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Урочистості до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара 

3 квітня 2018 року виповнилося 100 років від дня народження видатного 

українського письменника і громадського діяча, Героя України, академіка НАН 

України Олеся Терентійовича Гончара  (Національна академія наук України). 
 

 
 

З цієї нагоди в Інституті філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка відбулись урочистості, в яких узяли участь Міністр 

культури України Є. Нищук, ректор Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка академік НАН України Л. Губерський, директор 

Інституту філології цього університету доктор філологічних наук Г. Семенюк, 

заступник директора Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України 

академік НАН України М. Сулима, директор Інституту біохімії імені О. В. 

Палладіна НАН України академік НАН України С. Комісаренко, президент 

Малої академії наук України академік НАН України С. Довгий, дружина 

письменника В. Гончар, онука О. Гончара, письменники, громадські й культурні 

діячі та інші. У рамках заходів в Інституті філології було відкрито Музей-

кімнату визначного прозаїка (аудиторія № 15). 

Заходи продовжились урочистим засіданням в актовій залі Інституту 

філології та врученням Державної літературної премії імені Олеся Гончара. 

Цього ж дня академік-секретар Відділення літератури, мови та 

мистецтвознавства НАН України академік НАН України М. Жулинський і 

академік НАН України М. Сулима взяли участь у церемонії покладання квітів на 

могилу Олеся Гончара на Байковому цвинтарі. 

У Національному музеї літератури України також відбулось урочисте 

засідання, присвячене ювілею українського класика. На ньому виступив академік 

НАН України М. Жулинський. Засідання було проведено Національним музеєм 

літератури України й Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. 

Загалом святкові заходи з нагоди столітнього ювілею від дня народження 

О. Гончара пройшли по всій Україні. Життя та творчість видатного письменника 

стали темою урочистих засідань і зустрічей, меморіальних музейних виставок, 

численних публікації у друкованих ЗМІ, теле- та радіосюжетів. 

Роздумами з нагоди 100-річчя видатного майстра слова на шпальтах газети 

«День» поділився академік НАН України М. Жулинський. Зі статтею можна 

ознайомитися на офіційному інтернет-сайті видання за 

посиланням: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo-osobystist/svitlo-viry-olesya-

gonchara. 
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