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Календар „Дати и събития 2022“ 
 

 
 

ЯНУАРИ 

 

 2. 100 г. от рождението на Блага Димитрова – българска писателка, 
поетеса, литературен критик  /1922–2003/. 

 2. 125 г.  от рождението на Иван Николов Странски – български учен, 
основател на българската школа по физикохимия и считан за „баща“ 
на кристалния растеж, един от малкото български учени, номинирани и 

номиниращи за Нобелова награда /1897–1979/. 

 3. 130 г. от рождението на Джон Роналд Руел Толкин – британски 
писател, основател на жанра фентъзи, автор на „Хобитът“ и неговото 
продължение трилогията „Властелинът на пръстените“ /1892 – 1973/. 

 5. 90 г. от рождението на Умберто Еко – италиански писател, философ-
семиотик и медиевист /1932–2016/. 

 6. 150 г. от рождението на Йордан Иванов – историк, етнограф, археолог 
и филолог, познавач на българската средновековна литература и 
култура /1872–1947/. 

 14. 125 г. от рождението на Иван Димов – български  драматичен артист 
/1897–1965/. 

 15. 400. от рождението на Жан-Батист Молиер – френски драматург, 
режисьор и актьор, майстор на комичната сатира /1622 – 1673/. 

 15. 120 г. от рождението на Назъм Хикмет Ран – турски поет, писател, 
сценарист, драматург и обществен деятел  /1902–1963/. 

 18. 140 г. от рождението на Алън Милн – английски писател, автор на 
книгите за Мечо Пух /1882 – 1956/. 

 19. 140 г. от рождението на Александър Миленков – български художник, 
сценограф и живописец /1882–1971/.   

 23. 150 г. от рождението на Гоце Делчев /1872–1903/ – български 
революционер, водач и идеолог на Българските македоно-одрински 
революционни комитети. 

 23. 190 г. от рождението на Едуар Мане – френски художник,  
импресионист /1832–1883/. 

 25. 140 г. от рождението на Вирджиния Улф – британска романистка, 
есеистка, издателка, феминистка и авторка на разкази /1882 – 1941/. 

 27. 55 г. от едновременното подписване в Москва, Вашингтон и Лондон 
на Договор за принципите на дейността на държавите по изследване и 
използване на космическото пространство, включително Луната и други 
небесни тела  /1967/. 

 27. 190 г. от рождението на Чарлс Латуидж Доджсън с  псевдоним /Луис 
Карол/ – британски писател, философ, математик, логик и фотограф. 
/1832 – 1898/. 

 27. 105 г.  от рождението на Анри Перюшо – френски литературен и 
художествен критик, редактор и писател на биографични романи за 
художниците импресионисти и постимпресионисти /1917–1967/. 

 28. 100 г. от рождението на Цветан Ангелов – български детски писател. 
Автор на текста  на детската песничка „Тихо се сипе първият сняг“ /1922 
– 1982/. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
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 30. 140 г. от рождението на Теодор Траянов – български поет, 
символист  /1882 – 1945/. 

 31. 115 г. от рождението на Паулина Станчева (Калиопа К. Баласакиева) 
– българска  писателка /1907 – 1991/. 

 31. 225 г. от рождението на Франц Петер Шуберт – австрийски 
композитор /1797–1828/. 
 

 

 

 

ФЕВРУАРИ 

 

 1. 140 г. от рождението на Владимир Димитров - Майстора – български 
художник, класик   /1882–1960/. 

 2. 140 г. от рождението на Джеймс Джойс – ирландски писател и поет 
/1882–1941/. 

 2. 100 г. от рождението на Стоянка Мутафова – българска театрална, 
телевизионна и филмова актриса  /1922–2019/. 

 3. 140 г. от рождението на Добри Немиров – български автор на разкази, 
романи, пътеписи и пиеси, библиотекар на Българското книжовно 
дружество (БАН) и в Министерството на благоустройството /1882–1945/. 

 6.  105 г. от рождението на Дора Кършовска – български библиотековед, 
автор на учебник по каталогизация на библиотечните фондове /1917–
1997/. 

 7.  210 г. от рождението на Чарлз Дикенс – английски писател /1812–
1870/ 

 10.  75 г. от подписването в Париж на мирния договор с България след 
Втората световна война /1947 г./. 

 11. 75 г. от рождението на Миряна Башева – българска поетеса и 
журналистка, авторка на текстове на песни и на сценарии /1947–2020/. 

 11.  105 г.  от рождението на Сидни Шелдън – американски драматург,        
сценарист, продуцент и писател на бестселъри в жанра трилър /1917– 
2007/. 

 12. 120 г. от рождението на Светослав Минков – български писател и 
преводач. Баща на българската фантастика /1902–1966/. 

 18. 90 г. от рождението на Милош Форман – чешко-американски        
сценарист и кинорежисьор /1932–2018/. 

 19. 125 г. от рождението на Иван Милев – български художник и 
сценограф /1897–1927/. 

 24. 140 г. от рождението на Стоян Маринов Романски – български 
езиковед, славист и етнограф /(1882–1959/. 

 25. 120 г. от рождението на Георги Константинов – български 
литературен критик и историк /1902–1970/. 

 25. 180 г. от рождението на Карл Май – немски писател, автор на романи 
за деца и юноши /1842 – 1912/. 

 26. 220 г. от рождението на Виктор Юго – френски поет, писател, 
драматург, романист, художник и общественик /1802–1885/. 

 27. 120 г. от рождението на Джон Стайнбек – американски писател, 
драматург и есеист /1902–1968/. 

 28. 115 г. от рождението на Емилиян Станев – български писател  /1907–
1979/. 
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МАРТ 

 

 3. 175 г. от рождението на Александър Греъм Бел – американски учен, 
изобретател на телефона /1847–1922/. 

 4. 135 г. от рождението на Ячо Хлебаров – български културен деец и 
организатор на читалищното дело (1887 – 1951); 

 5. 100 г. от рождението на Пиер Паоло Пазолини – италиански 
кинорежисьор и писател /1922 – 1975/. 

 6. 145 г. от рождението на Никола Василев Михов – български 
библиограф, икономист и статистик, академик /1877 – 1962/. 

 6.  95 г. от рождението на Габриел Гарсия Маркес – колумбийски 
писател, журналист, издател и общественик /1927– 2014/. 

 9. 115 г. от рождението на  Мирча Елиаде – румънски философ, 
културолог и писател /1907–1986/. 

 11. 120 г. от рождението на Борис Шивачев – български писател, критик 
и публицист /1902 – 1932/. 

 15. 120 г. от рождението на Иван Унджиев – български историк /1902–
1979/ 

 18.  90 г. от рождението на Джон Ъпдайк – американски писател, поет и 
критик  /1932 – 2009/. 

 21. 150 г. от рождението на Валери Погорелов – руски славист, филолог, 
палеограф,  библиотекар  /1872 – 1955/. 

 22. 75 г. от рождението на Джеймс Патерсън – американски писател, 
автор на бестселъри /1947/. 

 27. 90 г. от рождението на Слав Хр. Караславов – български поет и 
белетрист /1932 – 2002/. 

 28. 135 г. от рождението на Димчо Дебелянов – български поет, автор на 
лирични и сатирични стихотворения, преводач /1887–1916/. 

 30. 95 г. от рождението на Иван Дашев Радоев – български драматург, 
поет и журналист /1927–1994/. 

 31. 140 г. от рождението на Корней Чуковски – руски писател, детски 
поет, литературовед и преводач /1882–1969/.  

 31. 290 г. от рождението на Йозеф Хайдн – австрийски композитор /1732 
– 1809/. 
 
 
 

 
АПРИЛ 

 

 1. 160 г. от рождението на Антон Митов – български живописец, 
изкуствовед, критик, историк на изкуството, обществен деец /1862–1930/. 

 1. 100 г. от излизането на бр. 1 на „Хиперион“, месечно списание за 
литература и изкуство. Редакционният комитет е в състав Теодор Траянов, 
Иван Радославов и Людмил Стоянов, списанието е орган на българския 
символизъм /1922–1931/. 

 5. 165 г. от рождението на Александър І Батенберг – княз на България от 
1879 до 1886 година /1857 – 1893/. 

 7. 95 г. от рождението на Мерсия Макдермот – британска историчка и 
писателка, нейната преподавателска и научна работа е тясно свързана с 
България /1927/. 
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 7. 65 г. от основаването на Държавният сатиричен театър „Алеко 
Константинов“, основан на 7 април 1957 година от режисьора Стефан 
Сърчаджиев /1957/. 

 12. 75 г. от рождението на Том Кланси – американски писател, автор на 
политически трилъри на шпионска тематика /1947–2013/. 

 14. 110 г. от рождението на Парашкев Хаджиев – български композитор и 
музикален педагог, професор по хармония /1912–1992/. 

 15.  570 г. от рождението на Леонардо да Винчи – италиански живописец, 
скулптор, архитект и учен /1452–1519/. 

 17. 130 г. от рождението на Константин Гълъбов – български учен, 
филолог, писател, публицист, професор, автор на литературоведски и 
езиковедски изследвания, критика, есеистика, преводач и редактор /1892–
1980/. 

 20. 120 г. от рождението на Веселин Стоянов – български композитор, 
пианист, музикален педагог и общественик /1902–1969/. 

 21. 100 г. от рождението на Стоян Инджев – директор на НБИВ  в периода 
/1957–1973/, въвежда диференцирано методическо подпомагане на 
библиотечните мрежи, инициира изграждането на днешната сграда на 
библиотеката /1922 – 1993/. 

 22. 220 г. от рождението на Юрий Иванович Венѐлин – украински славист, 
българист, фолклорист, етнограф, филолог /1802–1839/. 

 25.  60 г. от рождението на Петя Дубарова – българска поетеса /1962–
1979/. 

 27. 140 г. от рождението на Боян Пенев – български литературовед и 
литературен историк, един от най-изтъкнатите български литературни 
историци и критици от първите десетилетия на ХХ век /1882–1927/. 
 

 
      
 

МАЙ 
 
 

  1. 115 г. от рождението на Иван Симеонов Дуйчев – български историк,        
медиевист, византолог, изворовед и палеограф, с изключителен принос в 
изследването на културната история на Византия, България и южните 
славяни /1907–1986/. 

 7. 210 г. от рождението на Робърт Браунинг – английски поет и 
драматург, майстор в драматичния монолог /1812 – 1889/. 

 7. 1595 г. от рождението на Пла̀тон – древногръцки учен, математик и 
философ /427–347/. 

 11. 75 г. от рождението на Маргарит Минков – български детски писател, 
поет, драматург и сценарист /1947–1997/. 

 13. 140 г. от рождението на Жорж Брак – френски художник, график и 
скулптор  /1882–1963/. 

 15. 130 г. от написването на възрожденското стихотворение „Химн на св. 
св. Кирил и Методий“ с първи стих „Върви, народе възродени“ от  Стоян 
Михайловски /1892 г./. 

 18. 150 г. от рождението на Яне Сандански – български революционер 
/1872 – 1915/. 

 22. 115 г. от рождението на Лорънс Оливие – английски киноактьор, 
режисьор и продуцент /1907–1989/. 
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 23. 180 г. от рождението на Мария Конопницка – полска писателка, 
литературна критичка, публицистка, преводачка и авторка на литература 
за деца и юноши /1842–1910/. 

 23. 110 г. от рождението на Яна Язова с истински имена Люба Тодорова 
Ганчева – българска поетеса, белетристка и детска писателка /1912–
1974/. 

 25. 95 г. от рождението на Робърт Лъдлъм – американски писател, автор 
на трилъри /1927 – 2001/. 
 

 
 
 
ЮНИ 
 

 1. 85 г. от рождението на Колийн Маккълоу – австралийска писателка 
/1937–2015/. 

 7. 115 г. от рождението на Младен Исаев – български поет, автор на 
текста на известната песен „Родина“ („Високи сини планини“) /1907–
1991/. 

 7.  70 г. от рождението на  Орхан Памук – турски писател,  носител  на 
Нобеловата награда за литература за 2006 г. / 1952/. 

 15. 150 г. от рождението на Антон Страшимиров – български писател, 
драматург, публицист /1872–1937/. 

 16. 75 г. от рождението на Кирил Кадийски – български поет, есеист, 
преводач и дипломат /1947/. 

 17. 90 г. от рождението на Андрей Германов – български поет и 
преводач  /1932–1981/. 

 17. 140 г. от рождението на Игор Стравински – руски композитор, 
пианист и диригент /1882 – 1971/. 

 18. 95 г. от рождението на Симеон Пиронков – български композитор, 
автор на камерна, хорова, симфонична и оперна музика /1927–2000/. 

 19. 75 г. от рождението на Салман Рушди – британски писател /1947/. 

 22. 160 г. от рождението на Иван Димитров Шишманов – български 
литературовед, общественик, академик, фолклорист и етнограф /1862 –
1928/. 

 23. 95 г. от рождението на Боб Фос – американски хореограф, театрален 
и кинорежисьор, създал мюзикълите „Кабаре“ и „Ах този джаз“ /1927–
1987/. 

 24.  480 г. от рождението на Йоан Кръстни – испански мистик, 

канонизиран за светец, поет, теолог и католически реформатор, чийто 
творби са считани за върховно постижение на испанската мистична 
литература /1542–1591/. 

 28. 310 г. от рождението на Жан-Жак Русо – философ, писател, 
музиколог и композитор /1712– 1778/. 

 
 
 
 
     ЮЛИ 

 

 2. 145 г. от рождението на Херман Хесе – германски и швейцарски 
писател и поет, получил Нобелова награда за литература през 1946 г.  
/1877–1962/. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


 6 

 5.  155 г. от рождението на Тодор Филипов Чипев – български печатар, 
книжар и издател, издава първото българско библиографско списание 
„Българска книга“ 1930 г. /1867–1944/. 

 6. 135 г. от рождението на Марк Шагал – руски и френски художник 
/1887–1985/. 

 12. 205 г. от рождението на Хенри Дейвид Торо – американски писател 
/1817–1862/. 

 13. 495 г. от рождението на Джон Дий – бележит английски математик, 
астроном, астролог, окултист, навигатор; до края на живота си Дий 
събира най-голямата библиотека в Англия и една от най-големите в 
Европа  /1527–1608/. 

 16. 150 г.  от рождението на Ру̀ал А̀мундсен – норвежки полярен 
изследовател /1872–1928/. 

 18. 185 г. от рождението на Васил Иванов Кунчев /Васил Левски/– 
български национален герой, идеолог и организатор на българската 
национална революция, основател на Вътрешната революционна 
организация /1837–1873/. 

 18. . 145 г. от рождението на Елин Пелин (Димитър Стоянов) – български 
писател, наричан „певец на българското село“ /1877 – 1949/. 

 21.  165 г. от рождението на Божил Райнов Хаджидачов – български 
просветен деец, журналист, преводач, политик и общественик /1857–
1946/. 

 24. 220 г. от рождението на Александър Дюма (баща) – френски писател 
романист, прочут с множеството си исторически и приключенски романи 
/1802– 1870/. 

 25. 105 г. от рождението на Андрѐ Робѐр Рембу̀р (Бурвил) – френски 
комедиен актьор/1917–1970/. 

 
 
 
 
      АВГУСТ  
 

 2. 80 г. от рождението на Исабел Алиенде – чилийска писателка, 
романистка /1942/. 

 3. 110 г. от рождението на Христо Тренков – български библиограф и 
юрист, развива препоръчителната и текущата национална 
библиография /1912 – 1971/. 

 4. 230 г. от рождението на Пърси Биш Шели – английски поет, 
представител на романтизма /1792 – 1822/. 

 10. 110 г. от рождението на Жоржи Амаду – бразилски писател, 
модернист /1912 – 2001/. 

 14. 155 г. от рождението на Джон Голсуърти – английски писател /1867–
1909/. 

 15. 180 г. от рождението на Арсени Георгиев Костенцев – български 
възрожденски просветен деец, общественик и участник в църковно-
националните борби на българите в Македония и Тракия /1842–1921/. 

 18.  90 г. от рождението на Морис Жак Аладжем – български композитор 
на поп музика, цигулар, саксофонист и аранжор на театрални, детски и 
инструментални пиеси /1932–2004/. 

 20. 115 г. от рождението на Ненко Димитров Балкански – български 
художник  /1907–1977/. 

 20. 175 г. от рождението на Болѐслав Прус – полски романист и 
журналист, автор на много фейлетони и хроники за печата /1847–1912/. 
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 21. 120 г. от рождението на Ангел Каралийчев – български писател, 
преводач, автор на разкази и книги за деца /1902–1972/. 

 21. 160 г. от рождението на Емилио Салгари – италиански писател на 
исторически и приключенски романи /1862 – 1911/. 

 22. 160 г. от рождението на Клод Дебюси – френски композитор, 
импресионист /1862 – 1918/. 

 24.  70 г. от рождението на Паулу Коелю – бразилски писател /1947/. 

 29. 390 г. от рождението на Джон Лок – английски философ и лекар 
/1632–1704/. 

 30.  95 г. от рождението на Найден Станев Вълчев – български писател, 
преводач и текстописец /1927/. 

 
 
 
 
     СЕПТЕМВРИ 
 
 

  200 г. от рождението на Добри Чинтулов – български поет, композитор, 
педагог и културно-просветен деец /1822 – 1886/. 

 1. 90 г. от рождението на Христо Недялков Христов /Христо Недялков/ – 
български хоров диригент и композитор, основател на Детския хор към 
БНР /1932–2013/. 

 5. 205 г. от рождението на Алексей Константинович Толстой – руски 
писател, поет, драматург, преводач и сатирик /1817–1875/. 

 6. 210 г. от рождението на Иларион Макариополски (Стоян Михайловски) 
– български православен духовник, макариополски епископ на 
Цариградската патриаршия, водач на църковно-националната борба, 
митрополит /1812–1875/. 

 9. 60 г.  от рождението на Лиса Марклунд – шведска журналистка и 
писателка, авторка на бестселъри в жанра трилър /1962/. 

 11. 160 г. от рождението на О`Хенри (Уилям Сидни Портър) – 
американски писател, майстор на късия разказ с неочакван край /1862–
1910/. 

 16. 120 г. от рождението на Камен Зидаров – български поет и 
драматург /1902–1987/. 

 21. 75 г. от рождението на Стивън Кинг – американски писател, автор на 
романи на ужаса /1947/. 

 21. 100 г. от рождението на Зако Хеския – български кинорежисьор 
/1922–2006/. 

 29. 475 г. от рождението на Мигел де Сервантес Сааведра – испански 
романист, драматург и поет /1547–1616/. 

 30. 140 г.  от рождението на Ханс Гайгер – германски физик, известен с 
изобретяването на Гайгеровия брояч /1882–1945/.  

 
 
 
 

   ОКТОМВРИ 
 
 

 4.  235 г. от рождението на Франсоа Пиер Гийом Гизо – френски политик 
и историк /1787–1874/. 
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 5.  70 г. от рождението на Клайв Баркър – британски писател, драматург, 
сценарист, режисьор, продуцент, актьор и художник /1952/. 

 7.  90 г. от рождението на Румен Денев Скорчев – български художник, 
академик, художествен редактор и главен художник на изд. „Народна 
младеж /1932–2015/. 

 8. 130 г. от рождението на Марина Цветаева – руска поетеса и 
писателка /1892 – 1941/. 

 10. 130 г. от рождението на Иво Андрич – югославски писател, лауреат 
на Нобелова награда /1892 – 1975/. 

 14. 180 г. от рождението на Василий Верешчагин – руски художник 
баталист, нарисувал  серия платна,  свързани с Освобождението на 
България /1842–1904/. 

 15. 125 г. от рождението на Иля Илф, истинско име Иля Арнолдович 
Файнзилберг – съветски писател-сатирик /1897–1937/. 

 16. 120 г. от рождението на Фани Попова-Мутафова – българска 
писателка, преводач от италиански език и общественик, творец на 
романи и драми с исторически сюжети /1902–1977/. 

 18. 130 г. от рождението на Ангел Илиев Сладкаров – български 
оперетен артист и режисьор, един от основоположниците на оперетното 
изкуство в България /1892–1977/. 

 23. 80 г. от рождението на Майкъл Крайтън – американски писател на 
бестселъри в жанра медицински научно-фантастичен трилър, сценарист 
и режисьор /1942–2008/. 

 24. 140 г. от рождението на Имре Калман – унгарски композитор /1882–
1953/. 

 25. 120 г. от рождението на Борис Ангелушев – български художник и 
основоположник на книгооформлението в България /1902–1966/. 

 27. 240 г. от рождението на Николо Паганини – италиански композитор, 
виртуозен цигулар и китарист /1782 – 1840/. 

 
 
 
 
НОЕМВРИ 
 

 1. 100 г. от обявяването на Деня на народните будители – 
общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските 
просветители, книжовници и революционери  /31 октомври 1922/. 

 2. 125 г. от рождението на Асен Разцветников – български поет, писател 
и преводач /1897–1951/. 

 3. 100 г. от рождението на Георги Свежин (Георги Иванов Нейков) –  
български поет /1922–2001/. 

 7. 235 г. от рождението на Вук Караджич – сръбски езиковед, 
реформатор и кодификатор на съвременния сръбски език /1787–1864/. 

 7. 155 г. от рождението на Мария Кюри – полско-френска физичка и 
химичка, пионер в областта на радиологията и първи носител на две 
Нобелови награди, както и единствената жена носителка на Нобелова 
награда в две различни области на науката – физика и химия, първата 
жена преподавателка в Сорбоната  /1867 – 1934/. 

 11. 100 г. от рождението на Кърт Вонегът – американски писател, 
романист и сатирик  /1922 – 2007/. 

 14. 115 г. от рождението на Астрид Линдгрен – шведска детска 
писателка /1907 – 2002/. 
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 17. 195 г. от рождението на Петко Р. Славейков  – български поет, 
преводач, фолклорист, общественик и публицист /1827–1895/. 

 18. 85 г. от рождението на Атанас Свиленов Митрев – български 
кинокритик, литературен историк и изкуствовед/1937–2015/.  

 24.  95 г. от рождението на Моско Добрев Москов – български езиковед 
/1927–2001/. 

 25. 90 г.  от рождението на Георги Струмски, псевдоним на Георги 
Асенов Йорданов – български автор на стихове за деца и възрастни, 
художествена публицистика, поеми, разкази и повести / 1932–2013/. 

 26. 110 г. от рождението на Йожен Йонеско – румънско-френски 
драматург и писател /1912–1994/. 

 28. 115 г. от рождението на Алберто Моравия с истинско име Алберто 
Пинкерле – италиански писател /1907–1990/. 

 29. 220 г. от рождението на Вилхем Хауф – германски поет и писател, 
романтик, майстор на приказката /1802–1827/. 

 30. 355 г.  Джонатан Суифт – ирландско-британски сатирик, публицист и 
поет, връх в творчеството му е романът „Пътешествията на Гъливер“ 
(1726)  /1667–1745/. 

 
 
 
 
ДЕКЕМВРИ 

 

 1. 135 г.  от  публикуването на разказ на британският писател Артър 
Конан Дойл, в който за първи път главен герой е детектива Шерлок 
Холмс / 1887/. 

 3. 120 г. от рождението на Кирил Мирчев – български езиковед, член-
кореспондент на БАН, специалист по старобългарски език, история на 
българския език и българска диалектология /1902–1975/. 

 7. 140 г. от рождението на Георги Михов Райчев – български писател и 
драматург /1882–1947/. 

 9. 80 г. от рождението на Стефан Ламбов Данаилов – български актьор  
/1942–2019/. 

  13. 225 г. от рождението на Хайнрих Хайне – немски поет и белетрист. 
1797–1856/. 

 15. 170 г. от рождението на Антоан Анри Бекерел – френски физик, 
откривател на естествената радиоактивност /1852–1908/. 

 16. 105 г.  от рождението на Артър Чарлс Кларк – британски писател и 
изобретател /1917–2008/. 

 24. 95 г. Мери Хигинс Кларк – американска писателка на бестселъри в 
жанра трилър /1927–2020/. 

 25. 380 г. от рождението на Исак Нютон – английски физик, математик, 
астроном, философ, алхимик и богослов, смятан за най-великия и най-
влиятелен учен  /1642–1727/. 

 25. 95 г.от рождението на Любен Дилов Иванов – български писател, 
автор на научна фантастика /1927–2008/.  

 27. 130 г. Дан Колов (пълно име Дончо Колев Денев) – български борец, 
смятан за най-великия борец за всички времена и легенда в бойните 
изкуства /1892–1940/. 

 27. 200 г. от рождението на Луи Пастьор – френски химик, един от 
основоположниците на микробиологията /1822 – 1895/. 
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 30. 170 г. от рождението на Данаил Цонев Николаев – български 
офицер, генерал от пехотата, известен като „патриархът на българската 
войска“ /1852–1942/. 

 
 
 
 
 

През 2022 г. се навършват : 
 
 1305 г. от победата на хан Тервел над армиите на Арабския халифат, 
обсадили Константинопол, с която слага окончателен край на опитите им да 
проникнат в Европа през Балканите /717/. 
 
410 г. от рождението на Петър Парчевич – български епископ, доктор по 
богословие и каноническо право, смятан за един от великите българи през XVII 
век  /1612 – 1674/. 
 
300 г. от рождението на Паисий Хилендарски – български народен будител, 
духовник и светия, автор на „История славянобългарска“, пръв идеолог на 
Българското национално възраждане /1722–1773/. 
 
260 г. от написването на „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски 
/1762/. 
 
210 г. от рождението на Тонка Тихова Обретенова (Баба Тонка) – българска  
революционерка и национален герой /1812–1893/. 
 
205 г. от рождението на Гаврил Кръстевич – български възрожденец, юрист и 
историк, общественик и книжовник, един от  учредителите на Българската 
екзархия, главен управител на Източна Румелия от 1884 до Съединението през 
1885 г. /1817–1898/. 
 
200 г. от рождението на Александър Богориди – османски политик от български 
произход, първият областен управител на Източна Румелия (1879 – 1884) /1822 
– 1910/. 
 
165 г. от издаването на „Буквар за первоначалните ученици. Съчинен от 
Емануила Васкидовича и Георгия М. Владикина, учители училища святаго 
Преображения. Напечатан же с иждивление народнаго читалища в Свищов. 
Издание първо. Новий сад. Книгопечатня др. Дан. Медаковича, 1857”. 
 
155 г. от рождението на Недко Дончов Каблешков – български юрист, 
общественик, политик и публицист. Играе важна роля в обществения и 
културния живот на Пловдив  /1867–1964/. 
 
155 г. от излизането на брой 1 на в. „Дунавска зора“ в Браила и Свищов, 
редактиран от Добри Войников /1867/. 
  
145 г. от създаване на Българското опълчение – българско военно съединение 
в състава на действащата руска армия на Балканския полуостров по време на  
Руско-турската освободителна война  /1877 – 1878/.  
 
125 г. от създаването на Българския цирк – основан от артиста гимнастик 
Петър Панайотов, циркът се нарича „Българско знаме“ /1897/. 
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2022 г. е обявена за: 
 
Международна година на занаятчийския риболов и аквакултури 
/A/RES/72/72/ с цел осигуряване на устойчив риболов, включително чрез 

прилагане на Споразумението от 1995 г. за изпълнение разпоредбите на 
Конвенцията на ООН относно морското право от 10 декември 1982 г., които 
касаят опазване на трансграничните рибни запаси и тези от далеч мигриращи 
риби. 
 
 
 
Световни годишнини и  десетилетия под егидата на  ООН  и  ЕС : 

 2018 – 2027 години Трето десетилетие на ООН за изкореняване на 
бедността 

 2018 – 2028 години Международно десетилетие за действие „Вода за 
устойчиво развитие" 

 2019 – 2028 години Десетилетие на семейното земеделие 

 2019 – 2028 години Десетилетие на мира в памет на Нелсън 
Мандела 

 2021 – 2030 години Десетилетие на ООН за здравословно стареене 

 2021 – 2030 години Десетилетие на ООН за възстановяване на 
екосистемите 

 2022 – 2032 години Международно десетилетие на местните 
езици 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/ru/events/waterdecade/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/waterdecade/index.shtml
http://www.fao.org/family-farming-decade/home/ru/
https://www.un.org/en/events/mandeladay/decade_of_peace.shtml
https://www.un.org/en/events/mandeladay/decade_of_peace.shtml
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1183542/icode/
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1183542/icode/

