МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
Јануар





1. јануар - Светски дан породице (некада Један дан мира, признат од УН)
27. јануар - Међународни дан сећања на холокауст (признат од УН)
28. јануар - Дан заштите података (признат од Савета Европе)
31. јануар - Национални дан без дуванског дима
Фебруар





2. фебруар - Међународни дан заштите мочвара
12. фебруар - Дарвинов дан
20. фебруар - Светски дан социјалне правде (признат од УН)
21. фебруар - Међународни дан матерњег језика (признат од УН)
Март
















5. март - Светски дан енергетске ефикасности
8. март - Дан Уједињених нација за права жена и међународни мир (признат од УН)
14. март - Међународни дан река
15. март - Светски дан права потрошача
19. март - Светски дан ластавица
20. март - Светски дан среће (признат од УН)
20. март - Светски дан без меса
21. март - Међународни дан за елиминацију расне дискриминације (признат од УН)
21. март - Светски дан шума
21. март - Светски дан поезије
22. март - Светски дан воде (признат од УН)
23. март - Светски метеоролошки дан (признат од УН)
24. март - Светски дан борбе против туберкулозе (признат од УН)
27. март - Светски дан позоришта
21-28. март - Недеља солидарности народа и борбе против расизма и расне
дискриминације
Април














Мај

1. април - Дан за екологију душе
1. април - Дан шале
4. април - Светски дан заштите на раду
4. април - Међународни дан свести мина и помоћи у разминиравању
7. април - Светски дан здравља (признат од УН)
8. април - Светски дан Рома
22. април - Дан планете Земље
23. април - Светски дан књига и ауторских права (признат од УН)
24. април - Светски дан лабораторијских животиња
25. април - Дан борбе против маларије
26. април - Светски дан интелектуалне својине (признат од УН)
27. април - Светски дан дизајна
28. април - Светски дан паса водича




























1. мај - Празник рада
1. мај - Светски дан заштите носорога
2. мај - Светски дан делфина
3. мај - Светски дан слободе штампе (признат од УН)
3. мај - Светски дан Сунца
4. мај - Међународни дан ватрогасаца
8. мај - Светски дан црвеног крста
10. мај - Светски дан птица и дрвећа
12. мај - Међународни дан медицинских сестара
14. мај - Светски дан птица селица
15. мај - Међународни дан породица (признат од УН)
15. мај - Међународни дан акција за климу
15. мај - Дан борбе против малигних меланома коже
16. мај - Међународни дан С. О. С. телефона
17. мај - Светски дан телекомуникација (признат од УН)
21. мај - Светски дан за културну разноликост за дијалог и развој (признат УН)
22. мај - Међународни дан за биолошку различитост (признат од УН)
22. мај - Светски дан биодиверзитета - заштита природе
24. мај - Европски дан паркова
25. мај - Дан пешкира (у част Дагласу Адамсу)
28. мај - Светски дан лептира
29. мај - Међународни дан мировних снага Уједињених нација (признат од УН)
31. мај - Светски дан без дуванског дима (признат од УН)
31. мај - Светски дан папагаја
Први уторак у мају - Светски дан борбе против астме
Друга субота у мају - Светски дан сајма

Јун















1. јун - Међународни Дан деце
4. јун - Међународни дан деце жртава насиља (признат од УН)
5. јун - Светски дан заштите животне средине (признат од УН)
8. јун - Светски дан океана
12. јун - Светски дан против рада деце
14. јун - Светски дан добровољног давања крви
17. јун - Светски дан за борбу против дезертификације и суше (признат од УН)
20. јун - Светски дан избеглица (признат од УН)
21. јун - Светски дан музике
23. јун - Дан јавног сервиса Уједињених нација (признат од УН)
24. јун - Светски дан рода
26. јун - Међународни дан против злоупотребе дроге и трговине људима (признат од УН)
26. јун - Међународни дан за подршку жртвама насиља (признат од УН)
29. јун - Европски дан Дунава

Јул





11. јул - Светски дан популације (признат од УН)
20. јул - Светски дан скока
21. јул - Светски дан борбе против ''Coca - Cola-е''
Прва субота у јулу - Међународни дан сарадње (признат од УН)

Август





9. август - Међународни дан сиромашних (признат од УН)
12. август - Међународни дан младих (признат од УН)
19. август - Светски дан хуманих / хуманитарних радника
23. август - Међународни дан за сећање на трговину робљем и њену забрану (признат од
УН)




25. август - Европска ноћ слепих мишева
Трећа субота у августуу - Дан напуштених животиња
Септембар









8. септембар - Међународни дан писмености (признат од УН)
10. септембар - Међународни дан превенције самоубистава
11. септембар - Дани Европске баштине
15. септембар - Светска акција ''Очистимо свет''
15. септембар - Међународни дан демократије
16. септембар - Међународни дан очувања озонског омотача (признат од УН)
18. септембар - Светски дан геолога
21. септембар - Међународни дан мира (признат од УН, Светски дан борбе против Алцхајмерове
болести)







22. септембар - Светски дан без аутомобила
26. септембар - Светски дан чистих планина
27. септембар - Светски дан туризма
29. септембар - Светски дан гусака
Последња недеља у септембру - Светски поморски дан (признат од УН)
Октобар






















1. октобар - Међународни дан старијих особа (признат од УН)
1. октобар - Светски дан хепатитиса
1. октобар - Светски дан вегетеријанства
1. октобар - Међународни дан укидања нуклеарног оружја
4. октобар - Светски дан животиња
5. октобар - Светски дан наставника
6. октобар - Светски дан станишта
6. октобар - Светски дан несигурног посла
9. октобар - Светски дан поште
10. октобар - Светски дан менталног здравља (признат од УН)
10. октобар - Светски дан захвалности за плодове земље
11. октобар - Светски дан девојчица (признат од УН)
11. октобар - Међународни дан борбе против природних катастрофа
12. октобар - Европски дан донације органа
13. октобар - Светски дан неношења грудњака[1]
15. октобар - Европски дан донације органа
15. октобар - Светски дан пешачења
15. октобар - Светски дан чистих руку
16. октобар - Светски дан хране (признат од УН)
16. октобар - Светски дан хлеба
17. октобар - Међународни дан за искорењење сиромаштва (признат од УН)









20. октобар - Светски дан јабука
24. октобар - Дан Уједињених нација (признат од УН)
24. октобар - Светски дан развоја информатике (признат од УН)
31. октобар - Интернационални дан Црног мора
24-30. октобар - Недеља разоружања
Први понедељак у октобру - Светски дан насеља
Друга среда у октобру - Међународни дан ублажавања последица природних катастрофа
Новембар

















1. новембар - Светски дан вегетације
4. новембар - Светски дан климатских промена
6. новембар - Међународни дан за превенцију експлоатације животне средине у рату и
оружаним конфликтима (признат од УН)
6. новембар - Светски дан урбаних регија
9. новембар - Светски дан проналазача
13. новембар - Светски дан љубазности
14. новембар - Светски дан дијабетеса
16. новембар - Међународни дан толеранције (признат од УН)
17. новембар - Међународни дан студената
19. новембар - Међународни дан мушкараца
19. новембар - Светски дан тоалета (признат од УН)
20. новембар - Светски дан права детета (признат од УН), Дан индустријализације
Африке (признат од УН)
21. новембар - Светски дан телевизије (признат од УН)
25. новембар - Међународни дан елиминације насиља над женама (признат од УН)
27. новембар - Интернационални дан уздржавања од куповине
29. новембар - Међународни дан солидарности са палестинским становништвом (признат
од УН)





Последњи петак у новембру - Интернационални дан борбе против трговине крзном
Трећа недеља у новембру - Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода
Новембар - Месец борбе против болести зависности
Децембар













1. децембар - Светски дан борбе против СИДА-е (признат од УН)
2. децембар - Међународни дан укидања ропства (признат од УН)
3. децембар - Међународни дан инвалида (признат од УН)
3. децембар - Светски дан борбе против лова
5. децембар - Светски дан волонтера (признат од УН)
7. децембар - Међународни дан цивилне авијације (признат од УН)
9. децембар - Међународни дан борбе против корупције
10. децембар - Светски дан људских права (признат од УН)
11. децембар - Светски дан планина
18. децембар - Међународни дан миграната (признат од УН)
19. децембар - Дан Уједињених нација за ''Југ - Југ сарадњу''
20. децембар - Међународни дан људске солидарности

