
9 листопада –
Всеукраїнський День 
працівників культури
та майстрів народного 

мистецтва



ІСТОРІЯ СВЯТА
Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного 

мистецтва відзначався в Україні 23 березня. Ця дата була 
встановлена в березні 2000 року Указом Президента України 

№ 484/2000, враховуючи вагомий внесок працівників культури та 
аматорів у відродження української національної культури, розвиток 

народної творчості, активну культурно просвітницьку діяльність.
З 2013 року, згідно з Указом Президента України Віктора Януковича 
від 30 грудня 2011 № 1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких 
пам'ятних дат і професійних свят» {Із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента № 717/2013 (717/2013) від 30.12.2013} цей день 
став відзначатися 9 листопада і отримав назву «Всеукраїнський день 

працівників культури та майстрів народного мистецтва».



З нагоди свята пропонуємо Вам переглянути 
віртуальну виставку

«Шануймо нашу 
культуру і 

бережімо народні 
традиції!»
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