник/ 

 145 г. от рождението на Кирил Христов, български поет и белетрист  
(1875 – 1944) 

27 
/събота/ 

 170 г. от рождението на Иван Минчов Вазов, народен поет, писател и 
общественик (1850 – 1921) 

 

29 
/понеделник/ 

 120 г. от рождението  на Антоан Дьо Сент-Екзюпери, френски писател 
и летец  (1900 – 1944) 

 

 
 

ЮЛИ 
 

01 
/сряда/ 

 Международен ден на архитектурата. Чества се по решение на 
Международния съюз на архитектите от 1 юли 1985 г. 

 125 г. от смъртта на Петко Рачев Славейков, български поет, 
фолклорист и обществен деец (1827-1895) 

02 
/четвъртък/ 

 80 г. от рождението на Георги Иванов, първият български космонавт, 

офицер, генерал-лейтенант (1940) 

 

06 
/понеделник/ 

 125 г. от смъртта на Стефан Стамболов, български политик и 
държавник (1854 – 1895) 

 

10 
/петък/ 

 90 г. от рождението на Серафим Северняк, псевдоним на Серафим 
Николаев Серафимов,български писател, публицист и журналист (1930 
- 1988 ) 

 125 г. от рождението на Карл Оф, германски композитор, педагог и 
музиковед (1895-1982) 

20 



/понеделник/ 

 75 г. от смъртта на Пол Валери, френски поет, есеист и критик  (1871 – 
1945) 

 

25 
/събота/ 

 110 г. от рождението на Петър Иванов Стъпов, български писател, 
поет, учител и библиотекар (1910 – 1992) 

 40 г. от смъртта на Владимир Висоцки, руски актьор, поет, 
композитор (1938-1980) 

 115 г. от рождението на Елиас Канети, австрийски писател от 
български произход (1905-1994) 

26 
/неделя/ 

 135 г. от рождението на Андре Мороа, френски писател, автор на 
много романизирани биографии, съвременни романи и историческа 
литература (1885 – 1967) 

 145 г. от рождението на Карл Густав Юнг, швейцарски психолог (1875-
1961) 

28 
/вторник/ 

 85 г. от рождението на Владимир Башев, български поет (1935 – 1967) 
 

29 
/сряда/ 

 130 г. от смъртта на Винсент Ван Гог, холандски живописец (1853 – 
1890) 
 

 

АВГУСТ 
 

02 
/неделя/ 

 75 г. от смъртта на Пиетро Маскани, италиански композитор (1863 – 
1945) 

05 
/сряда/ 

 170 г. от рождението на Ги дьо Мопасан, френски писател-натуралист, 
майстор на късия разказ (1850 –1893) 
 

09 
/неделя/ 

 45 г. от смъртта на Дмитрий Шостакович, руски композитор (1906 – 
1975) 

10 
/понеделник/ 

 155 г. от рождението на Александър Глазунов, руски композитор, 
диригент и музикален общественик (1865 – 1936) 

 

14 
/петък/ 

 75 г. от рождението на Борис Христов, български поет, белетрист и 
сценарист (1945) 

 85 г. от рождението на Валентин Старчев, български скулптор (1935) 
 



16 
/неделя/ 

 120 г. от рождението на Магда Петканова, българска поетеса и 
писателка, авторка на текста на една от най-красивите ни родни 

песни „Ако зажалиш някой ден”(1900 – 1970) 

 100 г. от рождението на Хенри Чарлз Буковски, американски поет, 
романист и публицист (1920-1994) 

 55 г. от смъртта на Константин Кисимов, български артист (1897-
1965) 

20 
/четвъртък/ 

 

 130 г. от рождението на Константин И.Константинов, български 
писател и преводач, автор на разкази, пътеписи и детска литература 
(1890 – 1970) 

 90 г. от смъртта на Антон Митов, български художник, искуствовед 
(1862-1930) 

21 
/петък / 

 

 100 г. от рождението на Кристофър Робин Милн, английски писател, 
първообраз на героя Кристофър Робин от книгата „Мечо Пух”(1920 – 

1996) 
 

22 
/събота/ 

 100 г. от рождението на Рей Дъглас Бредбъри, американски писател  
(1920-2012) 
 

26 
/сряда/ 

 150 г. от рождението на Александър Куприн, руски писател (1870 – 

1938) 

 

27 
/четвъртък / 

 250 г. от рождението на Хегел, немски философ (1770 – 1831) 

 110 г. от рождението на майка Тереза (Агнес Гонджа Бояджиу), 

католическа монахиня от албански произход, основателка на ордена 

Мисионери на милосърдието (1910-1997) 

 

30 
/неделя / 

 85 г. от смъртта на Анри Барбюс, френски писател  (1874-1935) 

 160 г. от рождението на Исак Илич Левитан, руски художник (1860-
1900) 

 

СЕПТЕМВРИ 
 

06 
/неделя/ 

 Ден на Съединението. Чества се Съединението на Княжество 
България и Източна Румелия през 1885 г. Ден на гр. Пловдив. 
Официален празник  

 



09 
/сряда/ 

 

 125 г. от рождението на Тома Измирлиев, български поет и белетрист 
хуморист (1895 – 1935) 

 80 г. от смъртта на Никола Начов, български писател, библиограф 
(1895-1940) 

 

14 
/понеделник/ 

 90 г. от рождението на Антон Дончев,български писател (1930) 
 

19 
/събота/ 

 60 г. от рождението на Теодора Димова, българска писателка, 

драматург (1960) 

 85 г. от смъртта на Константин Циолковский, руски учен, 

основоположник на космонавтиката и ракетната техника (1857-1935) 

 110 г. от рождението на Борис Христов Недков, български учен-

историк  и ориенталист (1910-1975) 

21 
/понеделник/ 

 125 г. от рождението на Сергей Есенин, руски поет (1895-1925) 

 160 г. от смъртта на Артур Шопенхауер, немски философ идеалист 
(1788-1860) 

22 
/вторник/ 

 Ден на Независимостта на България. Национален празник 
 

23 
/сряда/ 

 185 г. от смъртта на Винченцо Белини, италиански композитор (1801-
1835)  

 150 г. от смъртта на Проспер Мериме, френски писател и драматург 
(1803-1870) 

24 
/четвъртък/ 

 

 200 г. от рождението на Александър Дондуков-Корсаков, руски 
генерал и държавник  (1820 – 1893) 

 

25 
/петък/ 

 

 50 г. от смъртта на Ерих Мария Ремарк, немски писател (1898-1951)  
 

26 
/събота/ 

 

 75г. от смъртта на Бела Барток, унгарски композитор и пианист (1881-
1945)  
 

27 
/неделя/ 

 

 30 г. от смъртта на Алберто Моравия, италиански писател (1907 - 1990) 
 



28 
/понеделник/ 

 125 г. от смъртта на Луи Пастьор, френски микробиолог и химик  
(1822 – 1895) 

 

29 
/вторник/ 

 110 г. от рождението на Димитър Иванчев, български библиограф и 
краевед (1910 – 1990) 
 

30 
/сряда/ 

 145 г. от смъртта на Емануил Васкедович, български учител, 
книжовник и общественик  (1795 – 1875) 
 

 

ОКТОМВРИ 
 

01 
/четвъртък/ 

 Празник на българските певци и музиканти. Обявен е през 1980 г. по 
повод 700-годишнината от рождението на св. Йоан Кукузел. 

 Международен ден на музиката. Отбелязва се от 1974 г. по решение на 
Международния съвет за музика при ЮНЕСКО. 

 Международен ден на възрастните хора. Отбелязва се от 1991 г. по 
решение на Общото събрание на ООН 

 150 г. от излизането на бр.1 на сп.”Читалище” в Цариград през 1870 г. 

06 
/вторник/ 

 60 г. от смъртта на Николай Лилиев, български поет (1885 – 1960) 
 

07 
/сряда/ 

 135 г. от рождението на Нилс Хенрих Давид Бор, датски физик, има 
значителен принос към теорията за структурата на атома и към 
квантовата механика (1885 – 1962) 

 60 г. от рождението на Теди Москов (Стефан Стефанов Москов), 
български театрален, телевизионен и кинорежисьор (1960) 

08 
/четвъртък/ 

 

 100 г. от рождението на Франк Хърбърт, американски писател (1920 – 
1986) 

09 
/петък/ 

 80 г. от рождението на Джон Уинстън Ленън, английски рок музикант, 
съосновател на британската група „Бийтълс” (1940 – 1980) 

 185 г. от рождението на Камий Сен-Санс, френски композитор (1835-
1921) 

10 
/събота/ 

 150 г. от рождението на Иван Бунин, руски писател, поет и преводач 
(1870 – 1953) 

 90 г. от рождението на Харолд Пинтър, британски драматург, поет, 
режисьор и актьор (1930-2008) 



11 
/неделя/ 

 

 135 г. от рождението на Франсоа Мориак, френски романист  (1885 – 
1970) 
 

14 
/сряда/ 

 30 г. от смъртта на Ленард Бърнстейн, американски композитор и 
диригент (1918-1990) 
 

15 
/четвъртък/ 

 100 г. от рождението на Марио Пузо, американски писател (1920-
1999) 
 

17 
/събота/ 

 

 110 г. от рождението на Петър Николов Динеков, български 
литературен истори, критик и фолклорист (1910-1992) 

 

18 
/неделя/ 

 

 65 г. от смъртта на Хосе Ортега-и-Гасет, испански писател и философ 
(1883-1955) 

 

19 
/понеделник / 

 

 Ден на българския лекар. Национален ден на благотворителността. 

 275 г. от смъртта на Джонатан Суифт, английски сатирик и публицист 
(1667-1745) 

20 
/вторник/ 

 

 195 г. от рождението на Сава Филаретов, възрожденски просветен и 
обществен деец  (1825 – 1863) 

 95 г. от рождението на Борис Димовски, български график, 
карикатурист, общественик (1925-2007) 

21 
/сряда/ 

 230 г. от рождението на Алфонс дьо Ламартин, френски поет, политик 
(1790-1869) 
 

22 
/четвъртък/ 

 

 45 г. от смъртта на Арнолд Тойнби, английски историк, социолог и 
културолог  (1889 – 1975) 

 

23 
/петък/ 

 

 100 г. от рождението на Джани Родари, италиански писател, автор на 
детска литература (1920-1980) 

 



24 
/събота/ 

 

 75 г. от създаването на Организацията на обединените нации, 
международна организация, създадена пофициално на 24 октомври 
1945 г. 

25 
/неделя/ 

 195 г. от рождението на Йохан Щраус-син, австрийски композитор и 
диригент  (1825 – 1899) 
 

26 
/понеделник/ 

 

 Св. Великомъченик Димитрий Солунски. Димитровден. Ден на 
строителя 

 130 г. от смъртта на Карло Колоди, италиански детски писател (1826-
1890) 

28 
/сряда/ 

 

 65 г. от рождението на Бил Гейтс, американски програмист и 
бизнесмен, съосновател на компанията „Microsoft” (1955) 

30 
/петък/ 

 

 135 г. от рождението на Езра Паунд, американски поет, преводач и 
критик (1885 – 1972) 

31 
/събота/ 

 225 г. от рождението на Джон Кийтс, английски поет (1795-1821) 

 

 

НОЕМВРИ 
 

01 
/неделя/ 

 

 Ден на народните будители. Официален празник. За първи път се 
отбелязва през 1909 г. в Пловдив 

03 
/вторник/ 

 

 Ден на българския художник. Отбелязва се от 3 ноември 1993 г. в 
деня на църковния празник на св. Пимен Зографски, обявен за 
покровител на българските художници.Празнува се от българските 

художници иконописци и реставратори. 

 85 г. от рождението на Георги Мишев, български белетрист (1935) 

04 
/вторник/ 

 

 70 г. от подписването на Европейската конвенция за човешките 
права, международен договор. 

08 
/неделя/ 

 

 120 г. от рождението на Маргарет Мичъл, американска писателка 



(1900 – 1949) 

09 
/понеделник/ 

 

 140 г. от рождението на Йордан Йовков, български писател и 
драматург (1880 – 1937) 

10 
/вторник/ 

 

 Международен ден на младежта. Отбелязва  се от 1949 г. по решение 
на Световната федерация на демократичната младеж  

11 
/сряда/ 

 

 165 г. от смъртта на Сьорен Киркегор, датски философ, религиозен 
мислител и литератор  (1813 - 1855) 

12 
/четвъртък/ 

 

 180 г.от рождението на Огюст Роден, френски скулптор, един от 
основоположниците на импресионизма в пластичното изкуство (1840 

– 1917) 

 105 г. от рождението на Ролан Барт, френски структуалист и 
семиотик (1915-1980) 

13 
/петък/ 

 170 г. от рождението на Роберт Луис Стивънсън, английски писател 
(1850-1894)  

 

14 
/събота/ 

 180 г. от рождението на Клод Моне, френски художник (1840 – 1926) 
 

16 
/понеделник/ 

 105 г. от рождението на Асен Димитров Диамандиев, български 
музикант, композитор, музикален теоретик, музикален педагог и 

хоров диригент, основател на второто висше училище за музика в 
България – Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив и 
неин първи ректор (1915 – 2009) 

20 
/петък/ 

 100  г. от рождението на Михаил Лъкатник (Михаил Георгиев 
Арнаудов), български поет и писател. Създава различни по жанр 

творби за деца и юноши (1920 - 1974) 

 110 г. от смъртта на Лев Толстой, руски писател (1828-1910) 

 95 г. от смъртта на Стефан Жеромски, полски писател  и обществен 
деец (1864-1925) 

21 
/събота/ 

 Ден на християнското семейство 

 

22 
/неделя/ 

 130  г. от рождението на Шарл де Гол, френски държавник (1890 - 
1970) 
 



26 
/четвъртък/ 

 165 г. от смъртта на Адам Мицкевич, полски поет (1798-1855)  
 

27 
/петък/ 

 125 г. от смъртта на Александър Дюма-син, френски драматург (1824-
1895)  

28 
/събота/ 

 140 г. от рождението на Александър Блок, руски поет, представител 
на символизма  (1880-1921) 
 

30 
/понеделник/ 

 185 г. от рождението на Марк Твен, американски писател, журналист 
и хуморист  (1835 – 1910) 

 65 г. от смъртта на Александър Балабанов, български литературен 
историк и критик, преводач, публицист (1879-1955) 

 120 г. от смъртта на Оскар Уайлд, ирландски поет и драматург (1854-
1900) 

 

ДЕКЕМВРИ 
 

03 
/четвъртък/ 

 

 200 г. от рождението на Сава Допроплодни, български възрожденски 
книжовник и учител (1820 – 1894) 

04 
/петък/ 

 

 145 г. от рождението на Райнер Мария Рилке, австрийски поет (1875-
1926) 

 225 г. от рождението на Томас Карлайл, английски писател и философ 
(1795-1881) 

05 
/събота/ 

 150 г. от рождението на Витезлав Новак, чешки композитор и 
музикален педагог (1870-1949) 
 

06 
/неделя/ 

 Никулден. Празник на град Бургас 
 

08 
/вторник/ 

 

 205 г. от рождението на Адолф Менцел, немски живописец, график  

(1815 – 1905) 

 155 г. от рождението на Ян Сибелиус, финландски композитор (1865-

1957) 

09 
/сряда/ 

 

 185 г. от рождението на Николай Павлович, български художник (1835 



– 1894) 

11 
/петък/ 

 

 210 г. от смъртта на Алфред дьо Мюсе, френски поет романтик  (1810 
– 1857) 

 105 г. от смъртта на Антон Безеншек, словенски стенограф и 
публицист, основоположник на българската стенография (1854-1915) 

13 
/неделя/ 

 

 300 г. от рождението на Карло Гоци, италиански драматург (1720-
1806) 

14 
/понеделник/ 

 

 125 г. от рождението на Пол Елюар, френски поет (1895-1952) 

 145 г. от рождението на Добри Христов, български композитор (1875-
1941) 

 65 г. от приемането на България за член на Организацията на 
обединените нации  

16 
/сряда/ 

 250 г. от рождението на Лудвиг ван Бетховен, немски композитор 
(1770 – 1827) 

 245 г. от рождението на Джейн Остин, английска романистка (1775-
1817) 

 55 г. от смъртта на Уилям Съмърсет Моъм, английски писател (1874-
1965) 

21 
/понеделник/ 

 80 г. от смъртта на Франсис Скот Фидцжералд, американски писател 
(1896 – 1940) 

24 
/четвъртък/ 

 Бъдни вечер. Официален и църковен празник. Нарича се още Малката 
Коледа. Тази вечер е начало на празненството, възславящо 

Христовото рождение 
 

25 
/петък/ 

 Рождество Христово. Официален и църковен празник. Християнският 

свят чества рождението на Сина Божий Иисус Христос 

 95 г. от рождението на Карлос Кастанеда, американски писател, 

антрополог и етнограф (1925-1998) 

 115 г. от рождението на Васка Емануилова, българска скулпторка 

(1905-1985) 

27 
/неделя/ 

 

 435 г. от рождението на Пиер дьо Ронсар, френски поет  (1524 – 1585) 

28 
/понеделник/ 



 

 Международен ден на киното. На този ден през 1895 г. в парижкото 
“Гран кафе” се състои първата публична демонстрация на “движещи 
се фотографии”, с помощта на кинематографа, изобретен от братята 

Антоан и Луи Люмиер 

 75 г. от смъртта на Теодор Драйзер, американски белетрист (1871-
1945) 

29 
/вторник/ 

 195 г. от смъртта на Жак Луи Давид, френски живописец (1748 – 1825) 

 

30 
/сряда/ 

 155 г. от рождението на Ръдиард Киплинг, английски белетрист и 

поет (1865 – 1936) 

 

 

 
През 2020 г. се навършват: 

 1190 г. от рождението на Наум Охридски, български книжовник и висш 
духовник, един от петимата ученици на братята Кирил и Методий, един 

от светите Седмочисленици, и 1100 години от смъртта му (ок.830-910) 

 1180 г. от рождението на св. Климент Охридски, български църковен 
деец и книжовник, най-видния ученик на славянските първоучители 
Кирил и Методий, създател на Охридската книжовна школа. 
Православната църква го тачи като един от светите Седмочисленици 

(ок.840-916) 

 565 г. от изобретяването на новия способ на книгопечатане от Йоханес 
Гутенберг и издаването през 1455 г. на 42-редовата Библия, която 
поставя началото и прославя изкуството на книгопечатането. 

 360 г. от рождението на Даниел Дефо, английски писател и журналист 
(1660-1731) 

 235 г. от рождението на Неофит Хилендарски Бозвели, български 
духовник, един от водачите на националното просветно и църковно 

движение през Възраждането (1785-1848) 

 210 г. от рождението на Захари Зограф, български художник и 
иконописец, виден представител на Самоковската художествена школа. 
Основоположник на българската светска живопис (1810-1853) 

 185 г. от откриването на първото светско българско училище в Габрово 
(1835) 

 170 г. от рождението на Захарий Стоянов (Джендо Стоянов Джедев), 
български революционер, политик и писател, деец на Съединението 
(1850-1889) 

 165 г. от началото на организираното книгоиздаване в България, 
поставено с отпечатването на календарче „Старопланинче” на Христо Г. 

Данов (1885) 

 165 г. от рождението на Константино Величков, български поет, 
белетрист, преводач, държавен и обществен деец (1855-1907) 

 160 г. от рождението на Продан Тишков-Чардафон, български военен и 
революционер, деец на Съденинието (1860-1906) 

 

 
 
 



2020 г. е : 

 Международна година на здравето на растенията. Това е ключова 
инициатива, която ще подчертае значението на растенията, нуждата от 
подобряване на продоволствената сигурност, от опазването на околната 

среда и биологичното разнообразие, и от стимулиране на 
икономическото развитие. 

 Летни олимпийски игри 2020. XXXII-летни олимписки игри ще се 
проведат в Токио, Япония от 24 юли до 9 август 2020. Токио ще е 

домакин на летните олимпийски игри за втори път, след XVIII летни 
олимпийски игри през 1964 г. 

 


