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ПРАВОЗАХИСНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

CІЧЕНЬ
20 ДЕНЬ АВТОНОМНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
«Боротьба Джамали», мультфільми «Всі, хто хотіли, поїхали?»

22 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ Альманах «Енциклопедія Майдану», «Південний кордон», «Аліса  
в країні війни», «Євромайдан.Чорновий монтаж»

24 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ  
ОСВІТИ

«Булер», «Відкритий урок», «Виховання Уляни», «Наближаючись до 
слона», «Нормальний аутичний фільм», «Джованні та балет на воді», 
«Дорослі», «День, коли я вирішив стати Ніною», «Домашні ігри», 
«Ромська мрія», «Пропаганда», «Віддалений гавкіт собак»

27 ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 
ГОЛОКОСТУ

«Зламані Гілки», «Назви ім’я своє»

28 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ 
ДАНИХ

«Стираючи Девіда»



4 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ 
ПРОТИ РАКУ  

«Ґвендолін», «Йоанна»

8 ДЕНЬ БЕЗПЕКИ В ІНТЕРНЕТІ
ЩОРІЧНО У ДРУГИЙ ДЕНЬ  
ДРУГОГО ТИЖНЯ ЛЮТОГО

«Стираючи Девіда»,  «Інтернет залежний», «О інтернет! Мрії цифрового світу»

14 ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА «Сирійська історія кохання»

20 ДЕНЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ «Все палає», альманах «Енциклопедія Майдану», «Євромайдан. Чорновий монтаж»

ДЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ

«Абетка», «Анбесса», альманах «Енциклопедія Майдану», альманах «Відкритий доступ», «Аліса в країні війни», «Боротьба Джамали», «Боротьба за 
кінотеатр Емек», «Булер», «В’язні Кануна», «Вигорання», «Вийшло з моди», «Виховання Уляни», «Віддалений гавкіт собак», «Вітаємо на Фукушімі», 
«Все йде за планом», «Все палає», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Золота осінь», «Ґвендолін», «Готель 22», «Грішна хвороба», «Девід і я»,  
«День, коли я вирішив стати Ніною», «Джованні та балет на воді», «Диксиленд», «Домашні ігри», «Дорослі», «Іон», «Йоанна», «Карла і Нордал», 
«Китайські ван гоги», «Коли-небудь ми станемо щасливими», «Край електросміття», «Кров», «Медова земля», «Металобрухт», «Мовчазна війна», 
«Народжений померти», «Точка відліку», «Обережно, провалля», «Остання швидка в Софії», «Південний кордон», «Полум’яні голоси», «Прощена 
неділя», «Раби», «Ромська мрія», «Содік», «Тілом і душею», «Українські шерифи», «Хворісукалюди», «Ціна моди», «Шахта №8», «Чемпіонка», «Яма»

21 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ 
МОВИ

«Мова»

22 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ПІДТРИМКИ ЖЕРТВ ЗЛОЧИНІВ

«Аліса в країні війни», «В’язні Кануна», «Жертвопринесення», «Мовчазна війна», «Побачимось у Чечні», «Про чоловіків та війну»,  
«Тягар доказів», «Інша країна», «Зламані гілки», «Мовчазний хаос», Примирення?»

ПРАВОЗАХИСНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

ЛЮТИЙ 



3 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДИКОЇ 
ПРИРОДИ

«Заповідник Асканія», «Укриття»

8 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ  
ПРАВ ЖІНОК І МИРУ

«Абетка», «Аліса в країні війни», «Біла мама», «Боротьба Джамали», «В іншому світі», «В пошуках Фарідех», «В’язні Кануна», «Венери», «Вийшло з моди», 
«Виховання Уляни», «Ґвендолін», «Грішна хвороба», «Домашні ігри», «Жінка в полоні», «Заробітчанський шлях», «Зворотній бік усього», «Зламані гілки», 
«Інтерсекція», «Йоанна», «Кіно для Карлоса», «Лізо, ходи додому», «Любіть мене, будь ласка», «Медова земля», «Мова», «Мовчазна війна», «Моріом», «Невидимі», 
«Нічна відьма», «Південний кордон», «Проект «Бабця», «Разом», «Рожеве сарі», «Сирійська історія кохання», «Сільвана», «Сім’я в квадраті», «Таткова донечка», 
«Тілом і душею», «Точка відліку», «Хороша смерть», «Чемпіонка», «Яма»

12 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ 
ПРОТИ КІБЕРЦЕНЗУРИ

«Канцелярська сотня»

14 ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО  
ДОБРОВОЛЬЦЯ

«Аліса в країні війни», «Мир», «Самооборона», «Все палає», «Південний кордон», «Євромайдан. Чорновий монтаж»

15 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ 
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

«Нульовий вплив», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Стираючи Девіда», «Тілом і душею»

20/
21

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗЕМЛІ
У ДЕНЬ ВЕСНЯНОГО РІВНОДЕННЯ

«Просто зроби це», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Нульовий вплив», «Медова земля», «Край електросміття», «Заповідник «Асканія»

21 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОЕЗІЇ «Мова»

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ ЗА ЛІКВІДАЦІЮ 
РАСОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ

«Девід і я», «Содік», «Полум’яні голоси», «У пошуках Фарідех», «Сім’я в квадраті»

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДИНИ 
З СИНДРОМОМ ДАУНА

«Дорослі», «В іншому світі»

26 ГОДИНА ЗЕМЛІ 
ОСТАННЯ СУБОТА БЕРЕЗНЯ О 20.30

«Просто зроби це», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Нульовий вплив», «Медова земля», «Край електросміття», «Заповідник «Асканія»

ПРАВОЗАХИСНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

БЕРЕЗЕНЬ



7 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я   «Кров», «Анбесса», «Булер», «Вигорання», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Вітаємо на Фукушимі», «Все палає», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», 
«Ґвендолін», «Грішна хвороба», «Десять років відчуження», «Дорослі», «Золота осінь», «Інтернетзалежний», «Іон», «Історії про торгівлі органами»,  
«Йоанна, «Карла і Нордал», «Килимок», «Моріом», «Моя щаслива непроста родини», «Невидимі», «Нормальний аутичний фільм», «Остання швидка  
у Софії»,  «Просто зроби це», «Прощена неділя», «Раби», «Сім’я в квадраті», «Тілом і душею», «Футбольний батько», «Хворісукалюди», «Хороша смерть», 
«Хоттабич і його команда», «Шахта №8»

8 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РОМІВ «Ромська мрія»,  «Інтерсекція»

16 ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ
третя субота квітня

«Просто зроби це», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Нульовий вплив», «Медова земля», «Край електросміття», «Заповідник «Асканія»,  
«Десять років відчуження»

18 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ПАМ’ЯТНИКІВ ТА 
ІСТОРИЧНИХ МІСЦЬ

«Колір фасаду: синій», «Володар», «Дім з химерами», «Історія зимового саду», «Боротьба за кінотеатр Емек»

23 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КНИГ І 
АВТОРСЬКОГО ПРАВА

«Сирійська історія кохання»

26 ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ 

«Стираючи Девіда»

28 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ  
ОХОРОНИ ПРАЦІ

«Шахта №8», «Вигорання», «Вийшло з моди, «Ціна моди», «Китайські ван гоги», «Жінка  в полоні», «Любіть мене, будь ласка»,  
«Остання швидка в Софії»

ПРАВОЗАХИСНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

КВІТЕНЬ



1 ДЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ 
СОЛІДАРНОСТІ ТРУДЯЩИХ  

«Вигорання», «Заробітчанський шлях», «Іон», «Кейсі Мотте Кляйн: народження актора», «Остання швидка в Софії», «Жінка в полоні», «Вийшло з моди», 
«Ціна моди»

5 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ ЗА ПРАВА ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

«Тілом і душею», «Дорослі», «Іон», «Нормальний аутичний фільм», «Карла і Нордал», «Футбольний батько»

8 ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТА 
ПРИМИРЕННЯ

«Аліса в країні війни», «Це моя земля», «Про чоловіків і війну», «Мовчазна війна», «Побачимось у Чечні», альманах «Енциклопедія Майдану»,  
«Все палає», «Проект «Бабця», «Живі», «Зламані гілки», «Назви своє ім’я»

ДЕНЬ МАТЕРІ
друга неділя травня

«В іншому світі», «Лізо, ходи додому», «Яма», «Йоанна», «Біла мама», «Зворотній бік усього», «Жінка в полоні», «Карла і Нордал»

9 ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ УСІХ ЖЕРТВ 
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

«Аліса в країні війни», «Це моя земля», «Про чоловіків і війну», «Мовчазна війна», «Побачимось у Чечні», «Живі», альманах «Енциклопедія Майдану»,  
«Все палає», «Проєкт «Бабця», «Зламані гілки», «Назви  своє ім’я»

15 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СІМ’Ї «Абетка», «Булер», «В іншому світі», «В’язні Кануна», «Гірчиця в садах», «Домашні ігри», «Дорослі», «Дотик», «Кіно для Карлоса», «Лізо, ходи додому!», 
«Моріом», «Разом», «Сирійська історія кохання», «Я- Куба», «Сім’я в квадраті», «У пошуках Фарідех», «Біла мама», «Шахта №8», «Йоанна», «Таткова 
донечка», «Футбольний батько», «Моя щаслива непроста родина», «Карла і Нордал»

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ЗАХИСТУ КЛІМАТУ

«Просто зроби це», «Десять років відчуження»

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 
ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ
третя неділя травня

«Боротьба Джамали», «Сирійська історія кохання»

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ  
ПОМЕРЛИХ ВІД СНІДУ
третя неділя травня

«Хворісукалюди», «Грішна хвороба»

17 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ З ГОМОФОБІЄЮ ТА 
ТРАНСФОБІЄЮ

«День, коли я вирішив стати Ніною», «Сільвана», «Моя щаслива непроста родина»

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ  
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

«Стираючи Девіда», «Інтернет залежний», «О інтернет! Мрії цифрового світу»

18 ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗА ПРАВА 
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО 
НАРОДУ, ДЕНЬ СКОРБОТИ І 
ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦІЇ 
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ

«Боротьба Джамали»

21 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРНОГО 
РІЗНОМАНІТТЯ В ІМ’Я ДІАЛОГУ 
ТА РОЗВИТКУ

«Кіно для Карлоса», «Полум’яні голоси», «Боротьба Джамали», «Ромська мрія», «Інша країна», «Життя в раю - нелегали по сусідству», «Біотоп»,  
«У пошуках Фарідех», «Сім’я в квадраті», «Володар», «Боги Моленбеку», «Моя щаслива непроста родина»

22 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

«Просто зроби це», «Металобрухт», «Край електросміття», «Заповідник Асканія», «Медова земля»

23 ДЕНЬ ГЕРОЇВ «Все палає», альманах «Енциклопедія Майдану», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Південний кордон», «Остап»

25 ДЕНЬ ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ ДІТЕЙ «Віддалений гавкіт собак», «Раби», «У пошуках Фарідех», «Сім’я в квадраті»

26 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗМАГАНЬ «Чемпіонка», «Домашні ігри», «Джованні та балет на воді», «Золота осінь»

28 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ СУСІДІВ «Яма», «Біотоп», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Життя в раю - нелегали по сусідству», «Анбесса»

30 ДЕНЬ ЖІНОЧОЇ ЕМАНСИПАЦІЇ «Сільвана», «Яма», «Чемпіонка», «Сирійська історія кохання», «Мовчазна війна», «Моріом», «Домашні ігри», «Цап за голос», «Венери», «Боротьба 
Джамали», «Абетка», «Аліса в країні війни», «Нічна відьми», «Моя щаслива непроста родина», «Ґвендолін», «Зворотній бік усього», «Йоанна»,  
«У пошуках Фарідех», «Вийшло з моди», «Рожеві сарі»

ПРАВОЗАХИСНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

ТРАВЕНЬ



1 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БАТЬКІВ, 
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ  

«Абетка», «Анбесса», Булер, «Боротьба Джамали», «Біла мама», «Боги Моленбеку», «В іншому світі»,  «Виховання Уляни», «Віддалений гавкіт собак», 
«Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Голосуйте за мене, будь ласка», «День, коли я вирішив стати Ніною», «Джованні та балет на воді», «Диксиленд», 
«Домашні ігри», «Дотик», «Йоанна», «У пошуках Фарідех», «Сім’я в квадраті», «Інтернет залежний», «Карла і Нордал», «Кіно для Карлоса», «Лізо, ходи 
додому», «Моя щаслива непроста родина», «Наближаючись до слона», «Паперові зірки», «Полум’яні голоси», «Раби», «Разом», «Рахую дні - рахую роки», 
«Розмови на серйозні теми», «Сирійська історія кохання», «Трудний», «Таткова донечка», «Футбольний батько», «Цап за голос», «Шахта №8», «Чемпіонка», 
«Я-Куба», «Як у тебе справи, Рудольфе Мінг?»

4 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДІТЕЙ — 
ЖЕРТВ НАСИЛЬСТВА

«Раби», «Абетка»

5 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА

«Вітаємо на Фукушімі», «Просто зроби це», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Нульовий вплив», «Медова земля», «Край електросміття», «Заповідник 
«Асканія», «Десять років відчуження»

9 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДРУЗІВ «Паперові зірки», «Наближаючись до слона», «Обережно, провалля», «Содік»,  «Девід і я», «Боги Моленбеку»

12 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗА 
ЛІКВІДАЦІЮ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ

«Раби», «Шахта №8», «Анбесса»

14 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ  
ДОНОРА КРОВІ

«Кров»

15 ДЕНЬ ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ 
ПОХИЛОГО ВІКУ/ ВСЕСВІТНІЙ 
ДЕНЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗЛОВЖИВАННЯ 
ВІДНОСНО ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

«Золота осінь», «Прощена неділя», «Я не тутешня», «Ґвендолін»

19 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ 
З СЕКСУАЛЬНИМ НАСИЛЬСТВОМ 
В УМОВАХ КОНФЛІКТУ

«Мовчазна війна», «Моріум»

20 ДЕНЬ МЕДИЧНОГО  
ПРАЦІВНИКА/ЦІ
третя неділя червня

«Вигорання», «Остання швидка в Софії», «Хороша смерть»

ДЕНЬ БАТЬКА
третя неділя червня

«Дотик», «Разом», «Сирійська історія кохання», «Таткова донечка», «Футбольний батько»

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ  
БІЖЕНЦІВ

«Без статусу». «Україна», «Біотоп», «Інша країна», «Життя в раю – нелегали по сусідству», «Зимова лампедуза», «Пол приходить з-за моря. Щоденник 
зустрічі», «Тягар доказів», «Хамама та Калуна»

22 ДЕНЬ СКОРБОТИ І ВШАНУВАННЯ 
ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

«Аліса в країні війни», «Це моя земля», «Про чоловіків і війну», «Мовчазна війна», «Побачимось у Чечні», «Хоттабич та його команда», «Південний 
кордон», «Мир», «Зламані гілки», «Остап», «Живі», «Назви своє ім’я»

26 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ 
ЗІ ЗЛОВЖИВАННЯМ НАРКОТИКІВ 
Й ЇХНІМ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ

«Хворісукалюди», «Майже святий»

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ НА 
ПІДТРИМКУ ЖЕРТВ ТОРТУР

«Килимок», «Раби», «Остап»

ПРАВОЗАХИСНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

ЧЕРВЕНЬ



5 ДЕНЬ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ  «Колір фасаду: синій», «Історія зимового саду»

ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ МІСТА 
КРАМАТОРСЬКА ВІД 
ПРОРОСІЙСЬКИХ ТЕРОРИСТІВ/ 
ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ 
МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА ВІД 
ПРОРОСІЙСЬКИХ ТЕРОРИСТІВ

«Хоттабич та його команда», «Мир», «Мова», «Самооборона», «Євромайдан SOS», «Автомайдан», «Аліса в країні війни», «Віддалений гавкіт собак», 
«Гірчиця в садах», «Остап»

7 ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА/ЦІ 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ 
СПРАВИ

«Заповідник Асканія»

22 ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ 
СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ВІД 
НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ 
ФОРМУВАНЬ

«Хоттабич та його команда», «Мир», «Мова», «Самооборона», «Євромайдан SOS», «Автомайдан», «Аліса в країні війни», «Віддалений гавкіт собак», 
«Гірчиця в садах», «Остап»

29 ДЕНЬ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ОПЕРАЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ

«Євромайдан. Чорновий монтаж», «Все палає», «Південний кордон», «Хоттабич та його команда», «Мир», «Мова», «Самооборона», «Євромайдан SOS», 
«Автомайдан», «Аліса в країні війни», «Віддалений гавкіт собак», «Гірчиця в садах», «Остап»

30 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ  
З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

«Раби», «Жінка у полоні», «Історії про торгівлю органами»

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДРУЖБИ «Боги Моленбеку», «Обережно, провалля», «Паперові зірки», «Содік», «Девід і я»

ПРАВОЗАХИСНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

ЛИПЕНЬ



2 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 
ЖЕРТВ ГЕНОЦИДУ РОМІВ 
І СІНТІВ   

«Ромська мрія», «Інтерсекція»

6 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ 
ЗА ЗАБОРОНУ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ, 
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ «ЛІКАРІ 
СВІТУ ЗА МИР»

«Вітаємо на Фукушимі»

9 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
КОРІННИХ НАРОДІВ СВІТУ

«Боротьба Джамали»

12 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МОЛОДІ «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Голосуйте за мене, будь ласка», «Джованні та балет на воді», «Диксиленд», «Домашні ігри», «Дотик», «Інтернет 
залежний», «Полум’яні голоси», «Цап за голос», «Чемпіонка», «Я-Куба», «Як у тебе справи, Рудольфе Мінг?», «Мова», «Боротьба Джамали», «Венери», 
«Дорослі», «Народжений померти», «Ти, бля, рота закрий», «Точка відліку», «Вийшло з моди», «Боги Моленбеку», «Боротьба за кінотеатр Емек», «Анбесса», 
«Жінка у полоні»

19 ДЕНЬ ПАСІЧНИКА/ЦІ «Медова земля»

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

«Мир», «Хоттабич та його команда», «Євромайдан SOS», «Крим SOS», «Південний кордон», «Віддалений гавкіт собак»

21 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БЕЗДОМНИХ 
ТВАРИН

«Укриття»

23 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 
ЖЕРТВ РАБОТОРГІВЛІ ТА ЇЇ 
ЛІКВІДАЦІЇ

«Раби», «Жінка у полоні», «Історії про торгівлю органами»

ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА 
УКРАЇНИ

альманах «Енциклопедія Майдану», «Південний кордон», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Все палає»

24 ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ альманах «Енциклопедія Майдану», «Південний кордон», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Все палає», «Від шепоту до крику»

26 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ СОБАК «Укриття»

27 ДЕНЬ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ
остання субота серпня

«Нічна відьма»

30 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЖЕРТВ 
НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗНИКНЕНЬ

«Боротьба Джамали», «Раби», «Євромайдан SOS», «Крим SOS», «Остап»

ПРАВОЗАХИСНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

СЕРПЕНЬ



1 ДЕНЬ ЗНАНЬ «Абетка», «Анбесса», «Боги Моленбеку», «Булер», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», Школа»

2 ДЕНЬ ЗАКІНЧЕННЯ ДРУГОЇ 
СВІТОВОЇ ВІЙНИ

«Аліса в країні війни», «Нічна відьма», «Євромайдан SOS», «Крим SOS», «Мир», «Мова», «Мовчазна війна», «Остап», «Південний кордон», «Побачимось у 
Чечні», «Про чоловіків і війну», «Володар», «Проект «Бабця», «Живі», «Назви своє ім’я»

5 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
БЛАГОДІЙНОСТІ

«Готель 22», «Грішна хвороба», «Майже святий», «Мова», «Мир», «Хоттабич та його команда»

8 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ГРАМОТНОСТІ

«Абетка»», Анбесса», «Школа»

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
СОЛІДАРНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

«Канцелярська сотня», «Ти, бля, рота закрий!», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу»

10 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
ЗАПОБІГАННЯ 
САМОГУБСТВАМ

«Булер», «Я не тутешня», «Хороша смерть», «Тілом і душею», «Точка відліку», «Моріом», «Мовчазна війна», «В’язні Кануна», «День, коли я вирішив стати 
Ніною», «Девід і я»

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ НАДАННЯ 
ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
друга субота вересня

«Остання швидка у Софії», «Кров», «Вигорання»

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КІНО
друга субота вересня

альманах «Енциклопедія Майдану», «Південний кордон», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Все палає», «Остап» «Без статусу. Україна», «Відкритий урок», 
«Все йде за планом», «Гірчиця в садах», «Диксиленд», «Домашні ігри», «Заповідник Асканія», «Інтерсекція», «Історія зимового саду», «КаваVS шашлики», 
«Килимок», «Колір фасаду: синій», «Металобрухт», «Нове життя Ґогіти», «Нові герої», «Ромська мрія», «Ти, бля, рота закрий!», «Трудний», «Укриття», 
«Хворісукалюди», «Історія зимового саду», «Остап», альманах «Відкритий доступ», «Шахта №8»

11 ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ФАШИЗМУ
друга неділя вересня

«Проект «Бабця», «Зламані гілки»

15 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ДЕМОКРАТІЇ

«Цап за голос», «Проголосуйте за мене, будь ласка», «КаваVS шашлики», «Все палає», альманах «Енциклопедія майдану», «Євромайдан. Чорновий 
монтаж», «Від шепоту до крику», «День звільнення», «Звідки з’являється пил і куди зникають гроші», «Пропаганда»

16 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ 
ОЗОНОВОГО ШАРУ

«Просто зроби це», «Нульовий вплив»

19 ДЕНЬ ВИБОРЧОГО ПРАВА «Цап за голос», «Проголосуйте за мене, будь ласка», «КаваVS шашлики», «Все палає», альманах «Енциклопедія майдану», «Євромайдан. Чорновий 
монтаж», «Від шепоту до крику», «День звільнення», «Звідки з’являється пил і куди зникають гроші», «Пропаганда»

21 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРУ «Мир», «Мова», «Хоттабич та його команда», «Абетка», «Аліса у країні війни», «Південний кордон», «Очищення», «Самооборона», «Все палає», «Про 
чоловіків та війну, «Мовчазна війна», «Боротьба Джамали», «Віддалений гавкіт собак», «Гірчиця в садах», «Сирійська історія кохання», «Інша країна», 
«Остап», «Від шепоту до крику»

26 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ МОВ «Мова»

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ 
ЗА ПОВНУ ЛІКВІДАЦІЮ ЯДЕРНОЇ 
ЗБРОЇ

«Вітаємо на Фукушімі»

28 ДЕНЬ ПРАВА ЗНАТИ «Стираючи Девіда», «Ти, бля, рота закрий!», «Канцелярська сотня», «Очищення», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», 
альманах «Відкритий доступ»

30 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ 
БІБЛІОТЕК 

уся колекція до ваших послуг

ПРАВОЗАХИСНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

ВЕРЕСЕНЬ



1 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ  
ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

«Золота осінь», «Ґвендолін», «Я не тутешня», «Прощена неділя», «Проєкт «Бабця», «Зламані гілки», «Назви своє ім’я», «У кутку»

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗИКИ «День звільнення», «Синдром Панка», «Сільвана»

2 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
НЕНАСИЛЬСТВА

«Автомайдан»,  «Жертвопринесення», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Межигір’я», «Євромайдан SOS», «Крим SOS», «Самооборона», «Очищення», 
«Канцелярська сотня», «Мир», «Мова»

5 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВЧИТЕЛЯ «Проголосуйте за мене, будь ласка», «Цап за голос», «Булер», «Розмови на серйозні теми», «Наближаючись до слона», «Школа»

7 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДІЙ 
ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ

«Вигорання», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Домашні ігри», «Жінка в полоні», «Заповідник Асканія», «Заробітчанський шлях», «Китайські ван гоги», 
«Кров», «Остання швидка в Софії», «Шахта №8»

10 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

«Аліса в країні війни», «Анбесса», «Булер», «Лізо ходи додому», «В’язні Кануна», «В іншому світі», «Венери», «Вигорання», «Виховання Уляни», «Віддалений 
гавкіт собак», «Все палає», «Габріель повідомляє з чемпіонату світу», «Гірчиця в садах», «Девід і я», «Джованні та балет на воді», «Содік», «Дорослі», 
«Домашні ігри», «Дотик», «Жінка в полоні», «Заробітчанський шлях», «Інтернет залежний», «Карла і Нордал», «Кейсі Мотте Кляйн: народження актора», 
«Коли-небудь ми станемо щасливими», «Медова земля», «Мовчазна війна», «Моріом», «Народжений померти», «Нормальний аутичний фільм», «Остап», 
«Побачимось у Чечні», «Про чоловіків і війну», «Раби», «Разом», «Сільвана», «Тілом і душею», «Точка відліку», «Трудний», «Я-Куба»

13 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗОРУ
другий четвер жовтня

«Іон», «Прощена неділя»,  фільми з аудіодискрипцією: «Абетка», «Габріель повідомляє з чемпіонату світу», «Джованні та балет на воді», «Край 
електросміття», «Ти, бля, рота закрий!»

14 ДЕНЬ ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ «Аліса в країні війни», «Про чоловіків та війну», «Побачимось у Чечні», «Остап», «Мир», «Все палає», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Південний 
кордон»

10-
16

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ 
МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ
тиждень, що включає 15 жовтня

«Проголосуйте за мене, будь ласка», «Цап за голос», «Кава VS шашлики», «Від шепоту до крику», «Звідки з`являється пил і куди зникають гроші»

17 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ 
З БІДНІСТЮ

«Абетка», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Анбесса», «Афганець», «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Готель 22», «Домашні ігри», «Інша країна», 
«Металобрухт», «Край електросміття», «Майже святий», «Медова земля», «Остання швидка в Софії», «Томек В», «Полум’яні голоси», «Ромська мрія», «Тягар 
доказів», «Хворісукалюди», «Шахта №8», «Яма»

18 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ 
З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

«Жінка в полоні», «Раби», «Історії про торгівлю органами»

ПРАВОЗАХИСНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

ЖОВТЕНЬ



2 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ПРИПИНЕННЯ БЕЗКАРНОСТІ 
ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ 
ЖУРНАЛІСТІВ

«Любіть мене, будь ласка»

9 ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

«Абетка», «Мова»

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ ПРОТИ ФАШИЗМУ, 
РАСИЗМУ ТА АНТИСЕМІТИЗМУ

«Проєкт «Бабця», «Зламані гілки», «Живі», «Назви своє ім’я»

16 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ТОЛЕРАНТНОСТІ

«Кіно для Карлоса», «Полум’яні голоси», «Точка відліку», «Народжений померти», «Содік», «Девід і я», «Ромська мрія», «Рахую дні, рахую роки», «Моя 
щаслива непроста родина», «Металобрухт», «День, коли я вирішив стати Ніною», «Сільвана», «Біла мама»

17 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
СТУДЕНТІВ

«Абетка», «Анбесса», «Боги Моленбеку», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Ґвендолін», «Джованні та балет на воді», «Голосуйте за мене, будь 
ласка», «Інтернет-залежний», «Карла і Нордал», «Коли-небудь ми станемо щасливими», «Моя щаслива непроста родина», «Мова», «Народжений померти», 
«Точка відліку», «Нормальний аутичний фільм», «Наближаючись до слова», «Невидимі», «Стираючи Девіда», «Обережно, провалля», «О інтернет! Мрії 
цифрового світу», «Нульовий вплив», «Просто зроби це», «Проєкт «Бабця», «Ти, бля рота закрий»,  «Кейсі Мотте Кляйн: народження актора», «Вийшло з 
моди», «Ціна моди», «Разом», «Таткова донечка», «У пошуках Фарідех»

19 МІЖНАРОДНИЙ 
ЧОЛОВІЧИЙ ДЕНЬ

«Божа воля», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Девід і я», «День, коли я вирішив стани Ніною», «Джовані та балет на воді», «Дотик», «Іон», «Кейсі 
Мотте Кляйн: народження актора», «Китайські ван гноги», «Кіно для Карлоса», «Коли-небудь ми станемо щасливими», «Майже святий», «Металобрухт», 
«Мир», «Народжений померти», «Нове життя  Ґоґіти» , «Остап», «Очищення», «Про чоловіків і війну», «Разом», «Сирійська історія кохання», «Содік», «Ти, 
бля, рота закрий!», «Таткова донечка»,  «Трудний», «Українські шерифи», «Хоттабич та його команда»,  «Футбольний батько», «Я-Куба»

20 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДІТЕЙ «Абетка», «Анбесса», «Боги Моленбеку», «Булер», «Виховання Уляни», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Розмови на серйозні теми», «Джовнані та 
балет на воді», «Голосуйте за мене, будь ласка», «Інтернет-залежний», «Карла і Нордал», «Коли-небудь ми станемо щасливими», «Моя щаслива непроста 
родина», «Народжений померти», «Наближаючись до слова», «Трудний», «Кейсі Мотте Кляйн: народження актора», «Паперові зірки», «Разом», «Раби», «Я- 
Куба», «Диксиленд», «Чемпіонка»,  «Цап за голос», «Томек В.»

21 ДЕНЬ ГІДНОСТІ І СВОБОДИ «Енциклопедія Майдану», «Аліса в країні війни»,  «Без статусу. Україна»,  «Біотоп», «Боротьба Джамали», «Булер», «В’язні Кануна», «Від шепоту до крику», 
«Віддалений гавкіт собак», «Відкритий урок», «Все палає», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Голосуйте за мене, будь ласка», «Готель 22»,  «Девід і 
я», «День звільнення», «День, коли я вирішив стати Ніною», «Дорослі», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Життя в раю – нелегали по сусідству», «Жінка у 
полоні», «Південний кордон», «Сирійська історія кохання», «Проєкт «Бабця», «Це моя земля», «Зворотній бік усього»

25 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ 
ЗА ЛІКВІДАЦІЮ НАСИЛЬСТВА 
НАД ЖІНКАМИ

«Абетка», «Аліса в країні війни», «Божа воля», «Мовчазна війна», «Лізо, ходи додому», «Моріом», «Невидимі», «Жінка у полоні», «Рожеві сарі»

26 ДЕНЬ БЕЗ ПОКУПОК «Вийшло з моди», «Ціна моди», «Нульовий вплив»

27 ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 
ГОЛОДОМОРІВ
четверта субота

«Живі»

30 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДОМАШНІХ 
ТВАРИН

«Укриття»

ПРАВОЗАХИСНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

ЛИСТОПАД



1 ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ  
БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

«Грішна хвороба»

2 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ ЗА СКАСУВАННЯ 
РАБСТВА

«Раби», «Жінка в полоні», «Історії про торгівлю органами»

3 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

«Тілом і душею», «Нормальний аутичний фільм», «Іон», «Карла і Нордал», «Нормальний аутичний фільм», «Хороша смерть», «Дорослі», «Футбольний 
батько»

5 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЛОНТЕРІВ

«Мир», «Мова», «Євромайдан SOS», «Крим SOS», «Автомайдан», «Все палає», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Остап», «Південний кордон», «Хоттабич та 
його команда», «Самооборона», «Канцелярська сотня»

6 ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ «Аліса у країні війни», «Мир», «Остап», «Південний кордон», «Віддалений гавкіт собак», «Самооборона», «Хоттабич та його команда»

7 ДЕНЬ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

«Ти, бля, рота закрий», «Боротьба за кінотеатр Емек», «Вийшло з моди», «Віддалений гавкіт собак», «Все йде за планом», «Ґабріель повідомляє  
з чемпіонату світу»,  «Гірчиця в садах», «Готель 22», «Диксиленд», «Дорослі», «Остання швидка в Софії»,  «Колір фасаду: синій», «Біла мама», «Край 
електросміття», «Майже святий», «Металобрухт», «Народжений померти», «Точка відліку», «Невидимі», «Нові герої», «Яма»

9 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ 
З КОРУПЦІЄЮ

«Ти, бля, рота закрий»,  «Колір фасаду: синій», «Очищення», «Українські шерифи», «Автомайдан», «Боротьба за кінотеатр Емек», «Від шепоту до крику», 
«Відкритий урок», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Нові герої»

10 ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ обирайте будь-який фільм з нашої колекції

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ФУТБОЛУ «Футбольні ігри», «Футбольний батько»

11 ДЕНЬ БЛАГОДІЙНИЦТВА
друга неділя грудня

«Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу»,  «Грішна хвороба», «Мир», «Євромайдан SOS», «Крим.SOS», «Кров», «Мова», «Майже святий», «Томек В.»

14 ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ 
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА 
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

«Десять років відчуження»

19 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДОПОМОГИ 
БІДНИМ

«Абетка», «Анбесса», «Металобрухт», «Готель 22», «Віддалений гавкіт собак», «Ґабріель повідомляє з чемпіонату світу», «Домашні ігри»,  
«Кава VS шашлики», «Китайські ван гоги», «Край електросміття», «Металобрухт», «Кров», «Майже святий», «Остання швидка в Софії», «Прощена неділя», 
«Ромська мрія», «Трудний», «Томек В»

20 МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ЛЮДСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ

«Просто зроби це», «Жертвопринесення», «Автомайдан», «Євромайдан. Чорновий монтаж», «Самооборона»,  «Боротьба за кінотеатр Емек»,  «Все палає», 
«Крим SOS», «Євромайдан SOS», «Любіть мене, будь ласка», «Мир», «Мова», «Південний кордон»,  «Хоттабич та його команда», «Це моя земля»

ПРАВОЗАХИСНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 

ГРУДЕНЬ


