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«Каляндар знамянальных і памятных дат на 2020 год», які створаны 

аддзелам бібліятэказнаўства Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага, 

утрымлівае асноўныя раздзелы: 

1. «Международные десятилетия и годы», «Международные дни и 

недели»: пералічаны міжнародныя дзесяцігоддзі і гады, якія аб’яўлены і 

адзначаюцца па лініі ААН, а таксама розныя сусветныя і міжнародныя 

дні, святы і мерапрыемствы. 

2. «Даты беларускага і краязнаўчага календара»: уключаны юбілеі 

рэспубліканскага значэння ў галіне літаратуры і мастацтва; юбілеі 

знакавых падзей, дзяржаўныя, агульнарэспубліканскія, рэлігійныя святы, 

памятныя даты; памятныя даты вобласці; юбілеі дзеячаў, жыццё або 

дзейнасць якіх звязаны з Брэстчынай. 

3. «Даты российского и зарубежного календаря», «Книги-юбиляры»: 
уключаны найбольш значныя даты расійскага і сусветнага календара; 

юбілеі паэтаў, пісьменнікаў, літаратуразнаўцаў, а таксама найбольш 

вядомых дзеячаў мастацтва, палітыкі і грамадства. 

 

Выкарыстаная літаратура: 

 Беларускі каляндар, 2020 год // Новыя кнігі: па старонках беларускага 

друку. – 2019. – № 8. – Дадатак (студзень – май); № 9. – Дадатак (чэрвень – 

снежань). 

 Знаменательные даты, 2015 : универсальный энциклопедический 

календарь-журнал : для работников библиотек, школ и вузов, учреждений 

науки и культуры, любителей искусства и словесности. – Москва : Журнал 

«Библиотека», 2014. – 752 с. 

 Календарь знаменательных и памятных дат по истории Брестской 

области на 2020 год / составитель Н. С. Хилько – Брест : Учреждение 

«Государственный архив Брестской области», 2019. – 29 с. 

 Каляндар знамянальных і памятных дат на 2015 год. – Брэст : УК 

«Абласная бібліятэка імя М. Горкага», Аддзел бібліятэказнаўства, 2014. – 

68 с. 

 Літаратурная карта Берасцейшчыны / Гал. упр. ідэалаг. работы Брэсц. 

аблвыканкама ; рэд. і ўклад. А. Крэйдзіч ; рэд. савет.: Л. А. Цупрык (старш.) і 

інш. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2008. – 567с. 

 Мастакі Брэстчыны : каталог / Грамадскае аб’яднанне Беларускі саюз 

мастакоў ; [складальнік П. А. Рабаў ; прадмова: П. А. Рабаў, П. Васілеўскі]. – 

Брэст : Брэсцкая друкарня, 2019. – 107 с. 

 ворчы партрэт пісьменніцкай суполкі : біябібліягра ічны даведнік 

Брэсцкага абласного аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі / [складальнік 

Н. М. Парчук ; пад рэдакцыяй  . А. Дземідовіч]. – Брэст : Альтернатива, 

2018. – 175 с. 

  аксама выкарыстана ін армацыя з сайтаў, размешчаных у сетцы 

Internet, у т. л. БД «Беларусь у асобах і падзеях» (інтэрнэт-партал 

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі) і аўтарытэтныя запісы НББ. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ И ГОДЫ 

 
ХХІ век Век человека, век образования (ООН) 

2010–2020 Десятилетие ООН, посвящённое пустыням и борьбе с 

опустыниванием 

2011–2020 Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения (ООН) 

2011–2020 Десятилетие биоразнообразия Организации Объединённых Наций 

2011–2020  ретье международное десятилетие за искоренение колониализма 

(ООН) 

2013–2022 Международное десятилетие сближения культур (ЮНЕСКО) 

2014–2024 Десятилетие устойчивой энергетики для всех (ООН) 

2015–2024 Международное десятилетие лиц а риканского происхождения 

(ООН) 

2016–2025 Десятилетие действий Организации Объединённых Наций по 

проблемам питания  

2018–2027 Десятилетие детства (Указ Президента Российской Федерации от 

29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства») 

2018–2020 Годы малой Родины (Указ Президента Республики Беларусь от 20 

июня 2018 года № 247 «О проведении Года малой родины») 

2018–2027  ретье Десятилетие Организации Объединённых Наций по борьбе 

за ликвидацию нищеты 

2019–2028 Десятилетие семейных  ермерских хозяйств (ООН) 

2019–2028 Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» (ООН) 

2021–2030 Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

(ООН) 

2020 Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов (Решение Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств от 11 октября 2017 г.) 

2020 Год памяти и славы (Указ Президента Российской Федерации от 

8 июля 2019 года № 327) 

2020 Международный год охраны здоровья растений (ООН) 

2022 Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 

(ООН) 

2024 Международный год верблюдовых (ООН) 

 

 

 

http://www.se4all.org/decade/
http://www.un.org/ru/events/africandescentdecade/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ И НЕДЕЛИ 2020 ГОДА 

 
1 января Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) (катол.) 

4 января Всемирный день азбуки Брайля (ООН) 

11 января Международный день «спасибо» 

16 января Всемирный день «THE BEATLES» 

19 января 
(третье 

воскресенье 

января) 

Всемирный день религий (ООН) 

19 января 

(предпоследнее 

воскресенье 

января) 

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) 

(FIS) 

21 января Международный день объятий 

24 января Международный день образования  

24 января Международный день эскимо 

26 января Международный день таможенника (В О) 

26 января Международный день без Интернета 

27 января Международный день памяти жертв холокоста (ООН) 

28 января Международный день защиты персональных данных 

31 января Международный день ювелира 

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий 

3-9 февраля 

(первая неделя 

февраля) 

Всемирная неделя гармоничных межкон ессиональных отношений 

4 февраля Всемирный день борьбы против рака (ВОЗ) 

9 февраля Международный день стоматолога 

10 февраля Всемирный день зернобобовых (ООН) 

11 февраля Международный день женщин и девочек в науке (ООН) 

13 февраля Всемирный день радио (ЮНЕСКО) 

14 февраля День святого Валентина 

15 февраля Международный день детей, больных раком 

17 февраля Международный день спонтанного проявления доброты 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости (ООН) 

21 февраля Международный день родного языка (ЮНЕСКО) 

27 февраля Всемирный день неправительственных организаций (ООН) 

1 марта 

(первое 

Международный день детского телевидения и радиовещания 

(ЮНИСЕФ) 
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воскресенье 

марта) 

1 марта День «ноль дискриминации» (ЮНЭЙДС) 

1 марта Всемирный день гражданской обороны (МОГО) 

2 марта Международный день спички 

3 марта Всемирный день дикой природы (ООН) 

3 марта Всемирный день писателя (INTERNATIONAL PEN CLUB) 

8 марта Международный женский день (ООН) 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителя 

20 марта День  ранцузского языка (Международный день  ранко онии) (ООН) 

20 марта Международный день счастья (ООН) 

20 марта Международный день астрологии 

21-27 марта Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма  

и расовой дискриминации (ООН) 

21 марта Международный день лесов (ООН) 

21 марта Всемирный день людей с синдромом Дауна (ООН) 

21 марта Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

(ООН) 

21 марта Всемирный день поэзии (ЮНЕСКО) 

21 марта Международный день Навруз (ООН) 

22 марта Всемирный день водных ресурсов (ООН) 

23 марта Всемирный день метеоролога (ВМО) 

24 марта Международный день права на установление истины в отношении 

грубых нарушений прав человека и достоинства жертв (ООН) 

24 марта Всемирный день борьбы против туберкулёза (ВОЗ) 

25 марта Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической 

работорговли (ООН) 

25 марта Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися 

под стражей и пропавшими без вести (ООН)  

27 марта Всемирный день театра (МИ ) 

1 апреля Международный день птиц 

1 апреля День смеха 

2 апреля Международный день детской книги (IBBY) 

2 апреля Всемирный день распространения ин ормации о проблеме аутизма 

(ООН) 

4 апреля Международный день просвещения по вопросам минной опасности и 

помощи в деятельности, связанной с разминированием (ООН) 

6 апреля Международный день спорта на благо мира и развития (ООН) 

http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
http://www.un.org/ru/events/forestsday/
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-day-of-sport-for-development-and-peace/
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7 апреля Всемирный день здоровья (ВОЗ) 

11 апреля Международный день освобождения узников  ашистских концлагерей 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полёта 

человека в космос) (ООН) 

13 апреля Всемирный день рок-н-ролла 

15 апреля Международный день культуры 

16 апреля Международный день цирка 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест (ИКОМОС) 

19–23 апреля Глобальная неделя почв (ООН) 

20 апреля Международный день китайского языка (ООН) 

21 апреля Всемирный день творчества и инновационной деятельности (ООН) 

22 апреля Международный день Матери-Земли (ООН) 

23 апреля Всемирный день книг и авторского права (ООН; ЮНЕСКО) 

23 апреля Международный день английского языка (ООН) 

23 апреля Международный день испанского языка (ООН) 

24 ареля Всемирный день породнённых городов (ВФПГ) 

24–30 апреля Всемирная неделя иммунизации (ВОЗ) 

24 апреля Международный день солидарности молодёжи (ВФДМ) 

25 апреля Всемирный день борьбы против малярии (ВОЗ) 

25 апреля Международный день делегата (ООН; с 2020 года) 

26 апреля Международный день интеллектуальной собственности (ВОИС) 

26 апреля Международный день памяти о чернобыльской катастро е (ООН) 

26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и катастро ах (ООН) 

28 апреля Всемирный день охраны труда (МО ) 

29 апреля Международный день танца (ЮНЕСКО) 

29 апреля День памяти всех жертв применения химического оружия (ОЗХО) 

30 апреля Международный день джаза (ЮНЕСКО) 

2 мая Всемирный день тунца (ООН) 

3 мая Всемирный день свободы печати (ООН) 

5 мая Всемирный день акушерки 

6-12 мая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН 

7 мая День Весак 

8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

8–9 мая Дни памяти и примирения, посвящённые погибшим во Второй мировой 

войне (ООН) 

http://globalsoilweek.org/
http://www.un.org/zh/events/chineselanguageday/
http://www.un.org/ru/sections/observances/international-days/index.html
http://www.un.org/en/events/englishlanguageday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/spanishlanguageday/
http://www.who.int/campaigns/immunization-week/ru/
http://www.un.org/ru/events/chernobylday/
http://www.un.org/ru/events/remembranceday/
http://www.un.org/ru/events/remembranceday/
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9 мая День Европы (СЕ) 

12 мая Международный день медицинской сестры (МСМ) 

15 мая Международный день семей (ООН) 

15 мая Всемирный день памяти жертв СПИДа 

16 мая Международный день мирного сосуществования (ООН) 

16 мая Международный день света (ЮНЕСКО) 

17 мая Всемирный день электросвязи и ин ормационного общества (МСЭ) 

18–24 мая 

(четвёртая 

неделя мая) 

Международная неделя художественного образования (ЮНЕСКО) 

20 мая Всемирный день пчёл (ООН) 

21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 

(ООН) 

22 мая Международный день биологического разнообразия (ООН) 

25 мая Международный день пропавших детей 

25–31 мая Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий 

(ООН) 

29 мая Международный день миротворцев ООН 

31 мая Всемирный день без табака (ВОЗ) 

1 июня Международный день защиты детей (МДФЖ) 

1 июня Всемирный день родителей (ООН) 

3 июня Всемирный день велосипеда (ООН) 

4 июня Международный день невинных детей — жертв агрессии (ООН) 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды (ЮНЕП; ООН) 

5 июня Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и 

нерегулируемым промыслом (ООН) 

6 июня День русского языка в ООН 

7 июня Всемирный день безопасности пищевых продуктов 

8 июня Всемирный день океанов (ООН) 

9 июня Международный день друзей 

12 июня Всемирный день борьбы с детским трудом 

13 июня Международный день распространения ин ормации об альбинизме 

14 июня Всемирный день донора крови (ВОЗ) 

14 июня Международный день блоггера 

15 июня Всемирный день распространения ин ормации о злоупотреблениях в 

отношении пожилых людей (ООН) 

16 июня Международный день семейных денежных переводов (ООН) 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-weeks/international-arts-education-week-2012/
http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
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17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (ООН) 

18 июня День устойчивой гастрономии (ООН) 

19 июня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях 

кон ликта (ООН) 

20 июня Всемирный день беженцев (ООН) 

21 июня Международный день йоги (ООН) 

23 июня Международный день вдов (ООН) 

23 июня День государственной службы ООН 

23 июня Международный олимпийский день (МОК) 

25 июня День моряка (ИМО) 

26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом (ООН) 

26 июня Международный день в поддержку жертв пыток (ООН) 

27 июня Всемирный день рыболовства 

27 июня День микро-, малых и средних предприятий (ООН) 

29 июня Международный день тропиков (ООН) 

30 июня Международный день астероида (ООН) 

30 июня Международный день парламентаризма (ООН) 

2 июля Всемирный день НЛО 

4 июля (первая 

суббота июля) 

Международный день кооперативов (ООН) 

6 июля Всемирный день поцелуя 

11 июля Всемирный день народонаселения (ООН) 

11 июля Всемирный день шоколада 

15 июля Всемирный день навыков молодёжи (ООН) 

18 июля Международный день Нельсона Манделы (ООН) 

20 июля Международный день торта 

20 июля Международный день шахмат (ФИДЕ) 

28 июля Всемирный день борьбы с гепатитом (ВОЗ) 

30 июля Международный день дружбы (ООН) 

30 июля Всемирный день борьбы с торговлей людьми (ООН) 

1–7 августа Всемирная неделя грудного вскармливания (ВОЗ) 

6 августа Международный день «Врачи Мира за Мир» 

8 августа Всемирный день кошек 

9 августа Международный день коренных народов мира (ООН) 

http://www.un.org/ru/events/smallbusinessday/index.shtml
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12 августа Международный день молодёжи (ООН) 

13 августа Международный день левшей 

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи (ООН) 

21 августа Международный день памяти и поминовения жертв терроризма (ООН) 

22 августа Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии 

или убеждений 

23 августа Международный день памяти жертв работорговли и её ликвидации 

(ЮНЕСКО) 

29 августа Международный день действий против ядерных испытаний (ООН) 

30 августа Международный день жертв насильственных исчезновений (ООН) 

1 сентября День знаний 

5 сентября Международный день благотворительности (ООН) 

8 сентября Международный день грамотности (ЮНЕСКО) 

8 сентября Международный день солидарности журналистов (МОЖ) 

9 сентября Всемирный день красоты (СИДЕСКО) 

10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств (ВОЗ) 

12 сентября День программиста 

12 сентября День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединённых Наций 

15 сентября Международный день демократии (ООН) 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя (ООН) 

18 сентября День секретаря 

19 сентября День рождения «смайлика» 

20 сентября Международный день студенческого спорта (ООН) 

21 сентября Международный день мира (ООН) 

22 сентября Всемирный день без автомобиля 

24 сентября 
(последний 

четверг 

сентября) 

 

Всемирный день моря (ИМО) 

26 сентября Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия 

27 сентября 

 

Всемирный день туризма (ЮНВ О) 

28 сентября Всемирный день борьбы против бешенства (ВОЗ)  

28 сентября Международный день всеобщего доступа к ин ормации (ЮНЕСКО) 

29 сентября Всемирный день сердца (ВОЗ) 

30 сентября Международный день переводчика (ООН) 

1 октября Международный день пожилых людей (ООН) 
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1 октября Международный день музыки (ЮНЕСКО) 

2 октября Международный день ненасилия (ООН) 

3 октября Международный день врача 

4 октября Всемирный день защиты животных (День животных) 

4–10 октября Всемирная неделя космоса (ООН) 

5 октября Всемирный день учителя (ЮНЕСКО) 

5 октября 
(первый 

понедельник 

октября) 

 

Всемирный день архитектуры (МСА) 

5 октября 
(первый 

понедельник 

октября) 

 

Всемирный день Хабитат (ООН) 

7 октября Всемирный день улыбки 

8 октября 

(второй 

четверг 

октября) 

Всемирный день зрения (ВОЗ) 

9 октября Всемирный день почты (ВПС) 

10 октября Всемирный день психического здоровья (ВОЗ) 

10 октября 

(вторая 

суббота 

октября) 

Всемирный день мигрирующих птиц (ЮНЕП) 

11 октября Международный день девочек (ООН) 

12 октября Всемирный день борьбы с артритом (ВОЗ) 

13 октября Международный день по уменьшению опасности бедствий (ООН) 

15 октября Международный день сельских женщин (ООН) 

16 октября Всемирный день продовольствия (ФАО) 

17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (ООН) 

20 октября Всемирный день статистики (каждые пять лет, начиная с 2010 года) 

(ООН) 

22–30 октября Неделя разоружения (ООН) 

24 октября День Организации Объединённых Наций 

24 октября Всемирный день ин ормации о развитии 

24 октября Международный день школьных библиотек 

27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия (ЮНЕСКО) 

31 октября Всемирный день городов (ООН) 

http://www.un.org/ru/events/citiesday/
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2 ноября 

 

Международный день прекращения безнаказанности за преступления 

против журналистов (ООН) 

5 ноября Всемирный день распространения ин ормации о проблеме цунами  

(ООН) 

6 ноября 

 

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды 

во время войны и вооружённых кон ликтов (ООН) 

9–15 ноября 

(неделя, на 

которую 

приходится 11 

ноября 

Международная неделя науки и мира (ООН) 

10 ноября Всемирный день науки (ЮНЕСКО) 

12 ноября Всемирный день борьбы с пневмонией 

12 ноября 

(второй 

четверг 

ноября) 

Всемирный день качества 

13 ноября Всемирный день доброты 

13 ноября Международный день слепых (ВОЗ) 

14 ноября Всемирный день борьбы с диабетом (ВОЗ) 

15 ноября 

(третье 

воскресенье 

ноября) 

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

(ВОЗ) 

16 ноября Международный день, посвящённый терпимости (ЮНЕСКО) 

17 ноября Международный день студентов 

18 ноября 

(третья среда 

ноября) 

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни 

лёгких (ВОЗ) 

19 ноября 

(третий 

четверг 

ноября) 

Всемирный день  илосо ии (ЮНЕСКО) 

19 ноября 

(третий 

четверг 

ноября) 

Международный день отказа от курения (ВОЗ) 

20 ноября День индустриализации А рики (ООН) 

20 ноября Всемирный день ребёнка (ООН) 

21 ноября Всемирный день телевидения (ООН) 

25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин (ООН) 

26 ноября Всемирный день ин ормации (МАИ) 
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29 ноября Международный день солидарности с палестинским народом (ООН) 

30 ноября День памяти всех жертв применения химического оружия (ОЗХО) 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом (ООН) 

2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства (ООН) 

3 декабря Международный день инвалидов (ООН) 

5 декабря 

 

Международный день добровольцев во имя экономического  

и социального развития (ООН) 

5 декабря Всемирный день почв (ООН) 

7 декабря Международный день гражданской авиации (ИКАО) 

9 декабря Международный день борьбы с коррупцией (ООН) 

9 декабря Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования 

их достоинства и предупреждения этого преступления (ООН) 

10 декабря День прав человека (ООН) 

11 декабря Международный день гор (ООН) 

12 декабря Международный день нейтралитета (ООН) 

12 декабря Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения 

18 декабря Международный день мигранта (ООН) 

18 декабря Всемирный день арабского языка в ООН 

19 декабря Международный день помощи бедным 

28 декабря Международный день кино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/ru/events/genocidepreventionday/
http://www.un.org/ru/events/genocidepreventionday/
http://www.un.org/ru/sections/observances/international-days/index.html
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ДАТЫ БЕЛАРУСКАГА І КРАЯЗНАЎЧАГА КАЛЕНДАРА 
 

У 2020 годзе спаўняецца: 

 
1000 гадоў таму г. БРЭСТ быў ЗАХОПЛЕНЫ ПОЛЬСКІМ КАРАЛЁМ 

БАЛЯСЛАВАМ ХРАБРЫМ (1020) 

890 гадоў з дня нараджэння КІРЫЛЫ ТУРАЎСКАГА (каля 1130 ці 1113, 

 ураў – каля 1182 ці пасля 1190), беларускага і ўсходнеславянскага 

царкоўнага дзеяча, пісьменніка-прапаведніка, Святога Беларускай 

Праваслаўнай Царквы 

825 гадоў з дня нараджэння МІНДОЎГА (1195(?)–1263), заснавальніка і першага 

вялікага князя Вялікага Княства Літоўскага 

800 гадоў з дня нараджэння СІМЯОНА ПОЛАЦКАГА (1220, Полацк – 1289), 

царкоўнага дзеяча, епіскапа полацкага і цвярскога, святога Беларускай і 

Рускай Праваслаўных Цэркваў 

780 гадоў з часу ўтварэння ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА (ВКЛ; 1240–

1795), усходнееўрапейскай  еадальнай дзяржавы, якая існавала на тэрыторыі 

сучаснай Беларусі і Літвы, а таксама часткова Украіны, Расіі, Латвіі, 

Польшчы, Эстоніі і Малдовы 

670 гадоў з дня нараджэння ВІТАЎТА (1350–1430), князя гродзенскага, 

трокскага, вялікага князя ВКЛ, аднаго з самых выдатных дзяржаўных дзеячаў 

ВКЛ 

650 гадоў з дня нараджэння СВІДРЫГЫЙЛЫ (каля 1370–1452), вялікага князя 

ВКЛ 

630 гадоў з часу атрымання г. БРЭСТАМ ГРАМАТЫ НА МАГДЭБУРГСКАЕ 

ПРАВА, першым з беларускіх гарадоў (1390) 

560 гадоў таму ў г. БРЭСЦЕ праходзіў СЕЙМ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА 

ЛІТОЎСКАГА (1460) 

560 гадоў з дня нараджэння КАНСТАНЦІНА ІВАНАВІЧА АСТРОЖСКАГА 

(1460?–1530), дзяржаўнага дзеяча ВКЛ, военачальніка, мецэната 

550 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ ГУСОЎСКАГА (1470-я – 1533?), 

беларускага і польскага паэта-гуманіста, мысліцеля і асветніка эпохі 

Адраджэння 

550 гадоў з часу з’яўлення ЖЫРОВІЦКАГА АБРАЗА МАЦІ БОЖАЙ, адной з 

галоўных хрысціянскіх святынь Беларусі (1470) 

530 гадоў з дня нараджэння ФРАНЦЫСКА (ФРАНЦІШАКА) СКАРЫНЫ (каля 

1490, Полацк – 1551?), першадрукара, асветніка-гуманіста, пісьменніка, 

грамадскага дзеяча, мастака-гра іка, медыка, батаніка і астранома 

525 гадоў таму ў г. БРЭСЦЕ адчынены ПЕРШЫ ШПІТАЛЬ-ПРЫЮТ для 

БЕДНЫХ, САСТАРЭЛЫХ і ХВОРЫХ (1495) 

520 гадоў таму г. БРЭСТ быў РАЗРАБАВАНЫ ВОЙСКАМІ КРЫМСКАГА 

ХАНА МЭНГЛІ ГІРЭЯ (1500)  

510 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ФЁДАРАВА (сапр. ІВАНА ФЁДАРАВІЧА 

МАСКВІЦІНА; каля 1510–1583), асветніка, аднаго са стваральнікаў 

Заблудаўскай друкарні, заснавальніка кнігадрукавання ў Расіі і Украіне 

500 гадоў з часу заснавання Ф. Скарынам у доме мецэната Я. Бабіча 

ВІЛЕНСКАЙ ДРУКАРНІ, першай на Беларусі (пачатак 1520-х – 1525)  

500 гадоў таму г. БРЭСТ СТАЎ ЦЭНТРАМ ПАВЕТА ў Падляшскім ваяводстве 

(1520) 

500 гадоў з дня нараджэння АСТАФІЯ (ЯЎС АФІЯ) БАГДАНАВІЧА 

ВАЛОВІЧА (каля 1520, Гродзеншчына – 1587 ці 1590), дзяржаўнага і 
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грамадскага дзеяча ВКЛ, гуманіста, правазнаўца, мецэната-асветніка 

500 гадоў з дня нараджэння МАЦЕЯ КАВЯЧЫНСКАГА (1520-я – 1572), 

кнігавыдаўца, аднаго з заснавальнікаў Нясвіжскай друкарні, перакладчыка, 

рэ армацыйнага дзеяча 

490 гадоў з дня нараджэння СЫМОНА БУДНАГА (каля 1530, Беластоцкае ваяв. – 

1593), дзеяча беларускай культуры, мысліцеля-гуманіста,  ілоса а, 

асветніка, рэлігійнага рэ арматара,  ілолага, паэта, кнігавыдаўца ВКЛ 

490 гадоў з дня нараджэння ДАНІЭЛЯ ЛАНЧЫЦКАГА (мян. ДАНІЭЛЯ з 

ЛАНЧЫЦЫ; каля 1530 – каля 1600), друкара (Нясвіж, Заслаўе, Вільня), які 

выдаў «Новы Запавет» (1564, 1570), «Катэхізіс» С. Буднага (1564) і інш. 

значныя выданні 

490 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ МІКАЛАЕВІЧА ЦЯПІНСКАГА 

(АМЕЛЬЯНОВІЧА; 1530-я ці пач. 1540-х, Чашнікаўскі р-н – 1599 ці 1600), 

гуманіста-асветніка, пісьменніка, кнігавыдаўца 

480 гадоў з дня нараджэння НІКІФАРА ПАРАСХЕСА-КАНТАКУЗЕНА (1540-я – 

1599), архідыякана, старшыні Брэсцкага царкоўнага сабору 1596 г., святога 

Беларускай Праваслаўнай Царквы 

485 гадоў з дня нараджэння БАЗЫЛІКА ЦЫПРЫЯНА (КІПРЫЯНА; 1535(?), 

Польшча – пасля 1600), беларускага і польскага дзеяча культуры, паэта, 

перакладчыка, кампазітара, кнігавыдаўца 

470 гадоў з дня нараджэння ЛАЎРЭНЦІЯ ІВАНАВІЧА ЗІЗАНІЯ 

( УС АНОЎСКАГА; сапр., верагодна, КУКОЛЬ; 1550-я ці 1560-я – каля 

1634), беларускага і ўкраінскага педагога, паэта, мовазнаўца, перакладчыка, 

царкоўнага дзеяча 

470 гадоў з дня нараджэння АНДРЭЯ РЫМШЫ (каля 1550, Навагрудскае ваяв. 

(цяпер Баранавіцкі р-н) – пасля 1599), паэта, заснавальніка панегірычнай 

паэзіі ў старажытнай беларускай літаратуры 

465 гадоў з часу першага ўпамінання г. СТОЛІНА ў пісьмовых крыніцах (1555)  

460 гадоў з дня нараджэння САЛАМОНА ФЁДАРАВІЧА РЫСІНСКАГА (каля 

1560, Полацкае ваяв. – 1625), польскага і беларускага паэта-лацініста, 

педагога,  ілоса а,  алькларыста, этногра а, педагога 

450 гадоў з часу заснавання ВІЛЕНСКАГА УНІВЕРСІТЭТА, найстарэйшай 

навучальнай установы Беларусі і Літвы (цяпер Вільнюскі ўніверсітэт; 1570) 

450 гадоў з дня нараджэння СТАФАНА (СІЛЬВЕС РА) ІВАНАВІЧА ЗІЗАНІЯ 

( УС АНОЎСКАГА; сапр., верагодна, КУКОЛЬ; каля 1570 – 1600), 

беларускага і ўкраінскага педагога, пісьменніка-палеміста, царкоўнага дзеяча 

440 гадоў з дня нараджэння ЛЯВОНЦІЯ КАРПОВІЧА (свецкае імя ЛОНГІН 

(ЛОГВІН); каля 1580, Пінск – 1620), рэлігійнага дзеяча, пісьменніка-

палеміста, аднаго з пачынальнікаў айчыннага сістэматычнага багаслоўя, 

першага архімандрыта Віленскага брацкага Свята-Духава манастыра, святога 

Беларускай Праваслаўнай Царквы 

420 гадоў з дня нараджэння КАЗІМІРА СЕМЯНОВІЧА (каля 1600 – пасля 

1651), інжынера і тэарэтыка артылерыі, мысліцеля-гуманіста 

420 гадоў з дня нараджэння ГІЁМА ЛЕВАСЭР дэ БАПЛАНА (каля 1600–1673 

ці пасля 1675),  ранзузскага інжынера- арты ікатара, ваеннага картогра а, 

які склаў карту «Вялікае княства Літоўскае і Белая Русь», дзе ўпершыню 

назва «Беларусь» была вынесена ў загаловак  

390 гадоў з пачатку існавання КУЦЕІНСКАЙ ДРУКАРНІ (Орша, 1630–1654), 

цэнтра беларускага кірылічнага кнігадрукавання пры Аршанскім Куцеінскім 

Богаяўленскім манастыры 

380 гадоў з часу заснавання пры Васкрасенскім манастыры ігуменам Макарыем 

 акарэўскім першай ШКОЛЫ на Камянеччыне (1640) 
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330 гадоў з пачатку дзейнасці СУПРАСЛЬСКАЙ ДРУКАРНІ (Беластоцкае 

ваяв.; пач. 1690-х – 1803), якая дзейнічала пры Супрасльскім 

Дабравешчанскім манастыры і выпусціла больш за 420 выданняў, сярод якіх 

буквары славянскай мовы, першы славяна-польскі друкаваны «Лексікон» 

(1772) і інш. 

320 гадоў з дня нараджэння ІАГАНА (ЯНА) КРЫШТОФА ГЛАЎБІЦА (1700?,  

Польшча – 1767), беларускага і літоўскага архітэктара, найбуйнейшага 

прадстаўніка віленскага барока, стваральніка шматлікіх каталіцкіх храмаў на 

Беларусі  

290 гадоў з дня нараджэння МІХАЛА КАЗІМІРА АГІНСКАГА (1730–1800), 

дзяржаўнага дзеяча Рэчы Паспалітай, кампазітара, паэта, мецэната 

275 гадоў з дня нараджэння МАЦЕЯ ЯКУБАВІЧА БУТРЫМОВІЧА (1745, 

Пінскі пав. – 1814), дзяржаўнага дзеяча Рэчы Паспалітай, падстарасты і 

мечніка Пінскага павета 

270 гадоў з пачатку існавання НЯСВІЖСКАЙ ДРУКАРНІ (1750-я – 1790-я), 

заснаванай Радзівіламі, першай на тэрыторыі Беларусі, якая карысталася 

кірыліцай і выдала «Катэхізіс» С. Буднага — першую кнігу на беларускай 

мове 

255 гадоў з пачатку будаўніцтва АГІНСКАГА КАНАЛА, які злучае рэкі Нёман, 

Шчару, Ясельду, Прыпяць, даўжынёй 54 км (Пінскі, Івацэвіцкі і Ляхавіцкі    

р-ны; 1765) 

255 гадоў з часу заснавання БРЭСЦКАЙ УНІЯЦКАЙ ЕПАРХІІ, 
адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі ўніяцкай (грэка-каталіцкай) царквы 

(Літоўская губ.; 1765–1839) 

250 гадоў з часу заснавання ў г. БРЭСЦЕ СУКОННАЙ МАНУФАКТУРЫ 

(1770) 

245 гадоў з пачатку будаўніцтва ДНЯПРОЎСКА-БУГСКАГА 

(КАРАЛЕЎСКАГА) КАНАЛА, які злучае рэкі Піну і Мухавец, даўжынёй 

244 км (Брэсцкі, Жабінкаўскі, Кобрынскі, Драгічынскі, Іванаўскі і Пінскі р-

ны; 1775) 

230 гадоў з дня нараджэння ЯНА БАРШЧЭЎСКАГА (1790 ці 1794, 1796 ці 

1799 – 1851), пісьменніка,  алькларыста, выдаўца, аднаго з пачынальнікаў 

новай беларускай літаратуры 

225 гадоў таму ў выніку трэццяга падзелу Рэчы Паспалітай г. БРЭСТ 

УВАЙШОЎ У СКЛАД РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ (1795) 

220 гадоў з дня нараджэння ІГНАТА РЫГОРАВІЧА КУЛАКОЎСКАГА (1800, 

Пружанскі пав. – 1870), грамадскага і культурнага дзеяча, асветніка, педагога 

220 гадоў з дня нараджэння КЕЛЯСЦІНА ІВАНАВІЧА БРЭНА (каля 1800, 

Брэстчына – 1875), краязнаўца,  алькларыста, этногра а, святара 

205 гадоў з дня нараджэння ФРАНЦА (ФРАНЦІШКА) АНДРЭЕВІЧА САВІЧА 

(псеўд. АДАМ ГЕЛЬГЕ ; каля 1815, Пінскі р-н – 1845), паэта, публіцыста, 

рэвалюцыянера-дэмакрата, аўтара аднаго з першых палітычных пам летаў у 

гісторыі вызваленчага руху Беларусі 

200 гадоў з пачатку існавання ГРОДЗЕНСКАЙ ГУБЕРНСКАЙ ДРУКАРНІ 

(1820–1915), заснаванай пры Гродзенскім губернскім праўленні 

200 гадоў з дня нараджэння ЯНА КАЗІМІРА (ІВАНА ФАДЗЕЕВІЧА) ЗАВІШЫ 

(1820 ці 1852–1887), археолага, пачынальніка даследавання каменнага веку 

на тэрыторыі Беларусі 

195 гадоў з дня нараджэння АПАЛІНА (АПАЛОНА) ПАЎЛАВІЧА 

ГОФМЕЙСТЕРА (1825, г. Брэст – 1890), аднаго з кіраўнікоў 

рэвалюцыйнага руху на Беларусі ў 1840–1860-я гг. 
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195 гадоў з дня нараджэння ФРАНЦІШАКА УЛАДЗІСЛАВАВІЧА ЮНДЗІЛА 

(1825, Івацэвіцкі р-н – 1865), аднаго з кіраўнікоў паўстання 1863–1864 гг. на 

Беларусі і ў Польшчы 

180 гадоў з пачатку існавання ТЭАТРА ДУНІНА-МАРЦІНКЕВІЧА, першага 

беларускага нацыянальнага тэатра сучаснага тыпу (1840–1850-я) 

160 гадоў з часу заснавання ў г. БРЭСЦЕ ЯЎРЭЙСКАЙ БАЛЬНІЦЫ (1860) 

155 гадоў з часу заснавання ў г. БРЭСЦЕ ЧАТЫРОХКЛАСНАЙ 

ПРАГІМНАЗІІ (зараз у будынку знаходзіцца адзін з карпусоў Брэсцкага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна) (1865) 

155 гадоў з часу пабудавання БРЭСЦКАЙ СІМЯОНАЎСКАЙ ЦАРКВЫ, 

помніка архітэктуры руска-візантыйскага стылю (Брэст; 1865) 

140 гадоў з часу адкрыцця ЗА  «ХОЛДЫНГАВАЯ КАМПАНІЯ 

„ПІНСКДРЭЎ“», створанага на базе  анернай  абрыкі акцыянернага 

таварыства братоў Лур’е (Пінск; 1880) 

135 гадоў з часу заснавання АА  «ПІНСКІ ордэна Знак пашаны 

СУДНАБУДАЎНІЧА-СУДНАРАМОНТНЫ ЗАВОД», старэйшага 

суднабудаўнічага прадпрыемства Беларусі (Пінск; 1885)  

130 гадоў з дня нараджэння ПІЛІПА ДЗЯМ’ЯНАВІЧА МЯДЗВЕДЗЯ (1890 ці 

1889, Пружанскі пав. – 1937), дзяржаўнага дзеяча БССР, удзельніка барацьбы 

за савецкую ўладу на Беларусі і ў Расіі, двойчы кавалера ордэна Чырвонага 

Сцяга  

120 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА ЯЎХІМАВІЧА (ЯФІМАВІЧА) 

КРОШНЕРА (1900–1942), кампазітара, аўтара першага нацыянальнага 

балета «Салавей», заслужанага артыста Беларусі 

115 гадоў з часу адкрыцця ў в. АСТРАМЕЧАВА на сродкі Ф. Ф. Паўленкава 

адной з першых у Беларусі БЯСПЛАТНЫХ НАРОДНЫХ БІБЛІЯТЭК 

(Брэсцкі р-н; 1905)  

115 гадоў з часу стварэння БРЭСЦКАЙ АРГАНІЗАЦЫІ РСДРП, якая 

ўдзельнічала ў падрыхтоўцы і правядзенні выступленняў салдат Брэсцкай 

крэпасці ў 1905–1907 гг. (1905) 

110 гадоў назад у м. КАМЯНЕЦ Брэсцкага павета Гродзенскай губерніі на 

народныя сродкі (земскія зборы) была адчынена БАЛЬНІЦА (1910) 

110 гадоў з часу адкрыцця ЗАВОДА ШКЛЯНЫХ ВЫРАБАЎ «ПІНА» (Пінск; 

1910) 

110 гадоў з часу адкрыцця ў ДАВЫД-ГАРАДКУ ЦАГЛЯНАГА ЗАВОДА 

ўласніка Ольпінера (Столінскі пав.; 1910) 

100 гадоў з часу адкрыцця ў г. БРЭСЦЕ ГАРБАРНАГА ЗАВОДА ўладальніка 

Грынберга (1920) 

100 гадоў з часу адкрыцця ў м. ЦЕЛЯХАНЫ ЛЕСАПІЛЬНАГА ЗАВОДА 

ўладальніка К. Пуслоўскага (Косаўскі пав.; 1920) 

100 гадоў з часу адкрыцця ў г. ПІНСКУ МАСЛАЗАВОДА і МЛЫНА 

ўладальніка А. Кунды (1920) 

100 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ІВАНАВІЧА ЧУКЛАЯ (1920, Бешанковіцкі 

р-н – 1942), удзельніка партызанскага руху ў Пінскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну 

95 гадоў з часу пабудовы ў г. БРЭСЦЕ ПЕРШАЙ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫІ 

(1925)  

95 гадоў з часу заснавання ў г. БРЭСЦЕ ПРЫВАТНАЙ ЖАНОЧАЙ 

ГІМНАЗІІ П. ЛЯВІЦКАГА (1925) 

95 гадоў з часу адкрыцця ў МАЁНТКУ ПЛЯНТА-ГАЦКА ПРЫВАТНАГА 

ЛЕСАПІЛЬНАГА ЗАВОДА В. ПУСЛОЎСКАГА (Косаўскі пав.; 1925) 

 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=58bcjj0y6
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=58bcjj0y6
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95 гадоў з часу выдання дзяржаўнага (нацыянальнага) бібліягра ічнага 

паказальніка «ЛЕТАПІС ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯЎ БЕЛАРУСІ», 

(Мінск; 1925) 

90 гадоў з пачатку выдання грамадска-палітычнага часопіса «БЕЛАРУСЬ. 

BELARUS» (Мінск; 1930) 

80 гадоў з часу заснавання УА «БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ АБЛАСНЫ 

ЦЭНТР МАЛАДЗЁЖНАЙ ТВОРЧАСЦІ», буйнейшай абласной установы, 

якая выконвае каардынацыйныя і арганізацыйныя  ункцыі для раённых 

цэнтраў пазашкольнай работы, устаноў адукацыі ў правядзенні адукацыйных, 

культурна-масавых мерапрыемстваў (Брэст; 1940) 

80 гадоў з часу заснавання АА  «ГІДРАСЕЛЬМАШ», прадпрыемства па 

выпуску сельскагаспадарчай тэхнікі (Пінск; 1940)  

80 гадоў з пачатку стварэння УА «СТОЛІНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ АГРАРНА-

ЭКАНАМІЧНЫ КАЛЕДЖ» (Столін; 1940) 

75 гадоў з часу адкрыцця УА «БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ імя 

А. С. ПУШКІНА», адкрыты як Брэсцкі настаўніцкі інстытут (Брэст; 1945) 

75 гадоў з часу заснавання РУП «ПАЛЕСКАЯ ВОПЫТНАЯ СТАНЦЫЯ 

МЕЛІЯРАЦЫЙНАГА ЗЕМЛЯРОБСТВА І ЛУГАВОДСТВА» (п. Палескі, 

Лунінецкі р-н; 1945) 

75 гадоў з пачатку выдання літаратурна-мастацкага і грамадска-палітычнага 

часопіса «НЁМАН» (Мінск; 1945) 

70 гадоў з пачатку стварэння БРЭСЦКАГА ЗАСЛУЖАНАГА 

АМАТАРСКАГА АРКЕСТРА РУСКІХ НАРОДНЫХ ІНСТРУМЕНТАЎ 

МУЗЫЧНАГА КАЛЕДЖА ІМЯ Р. ШЫРМЫ (Брэсцкая вобл.; 1950) 
65 гадоў з пачатку выдання дзяржаўнага (нацыянальнага) бібліягра ічнага 

паказальніка «ЛЕТАПІС ВЫЯЎЛЕНЧЫХ ВЫДАННЯЎ» (Мінск; 1955) 

60 гадоў з часу адкрыцця ў КАМЯНЕЦКАЙ ВЕЖЫ АДДЗЕЛА БРЭСЦКАГА 

АБЛАСНОГО КРАЯЗНАЎЧАГА МУЗЕЯ (Камянец; 1960) 

60 гадоў з часу заснавання ДУ «БРЭСЦКІ АБЛАСНЫ ЦЭНТР ПА 

ГІДРАМЕТЭАРАЛОГІІ І МАНІТОРЫНГУ НАВАКОЛЬНАГА 

АСЯРОДДЗЯ» (Брэст; 1960) 
60 гадоў з пачатку дзейнасці АА  «ДЫВАНЫ БРЭСТА», вядучага вытворцы 

дываноў у Беларусі (Брэст; 1960) 

55 гадоў з пачатку стварэння АА  «БРЭСЦКІ ПАНЧОШНЫ КАМБІНАТ», 

лаўрэата Прэміі Урада Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў галіне якасці 

2012 г. (Брэст; 1965) 

55 гадоў з пачатку будаўніцтва АА  «ПРАМЫСЛОВА-ГАНДЛЁВАЕ 

АБ’ЯДНАННЕ “ПАЛЕССЕ”», буйнейшага вытворцы верхніх трыкатажных 

вырабаў для ўсіх узроставых груп, паўшарсцяных і высокааб’ёмнай пражы 

трыкатажнага палатна ў Рэспубліцы Беларусь (Пінск; 1965) 

50 гадоў з пачатку выдання спецыялізаванага навукова-папулярнага часопіса 

«АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО» (Мінск; 1970) 

50 гадоў з часу стварэння БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА 

АКАДЭМІЧНАГА МУЗЫЧНАГА ТЭАТРА, заслужанага калектыва 

Рэспублікі Беларусь, лаўрэата спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь (2005) (Мінск; 1970) 

30 гадоў з часу заснавання УА «ПІНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ КАЛЕДЖ 

МАСТАЦТВАЎ» (Пінск; 1990) 
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СТУДЗЕНЬ 

 

 80 гадоў з часу адкрыцця ў г. БРЭСЦЕ ПЕДАГАГІЧНАГА ВУЧЫЛІШЧА 

(1940–1957) 

 80 гадоў з часу стварэння БРЭСЦКАГА АБЛСПАЖЫЎСАЮЗА (1940) 

 80 гадоў з часу адкрыцця ў БЫЛЫМ МАЁНТКУ ПЛЯНТА 

СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ШКОЛЫ (Кобрынскі р-н; 1940) 

 75 гадоў з пачатку выдання газеты «ЗОРЬКА», пераможцы І і IV 

Нацыянальных конкурсаў друкаваных СМІ «Залатая ліцера» (Мінск; 1945) 

1 НОВЫ ГОД 

1 75 гадоў з дня нараджэння ВОЛЬГІ МІХАЙЛАЎНЫ ІПАТАВАЙ (1945, 

г. п. Мір), пісьменніцы, перакладчыка, грамадскай дзяячкі, узнагароджанай 

ордэнам «Знак Пашаны» 

1 65 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА ПЯТРОВІЧА КАЗАКЕВІЧА (1955, 

Іванаўскі р-н), вучонага ў галіне механізацыі сельскай гаспадаркі, члена-

карэспандэнта НАН Беларусі 

1 55 гадоў з часу стварэння АА  «БРЭСТСЕЛЬМАШ», створанага на базе 

Брэсцкага рамонтна-механічнага завода (1965) 

2 75 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ УЛАДЗІМІРАВІЧА КАБЯКА (1945, 

Баранавіцкі р-н), вучонага-гісторыка, заслужанага работніка адукацыі 

Беларусі, выдатніка народнай асветы 

3 70 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ (МІКОЛЫ) МІКАЛАЕВІЧА 

ТРАФІМЧУКА, (1950, Драгічынскі р-н), паэта 

4 75 гадоў з дня нараджэння ФЁДАРА ВІКТАРАВІЧА ШАСТАКА (1945, 

Івацэвіцкі р-н), мастака дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (кераміка), 

працы якога ўпрыгожваюць інтэр’еры Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і 

Палаца Незалежнасці 

5 ДЗЕНЬ ПРАЦАЎНІКОЎ САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЫ 

5 85 гадоў з дня нараджэння РЫГОРА ІВАНАВІЧА АФАНАСІКА (1935, 

Баранавіцкі р-н – 1998), вучонага ў галіне меліярацыі, члена-карэспандэнта 

Акадэміі аграрных навук Беларусі, заслужанага меліяратара Беларусі 

7 РАСТВО ХРЫСТОВА (праваслаўнае Раство) 

7 110 гадоў з дня нараджэння КАНСТАНЦІНА СЯРГЕЕВІЧА ЗАСЛОНАВА 

(1910–1942), аднаго з арганізатараў і кіраўнікоў партыйнага падполля і 

партызанскага руху ў Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, Героя 

Савецкага Саюза (1943, пасмяротна) 

9 150 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА РАМАНАВІЧА ПШЧОЛКІ 

(1870, Ушацкі р-н – 1943), пісьменніка, публіцыста, этногра а,  алькларыста 

9 115 гадоў з дня нараджэння БАРАНАВА ФЁДАРА АЛЯКСЕЕВІЧА (1905–

1982), аднаго з арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага руху на тэрыторыі 

Баранавіцкай вобласці, дзяржаўнага дзеяча БССР 

9 70 гадоў з дня нараджэння РЫГОРА АЛЯКСАНДРАВІЧА ШУМАКА 

(1950, Іванаўскі р-н), вучонага-юрыста, выдатніка адукацыі 

10 220 гадоў з дня нараджэння АДАМА СУЗІНА (1800, Кобрынскі пав. – 1879),  

удзельніка нацыянальна-вызваленчага руху, падарожніка, сакратара Зялёнага 

саюза  аварыства  іламатаў 

11 90 гадоў з дня нараджэння ІГАРА ВАСІЛЬЕВІЧА ЛАПЦІНСКАГА (1930, 

Магілёў – 2018), акцёра, рэжысёра радыё, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі (1988), заслужанага артыста Беларусі (1994)  

14 100 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ (МІКАЛАЯ ЯКАЎЛЕВІЧА) 

АЎРАМЧЫКА (1920, Бабруйскі р-н – 2017), пісьменніка, перакладчыка, 

заслужанага работніка культуры Беларусі, лаўрэата Літаратурнай прэміі 
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імя Я. Купалы (1964)  

14 50 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІСЛАВЫ УЛАДЗІМІРАЎНЫ 

СКАВАРОДКА (Украіна, 1970), мастачкі 

15 120 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА ВОСІПАВІЧА ГОРЫНА (сапр. 

КАЛЯДА; 1900, Бяроза – 1938), вучонага-гісторыка, дзяржаўнага дзеяча 

БССР, акадэміка НАН БССР 

15 80 гадоў з часу ўтварэння Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР 

РАЁНАЎ у ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЯХ БЕЛАРУСІ, у т. л. у Брэсцкай, 

Баранавіцкай і Пінскай (1940) 

15 80 гадоў з часу ўтварэння БАРАНАВІЦКАГА, БРЭСЦКАГА, 

БЯРОЗАЎСКАГА, ГАНЦАВІЦКАГА, ДРАГІЧЫНСКАГА, 

ЖАБІНКАЎСКАГА, ІВАНАЎСКАГА, ІВАЦЭВІЦКАГА, 

КАМЯНЕЦКАГА, КОБРЫНСКАГА, ЛУНІНЕЦКАГА, ЛЯХАВІЦКАГА, 

МАЛАРЫЦКАГА, ПІНСКАГА, ПРУЖАНСКАГА, СТОЛІНСКАГА 
раёнаў (1940)  

15-17 75 гадоў з часу правядзення І АБЛАСНОГА З’ЕЗДА СЕЛЬСКІХ 

ЛЕКАРАЎ (Брэст, 1945) 

16 105 гадоў з часу нараджэння ПЯТРА СЯРГЕЕВІЧА РАБЦАВА (1915–

1941), лётчыка, які адным з першых здзейсніў таран варожага самалёта ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны 

16 80 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ПІЛІПАВІЧА ЛАГВІНОВІЧА (1940, 

Ганцавіцкі р-н – 2011), паэта 

16 60 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА СЦЯПАНАВІЧА КУРАКА 

(1960, Лунінецкі р-н), вучонага ў галіне жывёлагадоўлі 

16 60 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА ДЗМІТРЫЕВІЧА 

ТРАШЧЫЛЫ (1960, Пінскі р-н), спартсмена (лёгкая атлетыка), трэнера, 

заслужанага майстра спорту СССР (1988), чемпіёна свету (1983) 

17 90 гадоў з дня нараджэння ЛЕАНІДА КАНСТАНЦІНАВІЧА ЛУКШЫ 

(1930, Пружанскі р-н – 2011), доктара тэхнічных навук, вучонага ў галіне 

мостабудавання, заслужанага дзеяча навукі Беларусі 

18 100 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА ПАЎЛАВІЧА ФІЛІПАВА (1920, 

Клімавіцкі р-н – 2005), акцёра, заслужанага артыста Беларусі 

18 165 гадоў з дня нараджэння КАНСТАНЦІНА ВІКЕНЦЬЕВІЧА 

ХРУЦКАГА (1855, Івацэвіцкі р-н – 1969), ваеннага дзеяча, героя руска-

турэцкай вайны 1877–1878 гг., удзельніка Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г., 

кавалера ордэна «Знак Пашаны» 

19 ДЗЕНЬ ВЫРАТАВАЛЬНІКА 

22 180 гадоў з часу ўтварэння БРЭСЦКАЙ ЕПАРХІІ БЕЛАРУСКАЙ 

ПРАВАСЛАЎНАЙ ЦАРКВЫ (1840) 

23 100 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА АЛЯКСЕЕВІЧА ДАНЕЛІЯ (1920, 

Махачкала, Дагестан – 2012), жывапісца, заслужанага дзеяча мастацтваў 

Беларусі (1995), удзельніка Вялікай Айчыннай вайны, аднаго з 

заснавальнікаў Брэсцкай абласной арганізацыі Беларускага саюза мастакоў 

23 60 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА КАНСТАНЦІНАВІЧА 

АВЕРКАВА (1960), тэлевядучага, акцёра, рэжысёра, заслужанага дзеяча 

культуры Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (2004) 

24 135 гадоў з дня нараджэння ЮРЫЯ ВІКТАРАВІЧА ТАРЫЧА (сапр. 

АЛЯКСЕЕВА; 1885, Полацк – 1967), беларускага і расійскага кінарэжысёра, 

сцэнарыста, заснавальніка беларускага кіно, заслужанага дзеяча мастацтваў 

Расіі 

24 80 гадоў з часу адкрыцця УА «БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ МУЗЫЧНЫ 

КАЛЕДЖ імя Р. ШЫРМЫ» (1940) 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-3zx307ncs
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26 (апошняя 
нядзеля 

студзеня) 

ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАЙ НАВУКІ 

26  640 гадоў з часу першых звестак у гістарычных крыніцах аб 

г. п. ШАРАШОВА, у якіх змешчаны наказ Вялікага князя Літоўскага 

Вітаўта аб перадачы пасёлка Мікалаю Насуце (Пружанскі р-н; 1380) 

26 120 гадоў з дня нараджэння АРКАДЗЯ АНДРЭЕВІЧА МОРКАЎКІ (1900, 

Пухавіцкі р-н – 1957), паэта 

27 80 гадоў з часу адкрыцця БРЭСЦКАЙ АБЛАСНОЙ БІБЛІЯТЭКІ 

ІМЯ М. ГОРКАГА (1940), лаўрэата спецыяльнай прэміі Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь (2002) 

28 80 гадоў з дня нараджэння ЛЕАНІДА МАРТЫНАВІЧА ДАЙНЕКІ (1940, 

Клічаўскі р-н – 2019), пісьменніка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

імя К. Каліноўскага (1990) і Літаратурнай прэміі імя І. Мележа (1988) 

30 85 гадоў з часу адкрыцця ў г. БРЭСЦЕ аддзялення ПРАЦОЎНАГА 

ІНСТЫТУТА АСВЕТНІЦТВА І КУЛЬТУРЫ імя ЖЭРОМСКАГА (1935) 

  

ЛЮТЫ 

 

 320 гадоў з пачатку ПАЎНОЧНАЙ ВАЙНЫ 1700–1721 гг., вайны Швецыі і 

яе саюзнікаў з Рэччу Паспалітай і яе саюзнікамі  

 80 гадоў з часу заснавання УА «ПІНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ МЕДЫЦЫНСКІ 

КАЛЕДЖ» (Пінск; 1940) 

1 85 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ ІВАНАВІЧА БОРЫСА (1935, 

Баранавіцкі р-н – 1998), педагога, партыйнага дзеяча Беларусі 

2 85 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА ПАТАПАВІЧА 

ВАЛЫНЦА (1935, Пінскі р-н), вучонага ў галіне  ізіялогіі і біяхіміі раслін, 

лаўрэата прэміі акадэмій навук Украіны, Беларусі і Малдовы (1996), прэміі 

НАН Беларусі (2007) 

2 85 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА АЛЯКСАНДРАВІЧА ПРАНЬКО 

(1935, Ляхавіцкі р-н), кінааператара, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

(1966) 

5 90 гадоў з дня нараджэння РАСЦІСЛАВА ІВАНАВІЧА ЯНКОЎСКАГА 

(1930–2016), акцёра тэатра і кіно, народнага артыста Беларусі і СССР, 

лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1998),  эатральнай прэміі 

імя І. Буйніцкага (1992), прэміі «За духоўнае адраджэнне» (2003), прэміі 

Саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі ў галіне культуры і мастацтва (2006), 

міждзяржаўнай прэміі «Зоркі Садружнасці» (2015), кавалера ордэна 

Ф. Скарыны 

5 85 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА РЫГОРАВІЧА ЧЭРНІКА (1935, 

Пружанскі р-н – 2016), паэта, педагога 

6 70 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ІГНАТАВІЧА ГУРШЧАНКОВА 

(1950, Гомельская вобл.), мастака ў вобласці станкавай гра ікі і жывапісу 

7 70 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА ТРАХІМЁНКА 

(1950, Расія), пісьменніка, сцэнарыста, доктара юрыдычных навук, пра есара 

10 80 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА СЦЯПАНАВІЧА АМЯЛЬЯНЧЫКА 

(1940, Драгічынскі р-н – 2007), вучонага ў галіне агульнай гігіены, эканомікі і 

спартыўнай медыцыны 

11 100 гадоў з дня нараджэння ДЗМІТРЫЯ ВАСІЛЬЕВІЧА РУДЗЬКО (1920, 

Петрыкаў – 1998), цымбаліста, заслужанага артыста Беларусі, педагога 

11 85 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ (МІКАЛАЯ СЯРГЕЕВІЧА) 

КУСЯНКОВА (1935, Добрушскі р-н – 2004), пісьменніка, лаўрэата 
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Літаратурнай прэміі імя А. Куляшова (1991), Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя 

Якуба Коласа (2000) 

11 80 гадоў з часу стварэння ўстановы «ДЗЯРЖАЎНЫ АРХІЎ БРЭСЦКАЙ 

ВОБЛАСЦІ» (Брэст; 1940) 

11 80 гадоў з часу заснавання ДУ «НАЦЫЯНАЛЬНЫ ГІСТАРЫЧНЫ АРХІЎ 

БЕЛАРУСІ ў ГРОДНЕ» (1940) 

12 125 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА АЛЯКСЕЕВІЧА ТРАЙНІНА (1895, 

Пінск – 1956), расійскага ваеннага дзеяча, контр-адмірала, удзельніка 

савецка- інляндскай вайны 1939–1940 гг., Вялікай Айчыннай вайны 

12 90 гадоў з дня нараджэння ВАЛЬМЕНА МІКАЛАЕВІЧА АЛАДАВА (1930, 

Мінск), заслужанага архітэктара Беларусі, педагога, лаўрэата Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі (2000), выдатніка адукацыі, кавалера ордэна «Знак Пашаны» 

13 60 гадоў з дня нараджэння ЮРЫЯ ІВАНАВІЧА ХІЛЬКО (1960, 

Баранавічы), гра іка, лаўрэата прэміі Міжнароднага  онду славянскага 

пісьменства імя св. Кірылы і Мя одзія (1990), прэміі Федэрацыі пра саюзаў 

Беларусі (2015) 

14 100 гадоў з дня нараджэння ВАДЗІМА НІЧЫПАРАВІЧА ПАЗНЯКА (1920, 

Бешанковіцкі р-н – 1997), грамадскага і дзяржаўнага дзеяча Беларусі, 

заслужанага дзеяча культуры Беларусі 

15 ДЗЕНЬ ПАМЯЦІ ВОІНАЎ-ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІСТАЎ 

15 75 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА ПАЎЛАВІЧА БАБЕЯ (1945, в. Ёдчыкі, 

Івацэвіцкі р-н), спартсмена (барацьба вольная), трэнера, заслужанага трэнера 

Беларусі 

16 120 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА СЦЯПАНАВІЧА НЕСЦЯРУКА 

(1900, Камянецкі р-н – 1991), ваеннага дзеяча, удзельніка Грамадзянскай, 

савецка- інляндскай 1939–1940 гг. і Вялікай Айчыннай войнаў, генерала-

маёра артылерыі, генерала-лейтэнанта артылерыі 

16 95 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ЯКАЎЛЕВІЧА НАВУМЕНКІ (1925,   

Рэчыцкі р-н – 2006), народнага пісьменніка Беларусі, літаратуразнаўца, 

грамадскага дзеяча, акадэміка НАН Беларусі, заслужанага дзеяча навукі 

Беларусі, лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1967), Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі імя Якуба Коласа (1972), прэміі НАН Беларусі (1997) 

16 80 гадоў з часу заснавання ПІНСКАГА КАЛЕДЖА УА «БРЭСЦКІ 

ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ імя А. С. ПУШКІНА» (1940) 

18 125 гадоў з дня нараджэння СЯМЁНА КАНСТАНЦІНАВІЧА 

ЦІМАШЭНКІ (1895–1970), дзяржаўнага і ваеннага дзеяча, Маршала 

Савецкага Саюза, двойчы Героя Савецкага Саюза (1940, 1965), камандуючага 

войскамі Беларускай ваеннай акругі (1945–1960) 

18 50 гадоў з часу стварэння ў г. БРЭСЦЕ завода бытавой хіміі, зараз АА  

«БРЭСЦКІ ЗАВОД БЫТАВОЙ ХІМІІ» (1970) 

19 130 гадоў з дня нараджэння КАЗІМІРА СВАЯКА (сапр. КАНС АНЦІН 

МАЦВЕЕВІЧ С АПОВІЧ; 1890, Астравецкі р-н – 1926), паэта, празаіка, 

рэлігійнага і грамадскага дзеяча 

19 105 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ БЯРОЗКІ (МАЦВЕЯ 

[МІ РАФАНА] ВАСІЛЬЕВІЧА СМАРШЧКА [РЭПКІ-СМАРШЧКА]; 1915,  

Ляхавіцкі р-н – 2008), паэта, культурнага і грамадскага дзеяча беларускага 

замежжа (ЗША), заслужанага доктара медыцыны 

19 85 гадоў з дня нараджэння ГЕНАДЗЯ СЦЯПАНАВІЧА АЎСЯННІКАВА 

(1935, Магілёў), акцёра, народнага артыста Беларусі і СССР, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1988), прэміі Беларускага саюза тэатральных 

дзеячаў «Крыштальная Паўлінка» (2006), спецыяльнай прэміі Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь (2008), кавалера ордэна Францыска Скарыны (2006) 
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20 75 гадоў з дня нараджэння ТАІСЫ МІКАЛАЕЎНЫ БОНДАР (1945, 

г. п. Рудзенск – 2005), пісьменніцы, перакладчыцы, грамадскай дзяячкі, 

лаўрэата прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» 

(2004) 

22 120 гадоў з дня нараджэння ФЁДАРА СЯМЁНАВІЧА КУНЬКОВА (1900, 

Іванаўскі р-н – 1969), удзельніка Грамадзянскай вайны, аднаго з кіраўнікоў 

партызанскага руху ў Пінскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну 

22 80 гадоў з часу стварэння УА «ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ 

ЎНІВЕРСІТЭТ імя ЯНКІ КУПАЛЫ» (1940) 

23 ДЗЕНЬ АБАРОНЦАЎ АЙЧЫНЫ І УЗБРОЕНЫХ СІЛ РЭСПУБЛІКІ 

БЕЛАРУСЬ 

23 75 гадоў з часу адкрыцця ў г. БРЭСЦЕ ДЗІЦЯЧАГА КІНАТЭАТРА (1945) 

23 60 гадоў з часу стварэння Брэсцкага трэста «БРЭСТГАЗ» (цяпер — 

УП «Брэстаблгаз»; 1960) 

24 100 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСЕЯ ЛЕАНІДАВІЧА АНДРЭЕВА 

(1920–1999), расійскага і беларускага артыста балета, балетмайстара, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, заслужанага артыста Расіі 

24 85 гадоў з дня нараджэння РЫГОРА ІВАНАВІЧА БАРАДУЛІНА (1935, 

Ушацкі р-н – 2014), народнага паэта Беларусі, перакладчыка, лаўрэата прэміі 

Ленінскага камсамола Беларусі (1976), Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі 

Купалы (1976) 

25 115 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСЕЯ ЯЎХІМАВІЧА КЛЯШЧОВА (1905 

ці 1902, Калінкавіцкі р-н – 1968), партыйнага і дзяржаўнага дзеяча БССР, 

аднаго з арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага руху ў Пінскай вобласці ў 

Вялікую Айчынную вайну, генерал-маёра, Героя Савецкага Саюза (1944) 

25 100 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА (ПЯ РА ФЁДАРАВІЧА) 

ПРЫХОДЗЬКІ (1920, Хоцімскі р-н – 2006), паэта, перакладчыка, лаўрэата 

Літаратурнай прэміі імя А. Куляшова (1985) 

25 75 гадоў з дня нараджэння ВОЛЬГІ МІХАЙЛАЎНЫ КЛЕБАНОВІЧ (па 

мужу ДЗЯНІСАВАЙ; 1945), актрысы, народнай артысткі Беларусі, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1986), уладальніцы прыза «Крыштальная 

Паўлінка» (2003) 

27 85 гадоў з дня нараджэння ФЁДАРА ДАНІЛАВІЧА КЛІМЧУКА (1935, 

Драгічынскі р-н – 2018), мовазнаўца, аўтара прац па беларускай 

дыялекталогіі, лінгвагеагра іі, сацыялінгвістыцы, анамастыцы,  альклору, 

лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (2000) 

28 110 гадоў з дня нараджэння АЛЕСЯ ДУБРОВІЧА (сапр. АЛЯКСЕЯ 

РЫГОРАВІЧА РЭДЗЬКІ; 1910, Глыбоцкі р-н – 1942), паэта, удзельніка 

вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі, аднаго з ініцыятараў стварэння 

Літаратурнага  ронту сялянска-рабочых пісьменнікаў 

28 80 гадоў з дня нараджэння МАРАТА РЫГОРАВІЧА КЛІМАВА (1940, 

в. Выганашчы, Івацэвіцкі р-н – 2019), мастака ў вобласці манументальна-

дэкаратыўнага і станковага жывапісу 

  

САКАВІК 

 

 55 гадоў назад у г. БРЭСЦЕ было адчынена ЭКСКУРСІЙНАЕ БЮРО 

(1965) 

2 75 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ ВАСІЛЬЕВІЧА ШАПЯЛЕВІЧА (1945, 

Пінскі р-н), вучонага- ізіка, доктара  ізіка-матэматычных навук, аўтара 

навуковых даследаванняў па галагра іі ў  отарэ рактыўных крышталях, 

лаўрэата прэміі НАН Беларусі імя акадэміка Ф. І. Фёдарава (2011) 



24 

 

3 95 гадоў з дня нараджэння ЗІНАІДЫ МІКАЛАЕЎНЫ ЛЕЎЧАНКА (1925, 

Расія – 1980), архітэктара, аўтара шэрага праектаў у Брэсце, заслужанага 

архітэктара Беларусі 

3 75 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ЦІМАФЕЕВІЧА ЯРЧАКА (1945, 

Івацэвіцкі р-н), вучонага-псіхолага, аўтара прац па праблемах агульнай 

псіхалогіі, псіхалогіі мовы і мыслення, развіцця маўлення на роднай і 

замежнай мовах 

4 ДЗЕНЬ МІЛІЦЫІ 

4 130 гадоў з дня нараджэння ВІНЦУКА АДВАЖНАГА (сапр. ЯЗЭПА 

С АНІСЛАВАВІЧА ГЕРМАНОВІЧА; 1890, Ашмянскі р-н – 1978), 

пісьменніка, рэлігійнага дзеяча 

5 115 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ІВАНАВІЧА БАБРОВА (1905, 

Цвярская губ., Расія – 1943), дзяржаўнага дзеяча БССР і аднаго з кіраўнікоў 

партызанскага руху на тэрыторыі Брэсцкай вобласці ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

5 90 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА АНДРЭЕВІЧА КАРПУКА (1930, 

Камянецкі р-н), мастака кіно і тэлебачання, гра іка, жывапісца 

7 70 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ ПЯТРОВІЧА РАІНЧЫКА (1950, 

Шклоўскі р-н), кампазітара, піяніста, музычнага і грамадскага дзеяча, 

народнага артыста Беларусі, лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола Беларусі 

(1980) 

8 ДЗЕНЬ ЖАНЧЫН 

8 110 гадоў з дня нараджэння ПЁТРЫ (ПЯ РА ВАСІЛЬЕВІЧА) КОНЮХА 

(1910, Карэліцкі р-н – 1994), сусветна вядомага опернага спевака, педагога 

8 90 гадоў з дня нараджэння ЯРАСЛАВА СІЛЬВЕСТРАВІЧА ПАРХУТЫ 

(1930, Івацэвіцкі р-н – 1996), пісьменніка, краязнаўца, журналіста, 

падарожніка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя К. Каліноўскага (1992) 

9 60 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА КАНСТАНЦІНАВІЧА 

САВІЦКАГА (1960, Баранавічы), рэжысёра, акцёра 

10 100 гадоў з дня нараджэння АРКАДЗЯ НІЧЫПАРАВІЧА МАРЦІНОВІЧА 

(1920, Глускі р-н – 2009), пісьменніка, заслужанага работніка культуры 

Беларусі (1980) 

10 90 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ СЦЯПАНАВІЧА КІРЫЛАВА 

(1930–2007), мастака, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі 

13 95 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА ПЯТРОВІЧА 

ХАПАЛЮКА (1925, Маларыцкі р-н – 2010), вучонага- ізіка, аўтара прац па 

 ізічнай оптыцы і лазернай  ізіцы 

13 20 гадоў з часу заснавання МАСТАЦКАГА МУЗЕЯ г. БРЭСТА,  іліяла 

Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея, адкрытага для наведвальнікаў 

17.05.2002 (Брэст; 2000) 

15 ДЗЕНЬ КАНСТЫТУЦЫІ 

15 170 гадоў з дня нараджэння ВОЙСЛАВА (ВАЙНІСЛАВА) КАЗІМІРА 

КАНСТАНЦІНАВІЧА САВІЧ-ЗАБЛОЦКАГА (СУЛІМА-САВІЧ-

ЗАБЛОЦКАГА; 1850 ці 1849, Міёрскі р-н – пасля 1893), беларускага і 

польскага пісьменніка, паэта, публіцыста 

15 90 гадоў з дня нараджэння ЖАРЭСА ІВАНАВІЧА АЛФЁРАВА (1930,  

Віцебск – 2019), расійскага вучонага- ізіка, акадэміка АН СССР і АН Расіі, 

замежнага члена НАН Беларусі, АН Германіі, Польскай АН, Нацыянальнай 

інжынернай АН ЗША, лаўрэата Нобелеўскай прэміі (2000), Ленінскай прэміі 

(1972) і Дзяржаўнай прэміі СССР (1984), кавалера ордэнаў Леніна, «За 

заслугі перад Айчынай» (Расія), Францыска Скарыны 
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15 100 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА ІВАНАВІЧА 

МАЛЕВІЧА (1920, Ляхавіцкі р-н – 1994), удзельніка партызанскага руху на 

Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, поўнага кавалера ордэна Славы 

19 85 гадоў з дня нараджэння ІВАНА АЛЯКСАНДРАВІЧА КІРЭЙЧЫКА 

(1935, Ганцавіцкі р-н – 1996), пісьменніка 

20 65 гадоў з дня нараджэння АНДРЭЯ ІВАНАВІЧА МАЗЬКО (1955, 

Іванаўскі р-н), паэта 

21 180 гадоў з дня нараджэння ФРАНЦІШКА БЕНЯДЗІКТА КАЗІМІРАВІЧА 

БАГУШЭВІЧА (1840, Гродзенская вобл. – 1900), пісьменніка, публіцыста, 

перакладчыка, аднаго з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры 

(крытычны рэалізм) 

21 85 гадоў з дня нараджэння ФІЛАРЭТА (свец. КІРЫЛ ВАРФАЛАМЕЕВІЧ 

ВАХРАМЕЕЎ; 1935, Масква, Расія), дзеяча Беларускай Праваслаўнай 

Царквы, Мітрапаліта, ганаровага Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі, Героя 

Беларусі (2006), кавалера шматлікіх ордэнаў Праваслаўнай Царквы, ордэна 

Айчыны ІІІ ступені (1998), ордэна Ф. Скарыны (2003), ордэна Дружбы 

народаў (2005), ордэна Пашаны (2008) 

22 100 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСЕЯ ВАСІЛЬЕВІЧА ПЫСІНА (1920, 

Краснапольскі р-н – 1981), паэта, заслужанага работніка культуры Беларусі 

(1980), лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы (1968) 

23 125 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ ПЯТРОВІЧА СТАШЭЎСКАГА 

(1895, Капыльскі р-н – 1937), празаіка, драматурга, грамадскага дзеяча 

23 90 гадоў з дня нараджэння КАНСТАНЦІНА ІВАНАВІЧА 

МАЛЕВІЧА (1930, Баранавіцкі р-н), вучонага ў галіне акушэрства і 

гінекалогіі 

26 60 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА АНАТОЛЬЕВІЧА ШНІПА (1960, 

Валожынскі р-н), паэта, лаўрэата прэміі імя У. Маякоўскага (1987), 

літаратурнай прэміі «Залаты Купідон» (2007), спецыяльнай прэміі Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь (2008), прэміі Федэрацыі пра саюзаў Беларусі (2017) 

28 100 гадоў з дня нараджэння ЛІДЗІІ АНДРЭЕЎНЫ БАЗАНАВАЙ (1920–

1944), савецкай разведчыцы ў гады Вялікай Айчыннай вайны 

28 80 гадоў з пачатку дзейнасці АА  «БРЭСЦКАЯ ТРЫКАТАЖНАЯ ФІРМА  

„ЭЛМА“», (Брэст; 1940) 

28 70 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА ВІКТАРАВІЧА БОНДАРА 

(1950, Баранавічы), вучонага-эканаміста, педагога, заслужанага работніка 

адукацыі Беларусі (2016) 

29 120 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА УЛАДЗІМІРАВІЧА КОРШ-

САБЛІНА (САБЛІНА; 1900–1974), кінарэжысёра, народнага артыста 

Беларусі і СССР, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі СССР (1950), Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1968) 

29 70 гадоў з дня нараджэння ЗІНАІДЫ ІОСІФАЎНЫ ДУДЗЮК (1950, 

Браслаўскі р-н), паэтэсы, перакладчыцы, драматурга, лаўрэата Нацыянальнай 

літаратурнай прэміі (2018) 

31 220 гадоў з дня нараджэння ВОСІПА (ЮЛЬЯНА) ІВАНАВІЧА 

СЯНКОЎСКАГА (1800, Віленскі пав. – 1858), вучонага-ўсходазнаўца, 

дыпламата, пісьменніка, мовазнаўца, журналіста, члена-карэспандэнта 

Пецярбургскай АН 

 КРАСАВІК 

 

 70 гадоў з часу адкрыцця для наведвальнікаў УК «БРЭСЦКІ АБЛАСНЫ 

КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ» і стварэння першай часовай выставы (Брэст; 

1950) 
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 75 гадоў з часу адкрыцця УА «ПІНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ АГРАРНЫ 

ТЭХНАЛАГІЧНЫ КАЛЕДЖ» (Пінск; 1945) 

1 270 гадоў з дня нараджэння ГУГІ КАЛАНТАЯ (КАЛОН АЯ; 1750–1812), 

палітычнага дзеяча Рэчы Паспалітай,  ілоса а, педагога, публіцыста, аднаго 

з аўтараў Канстытуцыі 3 мая 1791 г. 

1 70 гадоў з часу стварэння ДУ «УЗОРНА-ПАКАЗАЛЬНЫ АРКЕСТР 

УЗБРОЕНЫХ СІЛ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ», лаўрэата прэміі 

Ленінскага камсамола Беларусі (1972), заслужанага калектыва Рэспублікі 

Беларусь (2003) (Мінск; 1950) 

2 ДЗЕНЬ ЯДНАННЯ НАРОДАЎ БЕЛАРУСІ І РАСІІ 

4 60 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ ІВАНАВІЧА ЖАЛУДКО (1960,  

Бярозаўскі р-н), мастака ў вобласці станковага жывапісу, акварэлі 

5 120 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА АЛЯКСАНДРАВІЧА 

ЛУЧЫНСКАГА (1900–1990), ваеннага дзеяча, генерала арміі, удзельніка 

вызвалення Брэсцкай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, Героя Савецкага 

Саюза (1944) 

5 80 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ІВАНАВІЧА 

ШПАКОЎСКАГА (1940, Пінскі р-н – 2001), вучонага ў галіне хірургіі і 

геранталогіі, члена Расійскай АМН 

9 95 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ІОСІФАВІЧА ПАЎЛЮЧУКА 

(1925, Брэсцкі р-н – 2008), дзяржаўнага дзеяча БССР, кавалера ордэнаў 

Леніна і «Знак Пашаны» 

10 120 гадоў з дня нараджэння ГАЎРЫІЛА СТАНІСЛАВАВІЧА 

ЗДАНОВІЧА (1900, Ляхавіцкі р-н – 1984), ваеннага дзеяча, удзельніка 

Грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў, генерал-маёра, Героя Савецкага 

Саюза (1945) 

11 165 гадоў з дня нараджэння АРСЕНА ІВАНАВІЧА МАРКЕВІЧА (1855, 

Брэст – 1942), архівіста, літаратуразнаўца, гісторыка, аўтара прац па 

археалогіі і гісторыі Крыма, грамадскага дзеяча, члена-карэспандэнта АН 

СССР 

12 ВЯЛІКДЗЕНЬ па календары каталіцкай кан есіі 

12 130 гадоў з дня нараджэння ЯНКІ НЁМАНСКАГА (сапр. ІВАНА 

АНДРЭЕВІЧА ПЯТРОВІЧА; 1890, Навагрудскі р-н – 1937), пісьменніка, 

вучонага-эканаміста, грамадскага дзеяча, акадэміка НАН Беларусі 

14 140 гадоў з дня нараджэння ЯЗЭПА (ВОСІПА ЛЯВОНАВІЧА) ДЫЛЫ 

(1880, Слуцк – 1973), пісьменніка, тэатразнаўца, грамадскага і культурнага 

дзеяча, правадзейнага члена Інбелкульта 

14 100 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСЕЯ НІЧЫПАРАВІЧА КАРПЮКА 

(1920–1992), пісьменніка, заслужанага работніка культуры Беларусі, лаўрэата 

Літаратурнай прэміі імя І. Мележа (1986) 

15 100 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ РАКІТНАГА (сапр. МІКАЛАЯ 

ІСАКАВІЧА НОВІКАВА; 1920, Брагінскі р-н – 2000), пісьменніка 

16 85 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ КАНСТАНЦІНАВІЧА КЛЫШКІ 

(1935, Баранавіцкі р-н), пісьменніка, крытыка, перакладчыка, педагога, 

аўтара перакладу на беларускую мову Новага Запавету, складальніка 

буквароў, заслужанага работніка культуры Беларусі, лаўрэата Літаратурнай 

прэміі імя В. Віткі (2014) 

18 80 гадоў з дня нараджэння ЭДУАРДА СЯМЁНАВІЧА ХАНКА (1940), 

кампазітара, народнага артыста Беларусі, заслужанага дзеяча культуры 

Аўтаномнай Рэспублікі Крым 

19 ВЯЛІКДЗЕНЬ па календары праваслаўнай кан есіі 

 



27 

 

23 80 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА АПАНАСАВІЧА КАЗЬКО (1940, 

Калінкавічы), пісьменніка, кінасцэнарыста, лаўрэата прэміі 

імя М. Астроўскага (1975, Расія), прэміі Ленінскага камсамола БССР (1977), 

Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа (1982), Літаратурнай прэміі імя 

Б. Палявога (1990, Расія) 

23 60 гадоў з часу адкрыцця ў г. КАМЯНЦЫ МУЗЫЧНАЙ ШКОЛЫ (1960), 

цяпер — УА «Камянецкая дзяржаўная дзіцячая школа мастацтваў» 

26 ДЗЕНЬ ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ ТРАГЕДЫІ 

28 РАДАЎНІЦА (па календары праваслаўнай кан есіі) 

29 80 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА 

СВІДУНОВІЧА (1940, Кобрынскі р-н), вучонага ў галіне металургіі, 

заслужанага дзеяча навукі Беларусі 

  

МАЙ 

 

1 СВЯТА ПРАЦЫ 

1 90 гадоў з дня нараджэння АЛЕСЯ (АЛЯКСАНДРА ЛЯВОНАВІЧА) 

ПЕТРАШКЕВІЧА (1930,  алачынскі р-н – 2012), драматурга, пісьменніка, 

публіцыста, гісторыка, заслужанага работніка культуры БССР (1975), 

лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР (1976) 

2 80 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ ФЯДОСАВІЧА ЛЮБЧУКА (1940, 

Кобрынскі р-н), дзеяча самадзейнага мастацтва, кампазітара, заслужанага 

работніка культуры БССР (1978) 

3 400 гадоў з дня нараджэння БАГУСЛАВА РАДЗІВІЛА (1620–1669), 

ваеннага і дзяржаўнага дзеяча ВКЛ, паэта, мастака, мецэната 

5 ДЗЕНЬ ДРУКУ 

6 100 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ КАНСТАНЦІНАВІЧА 

ЛОГІНАВА (1920–2007), акцёра, народнага артыста Беларусі, заслужанага 

артыста Літвы 

6 85 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА ВАСІЛЬЕВІЧА ЗАРЭЦКАГА (1935,  

Камянецкі р-н – 2013), мастака ў вобласці станковага і манументальна-

дэкаратыўнага жывапісу 

6 80 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА СЦЯПАНАВІЧА ЛІПСКАГА 

(1940, Рэчыцкі р-н), пісьменніка, заслужанага дзеяча культуры Беларусі, 

выдатніка адукацыі, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя Я. Маўра (1993), 

Літаратурнай прэміі імя В. Віткі (1997), Міжнароднай прэміі А. Швейцара 

(1998), Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя К. Каліноўскага (2000), прэміі 

Дзіцячага  онду міжнароднай асацыяцыі Дзіцячых  ондаў (2005), 

Літаратурнай прэміі імя А. Грына (2008, Расія), кавалера ордэна св. Дзмітрыя 

(Расія), ордэна Ф. Скарыны (2007) 

6 70 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА УЛАДЗІМІРАВІЧА МЯСНІКОВІЧА 

(1950, Нясвіжскі р-н), дзяржаўнага і грамадскага дзеяча Беларусі, вучонага-

эканаміста, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, кавалера ордэна «Знак 

Пашаны» (1981), ордэнаў Айчыны ІІІ ступені (2000), Дружбы (2009, Расія), 

Дружбы (2010, КНР), ордэна Свяціцеля Кірылы  ураўскага І ступені (2010) 

7 ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ РАДЫЁ, ТЭЛЕБАЧАННЯ І СУВЯЗІ 

8 55 гадоў назад Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР БРЭСЦКАЙ 

КРЭПАСЦІ ПРЫСВОЕНА ГАНАРОВАЕ ЗВАННЕ «КРЭПАСЦЬ-

ГЕРОЙ» (1965) 

9 ДЗЕНЬ ПЕРАМОГІ 

9 75 гадоў з часу заканчэння ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ, вызваленчай 

вайны народаў СССР супраць  ашысцкай Германіі і яе саюзнікаў, 
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найважнейшай састаўной часткі Другой сусветнай вайны (1941–1945) 

10 (другая 
нядзеля мая) 

ДЗЕНЬ ДЗЯРЖАЎНАГА ГЕРБА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ І 

ДЗЯРЖАЎНАГА СЦЯГА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

12 85 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ПЯТРОВІЧА ЛАГВІНОВІЧА (1935, 

Ганцавіцкі р-н – 2015), заслужанага трэнера Беларусі і СССР  

12 220 гадоў з дня нараджэння ВАЛЕНЦІЯ МЕЛЬХІЁРАВІЧА 

ВАНЬКОВІЧА (1800, Бярэзінскі р-н – 1842), жывапісца, аднаго з найбольш 

значных беларускіх мастакоў ХІХ ст. 

13 125 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІСЛАВА ПАЎЛЮКОЎСКАГА (1895, 

Стаўбцоўскі р-н – 1955), пісьменніка, перакладчыка, этнолага,  алькларыста, 

мастака 

13 115 гадоў з дня нараджэння СТЭФАНІІ МІХАЙЛАЎНЫ СТАНЮТЫ 

(1905, Мінск – 2000), актрысы, народнай артысткі Беларусі і СССР, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1982) 

13 85 гадоў з дня нараджэння АЛЬБЕРТА АЛЯКСАНДРАВІЧА 

БАГДАСАРАВА (1935, Узбекістан), вучонага-геолага, інжынера, спартсмена 

( утбол), выдатніка адукацыі Беларусі 

14 60 гадоў з часу дзейнасці І З’ЕЗДА ЖАНЧЫН-АКТЫВІСТАК вобласці 

(Брэст; 1960) 

15 ДЗЕНЬ СЯМ’І 

15 175 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ДЗЯМЕНЦЬЕВІЧА (ЯНА 

ДАМІНІКАВІЧА) ЧЭРСКАГА (1845, Верхнядзвінскі р-н – 1892), геолага, 

геогра а, геамар олага, заолага, даследчыка Сібіры, удзельніка паўстання 

1863–1864 гг. 

16 

(трэцяя 

субота мая)  

ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ ФІЗІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ І СПОРТУ 

16 90 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА МАКСІМАВІЧА ЧАРНАБАЕВА 

(1930), артыста оперы (бас), народнага артыста Беларусі, лаўрэата прэміі 

Беларускага саюза тэатральных дзеячаў «Крыштальная Паўлінка» (2006) 

17 80 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ІВАНАВІЧА ІГНАТОВІЧА (1940, 

Баранавіцкі р-н – 1992), дзяржаўнага дзеяча Беларусі, Генеральнага 

пракурора Рэспублікі Беларусь (1991–1992) 

17 50 гадоў з дня нараджэння АНЖАЛІКІ АНАТОЛЬЕЎНЫ АГУРБАШ (дз. 

ЯЛІНСКАЯ; 1970, Мінск), спявачкі, народнай артысткі Беларусі 

18 80 гадоў з дня нараджэння ЯНА АРЦЁМАВІЧА ЧЫКВІНА (1940), паэта, 

перакладчыка, літаратуразнаўца, даследчыка 

19 65 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА АЛЯКСАНДРАВІЧА 

ГРЫГОР’ЕВА (1955, Ляхавіцкі р-н), мастака ў вобласці жывапісу, гра ікі, 

сцэнагра іі, лаўрэата міжнародных конкурсаў 

20 80 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ (МІКАЛАЯ ПЯ РОВІЧА) 

ВЯРШЫНІНА (1940, Чэрвень – 2009), паэта-сатырыка, гумарыста 

22 120 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ІВАНАВІЧА КАСПЯРОВІЧА 

(1900, Пухавіцкі р-н – 1937), краязнаўца, лексікогра а, мастацтвазнаўца, 

літаратуразнаўца, бібліёгра а, этногра а 

22 90 гадоў з дня нараджэння ІВАНА КІРЫЛАВІЧА ЦІШЧАНКІ (1930, 

Слаўгарадскі р-н – 2001),  алькларыста, літаратуразнаўца, крытыка, 

педагога, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1986) 

22 85 гадоў з дня нараджэння ЛЕАНІДА ІВАНАВІЧА ГАЎРЫЛКІНА (1935, 

Добрушскі р-н – 1989), празаіка, драматурга 

24 100 гадоў з дня нараджэння СЯМЁНА ІОСІФАВІЧА АЛЯКСАНДРАВА 

(1920–1980), акцёра, заслужанага артыста Беларусі 
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24 100 гадоў з дня нараджэння ЯЎГЕНА ЛЬВОВІЧА ЗАСЛАЎСКАГА (1920–

2007), заслужанага архітэктара Беларусі 

25 70 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ПЯТРОВІЧА ЯРЧАКА (1950, 

Івацэвіцкі р-н), вучонага-хіміка 

26 110 гадоў з дня нараджэння ЭДЗІ (АДОЛЬФА ЭДУАРДА) ІГНАЦЬЕВІЧА 

РОЗНЕРА (1910–1976), джазавага трубача, скрыпача, кампазітара, 

аранжыроўшчыка, заслужанага артыста Беларусі 

27 120 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА АДАМАВІЧА ЖЫЛКІ (1900, 

Нясвіжскі р-н – 1933), паэта, перакладчыка, крытыка 

28 ДЗЕНЬ ПАГРАНІЧНІКА 

30 110 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ МІХАЙЛАВІЧА ТРУСА (1910, 

Уздзенскі р-н – 1989), акцёра, першага народнага артыста БССР у 

Колосаўскім тэатры (1955) 

  

ЧЭРВЕНЬ 

 

 75 гадоў з часу пуска адноўленага ЦАГЛЯНАГА ЗАВОДА ў 

в. КАМАРОЎКА Дамачаўскага раёна (зараз Брэсцкі р-н; 1945) 

 60 гадоў з пачатку выдання штомесячнага бібліягра ічнага бюлетэня 

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі «НОВЫЯ КНІГІ: ПА СТАРОНКАХ 

БЕЛАРУСКАГА ДРУКУ» (Мінск; 1960) 

1 75 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСЕЯ ВАСІЛЬЕВІЧА КУЗЬМІЧА (1945, 

Іванаўскі р-н – 2013), жывапісца, партрэтыста 

3 85 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ ВАСІЛЬЕВІЧА ЗУЁНКА (1935, 

Крупскі р-н), паэта, празаіка, крытыка, літаратуразнаўца, кандыдата 

 ілалагічных навук (1973), ганаровага члена НАН Беларусі, лаўрэата прэміі 

Ленінскага камсамола Беларусі (1974), Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі 

Купалы (1982) 

6 70 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСЕЯ АНУФРЫЕВІЧА ДУДАРАВА (1950, 

Дубровенскі р-н), драматурга, сцэнарыста, тэатральнага дзеяча, акцёра, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, лаўрэата прэміі Ленінскага 

камсамола Беларусі (1982), прэміі Ленінскага камсамола (1984), Дзяржаўнай 

прэміі СССР (1985), спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

(2001), прэміі Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва (2002), 

Нацыянальнай тэатральнай прэміі (2016) 

8 125 гадоў з дня нараджэння ІГНАТА СЫМОНАВІЧА ДВАРЧАНІНА 

(1895, Дзятлавіцкі р-н – 1937), літаратуразнаўца, паэта, публіцыста, 

грамадскага дзеяча 

9 60 гадоў з часу стварэння ўстановы «БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ АРХІЎ-

МУЗЕЙ ЛІТАРАТУРЫ І МАСТАЦТВА» (Мінск; 1960) 

10 65 гадоў з дня нараджэння ЛЯВОНЦІЯ УЛЬЯНАВІЧА ЗДАНЕВІЧА (1955, 

Брэсцкі р-н), архітэктара, сярод асноўных прац якога Палац Рэспублікі (у 

аўтарскім калектыве), будынак і інтэр’еры Пасольства Украіны, 

рэканструкцыя комплексу будынкаў Упраўлення Беларускай чыгункі, 

лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (2004) 

12 125 гадоў з дня нараджэння ЛЕАПОЛЬДА ІВАНАВІЧА РОДЗЕВІЧА 

(1895, Лагойскі р-н – 1938?), пісьменніка, драматурга, публіцыста, 

палітычнага і грамадскага дзеяча, удзельніка рэвалюцыйнага руху ў Заходняй 

Беларусі 

14 120 гадоў з дня нараджэння МІХАСЯ ЗАБЭЙДЫ-СУМІЦКАГА       

(МІХАІЛА ІВАНАВІЧА ЗАБЭЙДЫ; 1900, Пружанскі р-н – 1981), опернага 

спевака, педагога 



30 

 

14 80 гадоў з часу заснавання Народным Камісарыятам шляхоў зносін БРЭСТ-

ЛІТОЎСКАГА ТЭХНІКУМА ЧЫГУНАЧНАГА ТРАНСПАРТУ, зараз 

Брэсцкі каледж- іліял УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт транспарту» 

(1940) 

15 100 гадоў з дня нараджэння ТАЦЦЯНЫ МІХАЙЛАЎНЫ АЛЯКСЕЕВАЙ 

(1920, Мінск), рэжысёра радыё, актрысы, заслужанага дзеяча культуры 

Беларусі 

15 80 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА КАНСТАНЦІНАВІЧА БУЗЫ (1940, 

Баранавіцкі р-н), вучонага ў галіне ін арматыкі і вылічальнай тэхнікі, 

выдатніка адукацыі Беларусі 

15 80 гадоў з дня нараджэння АДОЛЬФА УСЦІНАВІЧА ВАРАНОВІЧА 

(1940, Мядзельскі р-н – 2001), пісьменніка 

15 70 гадоў з дня нараджэння ІВАНА МІКАЛАЕВІЧА ШЫЛЫ (1950, 

Столінскі р-н), вучонага ў галіне механізацыі сельскай гаспадаркі, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (2009) 

16 75 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ АЛЯКСЕЕВІЧА СЦЕПАНОВІЧА 

(1945, Бярозаўскі р-н), вучонага- ілоса а, педагога, заслужанага работніка 

адукацыі Беларусі 

19 60 гадоў з дня нараджэння ГАЛІНЫ СІДАРАЎНЫ БАБАРЫКА (1960, 

Столінскі р-н), паэтэсы 

20 30 гадоў з часу стварэння ў г. БРЭСЦЕ ШКОЛЫ-ЛІЦЭЯ № 31, зараз ДУА 

«Ліцэй № 1 імя А. С. Пушкіна г. Брэста» (1990) 

21 (трэцяя 
нядзеля 

чэрвеня) 

ДЗЕНЬ МЕДЫЦЫНСКІХ РАБОТНІКАЎ 

22 ДЗЕНЬ УСЕНАРОДНАЙ ПАМЯЦІ АХВЯР ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ 

ВАЙНЫ 

24 120 гадоў з дня нараджэння КУЗЬМЫ ЧОРНАГА (сапр. МІКАЛАЯ 

КАРЛАВІЧА РАМАНОЎСКАГА; 1900, Капыльскі р-н – 1944), пісьменніка, 

перакладчыка 

26 ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ ПРАКУРАТУРЫ 

27 125 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ ФЁДАРАВІЧА ДЗЮБЮКА (1895, 

Брэст – 1976), вучонага-метэаролага, заснавальніка касмічнай метэаралогіі   

27 95 гадоў з дня нараджэння ЛІДЗІІ ЛЬВОЎНЫ АРАБЕЙ (1925, Уздзенскі р-н – 

2015), празаіка, крытыка, літаратуразнаўца, аўтара зборнікаў аповесцей і 

апавяданняў 

27 55 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ МІКАЛАЕВІЧА КРЭЙДЗІЧА (1965, 

в. Заверша, Драгічынскі р-н), пісьменніка 

27 (апошняя 
субота 

чэрвеня) 

ДЗЕНЬ ВЫНАХОДНІКА І РАЦЫЯНАЛІЗАТАРА 

28 (апошняя 
нядзеля 

чэрвеня) 

ДЗЕНЬ МОЛАДЗІ 

28 20 гадоў з часу прысваення БРЭСЦКАМУ ПАЛІТЭХНІЧНАМУ 

ІНСТЫТУТУ СТАТУСА ЎНІВЕРСІТЭТА (зараз УА «БРЭСЦКІ 

ДЗЯРЖАЎНЫ  ЭХНІЧНЫ ЎНІВЕРСІ Э ») (2000) 

29 115 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ МІКАЛАЕВІЧА КОЛЬЧАКА 

(1905, Іванава – 1969), палкоўніка, удзельніка грамадзянскай і Вялікай 

Айчыннай войнаў, Героя Савецкага Саюза (1945) 

30 ДЗЕНЬ ЭКАНАМІСТА 

30 120 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА МІХАЙЛАВІЧА ГАЎРЫЛАВА (1900, 

Расія – 1979), савецкага а іцэра, маёра, аднаго з кіраўнікоў абароны Брэсцкай 
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крэпасці (1941), Героя Савецкага Саюза (1957), ганаровага грамадзяніна 

г. Брэста 

 ЛІПЕНЬ 

 

1 90 гадоў з часу адкрыцця ФАНЕРНАЙ ФАБРЫКІ ТАВАРЫСТВА 

«ПЛЭЙВУД-ЮНІОН» у м. ГАРАДЗІШЧА, якая належала польскаму 

капіталісту Н. Цукеру (Пінскі пав.; 1930) 

1 90 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ АНДРЫЯНАВІЧА ЛІТВІНЧУКА 

(1930, в. Галік, Драгічынскі р-н), пісьменніка-дакументаліста 

1 85 гадоў з дня нараджэння СЦЯПАНА АНТОНАВІЧА КРЫВАЛЯ (1935, 

в. Гутка, Івацэвіцкі р-н – 1996,), пісьменніка-парадыста 

2 100 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА АРКАДЗЬЕВІЧА (МАЙСЕЯ 

АЙЗІКАВІЧА) ЛІСІЦЫНА (1920, Віцебск – 2004), музыканта, дырыжора, 

педагога, заслужанага работніка культуры Беларусі 

3 ДЗЕНЬ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (ДЗЕНЬ 

РЭСПУБЛІКІ) 

3 70 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ (МІКАЛАЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА) 

АРАХОЎСКАГА (1950, Бярозаўскі р-н – 1997), драматурга, пісьменніка, 

лаўрэата  эатральнай прэміі імя К. Крапівы (1997) 

5 55 гадоў з дня нараджэння ЛЮДМІЛЫ ІВАНАЎНЫ РУБЛЕЎСКАЙ (па 

мужу ШНІП; 1965, Мінск), пісьменніцы, журналіста, аўтара зборнікаў паэзiі, 

прозы, драматычных твораў, эсэ, твораў для дзяцей 

8 95 гадоў з дня нараджэння МІХАСЯ (МІХАІЛА КАНС АНЦІНАВІЧА) 

КЛЫШКІ (1925, Баранавіцкі р-н – 1984), журналіста, мовазнаўца, аўтара 

першага ў беларускай лексікагра іі слоўніка сінонімаў і блізказначных слоў 

8 50 гадоў з часу адкрыцця ў г. БРЭСЦЕ СПЕЦЫЯЛІЗАВАНАЙ ДЗІЦЯЧА-

ЮНАЦКАЙ СПАРТЫЎНАЙ ШКОЛЫ № 5, цяпер — СДЮШАР № 5 (1970) 

9 125 гадоў з дня нараджэння ЕЛІСЕЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА ГОЛАСАВА 

(1895, Баранавічы – 1969), генерал-маёра, удзельніка савецка- інляндскай і 

Вялікай Айчыннай войнаў   

9 60 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА ВАСІЛЬЕВІЧА ВАБІШЧЭВІЧА 

(1960, Столінскі р-н), паэта 

10 120 гадоў з дня нараджэння ПЁТРЫ (ПЯ РА АЛЯКСАНДРАВІЧА) 

СЕРГІЕВІЧА (1900, Браслаўскі р-н – 1984), беларускага і літоўскага 

мастака, заслужанага дзеяча мастацтваў Літвы (1965) 

11 90 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ПЯТРОВІЧА РЭЯ (1930, Брэсцкі р-н – 

2002), жывапісца, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, лаўрэата 

спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2000) 

12 (другая 
нядзеля 

ліпеня) 

ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ ПАДАТКОВЫХ ОРГАНАЎ  

13 75 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА СЯРГЕЕВІЧА КЛЮЧНІКАВА 

(1945, Давыд-Гарадок – 2014), вучонага ў галіне радыё ізікі, электронікі і 

ін арматыкі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1974) і СССР (1983) 

14 100 гадоў з дня нараджэння АЛЕСЯ (АЛЯКСАНДРА КІРЫЛАВІЧА) 

АСТАПЕНКІ (1920, Добрушскі р-н – 1970), паэта, перакладчыка 

15 610 гадоў з часу ГРУНВАЛЬДСКАЙ БІТВЫ 1410 г., вырашальнай бітвы 

Вялікай вайны 1409–1411 гг. паміж ВКЛ і Польшчай з аднаго боку і 

 эўтонскім ордэнам з другога, удзел у якой прымала Брэсцкая харугва 

15 120 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА МІКАЛАЕВІЧА ДУБОЎКІ 

(1900 ці 1901, Пастаўскі р-н – 1976), паэта, празаіка, перакладчыка, лаўрэата 

Літаратурнай прэміі імя Янкі Купалы (1962) 
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15 90 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА АЛЯКСЕЕВІЧА МАТУСЕВІЧА (1930, 

Давыд-Гарадок, Столінскі р-н), вучонага ў галіне хіміі высокамалекулярных 

злучэнняў 
 

16 125 гадоў з дня нараджэння МАКСІМА АНТОНАВІЧА АНТАНЮКА 

(1895, Кобрынскі р-н – 1961), ваеннага дзеяча, генерал-лейтэнанта, 

удзельніка Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г., Першай сусветнай, 

грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў 

16 80 гадоў з дня нараджэння НІНЫ СЯМЁНАЎНЫ ЗАГОРСКАЙ (1940, 

в. Загор’е, Баранавіцкі р-н), паэтэсы, публіцыста, крытыка, заслужанага 

работніка культуры Беларусі, лаўрэата прэміі «За духоўнае адраджэнне» 

(2004) 

19 70 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ЯКАЎЛЕВІЧА СУЛКОЎСКАГА 

(1950, Брэст – 2013), мастака, які працаваў у станковым жывапісе ў жанрах 

тэматычнай карціны, пейзажа, нацюрморта 

20 140 гадоў з дня нараджэння ГАЛЬЯША ЛЕЎЧЫКА (сапр. ІЛЬІ 

МІХАЙЛАВІЧА ЛЯЎКОВІЧА; 1880, Слонім – 1944), паэта, празаіка,  

перакладчыка,  алькларыста 

20 95 гадоў назад у г. БРЭСЦЕ пачала выходзіць ГАЗЕТА «EXPRESS 

POLESKI» (1925) 

20 65 гадоў з дня нараджэння ЛЕАНІДА МІКАЛАЕВІЧА ТАРАБУКІ (1955, 

г. Віцебск), скульптара, аўтара твораў у манументальнай і станковай 

скульптуры, дызайнера 

21 50 гадоў з часу адкрыцця ў в. БАРАВАЯ КУРГАНА-АБЕЛІСКА ў памяць 

аб жыхарах, растраляных гітлераўцамі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны 

(Маларыцкі р-н; 1970) 

23 330 гадоў з дня нараджэння ЯКУБА БРЭТЦАРА (1690, Пінск – 1733), 

жывапісца, манументапіста і іканапісца, манаха-езуіта 

23 100 гадоў з дня нараджэння НІНЫ АЛЯКСЕЕЎНЫ КАРНЕЕВАЙ (1920–

2007), актрысы, народнай артысткі Беларусі 

23 30 гадоў з часу адкрыцця ДЗЯРЖАЎНАГА БАТАНІЧНАГА ЗАКАЗНІКА 

АБЛАСНОГА ЗНАЧЭННЯ «СКОКІ» (1990) 

24 200 гадоў з дня нараджэння ЛЮЦЫЯНА КРАШЭЎСКАГА (1820, 

Пружаны – 1892), мастака,  атогра а, удзельніка паўстання 1863–1864 гг. 

25 ДЗЕНЬ ПАЖАРНАЙ СЛУЖБЫ 

25 180 гадоў з дня нараджэння ЮЛЬЯНА ФАМІЧА КРАЧКОЎСКАГА (1840,  

Жабінкаўскі р-н – 1903), беларускага  алькларыста, этногра а, гісторыка, 

археогра а, педагога 

26 (апошняя 
нядзеля 

ліпеня) 

ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ ГАНДЛЮ 

27 30 гадоў з часу прыняцця ДЭКЛАРАЦЫІ АБ ДЗЯРЖАЎНЫМ 

СУВЕРЭНІТЭЦЕ БССР, акта ўрачыстага абвяшчэння суверэнітэту краіны, 

першага а іцыйнага крока да незалежнасці Беларусі (Мінск; 1990) 

28 ДЗЕНЬ ВЫЗВАЛЕННЯ г. БРЭСТА АД НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ 

ЗАХОПНІКАЎ (1944) 

28 110 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА МАЦВЕЕВІЧА СТЭЛЬМАХА 

(1910 ці 15.12.1907, Камянецкі р-н – 1974), тэатральнага дзеяча, пісьменніка, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі 

28 80 гадоў з дня нараджэння ГЕНАДЗЯ ТУМАША (сапр. ЯЎГЕНА 

ЗМІ РАВІЧА  УМАСА; 1940, Дзяржынскі р-н), паэта, празаіка, 

перакладчыка 
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28 20 гадоў з дня адкрыцця ў г. БРЭСЦЕ ЛЯДОВАГА ПАЛАЦА СПОРТА 

(2000) 

30 150 гадоў з дня нараджэння КАНСТАНЦІНА ВАСІЛЬЕВІЧА 

ХАРЛАМПОВІЧА (1870, Бярозаўскі р-н – 1932), беларускага і расійскага 

вучонага-гісторыка, педагога, члена-карэспандэнта Пецярбургскай АН, 

акадэміка АН Украіны 

30 90 гадоў з дня нараджэння РАМАНА АЛЯКСАНДРАВІЧА ЛЕВІНА (1930, 

Палтаўская вобл., Украіна), пісьменніка, аднаго з 19-ці ўцалелых падчас 

вайны брэсцкіх яўрэяў (усяго налічвалася 30 тыс.) 

30 90 гадоў з дня нараджэння ІВАНА АНДРЭЕВІЧА ЖЫТКО (1930, Ляхавіцкі 

раён – 2013), пісьменніка-гумарыста, капітана міліцыі 

30 60 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ІВАНАВІЧА КАВАЛЕВІЧА (1960, 

Бярозаўскі раён), кандыдата навук, матэматыка, пісьменніка 

  

ЖНІВЕНЬ 

 

 75 гадоў з часу стварэння САА  «ЛЯХАВІЦКІ МАЛОЧНЫ ЗАВОД», лаўрэата 

Прэміі Урада Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў галіне якасці 2011 года 

(Ляхавічы; 1945) 

1–19 100 гадоў назад г. БРЭСТ быў заняты часткамі Чырвонай Арміі і 

ВЫЗВАЛЕНЫ АД ПОЛЬСКІХ ВОЙСК, у горадзе быў арганізаваны 

рэвкам (1920) 

1 500 гадоў з дня нараджэння ЖЫГІМОНТА ІІ АЎГУСТА (У ВКЛ — 

ЖЫГІМОН  ІІІ; 1520, Польшча – 1572), вялікага князя ВКЛ і караля 

Польшчы 

1 100 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ КІРЫЛАВІЧА БАНДАРЧЫКА (1920, 

Слуцкі р-н – 2009), вучонага-этногра а, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, 

заслужанага работніка культуры Беларусі, лаўрэата прэміі НАН Беларусі 

(1999) 

1 60 гадоў з часу адкрыцця ў г. БРЭСЦЕ СПАРТЫЎНАЙ ШКОЛЫ ПА 

ФУТБОЛЕ (1960), цяпер — ДСУСУ «Брэсцкі абласны цэнтр алімпійскага 

рэзерву па  утболе» 

2 (першая 
нядзеля 

жніўня) 

ДЗЕНЬ ЧЫГУНАЧНІКА 

2 ДЗЕНЬ ДЭСАНТНІКАЎ І СІЛ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АПЕРАЦЫЙ 

3 110 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ЦІМАФЕЕВІЧА МАЙСЕЕВА (Брэсцкі 

р-н, 1910–1976), удзельніка Вялікай Айчыннай вайны, Героя Савецкага 

Саюза (1945) 

6 180 гадоў з дня нараджэння АЛЬГЕРДА РЫШАРДАВІЧА АБУХОВІЧА 

(псеў. ГРАФ БАНДЫНЭЛІ; 1840, Глускі р-н – 1898), паэта, мемуарыста, 

перакладчыка, аднаго з пачынальнікаў жанру байкі ў беларускай літаратуры 

7 85 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА МІКАЛАЕВІЧА ШЫМАНСКАГА 

(1935, Бярозаўскі р-н), журналіста, заслужанага работніка культуры Беларусі, 

выдатніка друку Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1998), 

спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2002), прэміі 

Беларускага Саюза журналістаў «Залатое пяро» (1995), прэміі Федэрацыі 

пра саюзаў Беларусі (2009), Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ 

«Залатая Ліцера» (2011), уладальніка Ганаровага знака «За заслугі перад 

пра есійным згуртаваннем» (2010), кавалера ордэна «Знак Пашаны» 

9 (другая 
нядзеля 

жніўня) 

ДЗЕНЬ БУДАЎНІКА  
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10 100 гадоў з пачатку існавання БЕЛАРУСКАГА ТРЭЦЯГА 

ДЗЯРЖАЎНАГА ТЭАТРА (БДТ-3), арганізатарам якога быў першы 

народны артыст Беларусі У. І. Галубок (Мінск; 1920–1937) 

12 70 гадоў з дня нараджэння ЛЕАНІДА МІХАЙЛАВІЧА ГАЛУБОВІЧА 

(1950, Клецкі р-н), паэта, крытыка 

14 635 гадоў з часу заключэння КРЭЎСКАЙ УНІІ 1385 г., дзяржаўнага саюза 

паміж ВКЛ і Польшчай 

15 115 гадоў з дня нараджэння ФЁДАРА ІВАНАВІЧА ДАРАШЭВІЧА (1905, 

Камянец – 1986), мастака, члена Саюза мастакоў БССР 

16 (трэцяя 
нядзеля 

жніўня) 

ДЗЕНЬ ВАЕННА-ПАВЕТРАНЫХ СІЛ 

17 65 гадоў з дня нараджэння АЛЕСЯ (АЛЯКСАНДРА ПЯ РОВІЧА) 

ЖАМОЙЦІНА (1955, Баранавіцкі р-н), паэта, аўтара  іласо ска-

публіцыстычных эсэ і артыкулаў пра К. Каліноўскага, Ф. Багушэвіча і інш. 

19 110 гадоў з дня нараджэння АЛЕСЯ ЖАЎРУКА (АЛЯКСАНДРА 

ДЗМІ РЫЕВІЧА СІНІЧКІНА; 1910, Сянно – 1942), паэта, ваеннага 

карэспандэнта 

19 100 гадоў з часу захопу г. БРЭСТА ПОЛЬСКІМІ ВОЙСКАМІ (1920) 

20 90 гадоў з дня нараджэння ГАЛІНЫ УЛАДЗІМІРАЎНЫ 

САЛАМЯНКА (1930, Баранавічы), мастака дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва 

22 55 гадоў з дня нараджэння ВОЛЬГІ МІКАЛАЕЎНЫ ШАРАЯ (1965, Пінскі 

р-н), вучонага- алькларыста, этнолага 

22 50 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА СЯРГЕЕВІЧА УЛЫБІНА 

(1970, Паставы, Віцебская вобл.), мастака станковай гра ікі і жывапісу 

22 25 гадоў з часу ПЕРАЎТВАРЭННЯ БРЭСЦКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА 

ПЕДІНСТЫТУТА імя А. С. ПУШКІНА ў Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт 

імя А. С. Пушкіна (1995) 

23 ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫКІ 

24 90 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА ІВАНАВІЧА БОЎША (1930, Брэст – 

2005), вучонага- ілоса а, палітолага і прававеда 

24 80 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ ІОСІФАВІЧА САЛЯТЫЦКАГА 

(1940, Пружанскі р-н), скульптара 

25 90 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА МІКАЛАЕВІЧА САЛДАТАВА 

(1930–1997), музыканта, дырыжора, педагога, заслужанага дзеяча культуры 

Беларусі 

25 80 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛІЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА БОНДАРА 

(1940, Столінскі р-н), вучонага- ізіка, аўтара першага на беларускай мове 

«Курса агульнай  ізікі: Оптыка» (1995), іншых вучэбных дапаможнікаў для 

школ і ВНУ 

26 85 гадоў з дня нараджэння СВЯТЛАНЫ МІХАЙЛАЎНЫ КЛІМКОВІЧ 

(1935, Мінск – 2001), пісьменніцы, крытыка, перакладчыка, драматурга 

26 80 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ ЯФІМАВІЧА АРЦІМОВІЧА (1940, 

Вілейскі р-н), скульптара, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1998) 

26 65 гадоў з часу заснавання УА «ПІНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ 

ІНДУСТРЫЯЛЬНА-ПЕДАГАГІЧНЫ КАЛЕДЖ» (Пінск; 1955) 

27 70 гадоў з дня нараджэння ГАЛІНЫ АНАТОЛЬЕЎНЫ 

КАРЖАНЕЎСКАЙ (1950, Слуцкі р-н), пісьменніцы, драматурга, крытыка 

28 115 гадоў з дня нараджэння ФЁДАРА ІВАНАВІЧА ДАРАШЭВІЧА (1905, 

Камянец – 1986), жывапісца, аўтара тэматычных карцін, пейзажаў, партрэтаў 
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29 130 гадоў з дня нараджэння ВІЛЬГЕЛЬМА ГЕОРГІЕВІЧА КНОРЫНА 

(сапр. КНОРЫНЬША; 1890–1938), дзяржаўнага і партыйнага дзеяча, 

гісторыка, публіцыста, літаратурнага крытыка 

31 170 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА НІЧЫПАРАВІЧА 

ШЫМАНОЎСКАГА (1850, Светлагорскі р-н – 1918), этногра а, 

 алькларыста, аўтара зборніка «Мінская губерня і яе народная творчасць у 

сувязі з апісаннем народных свят і абрадаў», у якім сабраны каштоўны 

матэрыял па беларускай  алькларыстыцы і этнагра іі 

31 60 гадоў з часу заснавання РУВП «КОБРЫНСКІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЫ 

ЗАВОД «СІТОМО» (Кобрын; 1960) 

  

ВЕРАСЕНЬ 

 

1 ДЗЕНЬ ВЕДАЎ 

1 185 гадоў з дня нараджэння ЮЗАФА АНДРЭЕВІЧА КАЛІНОЎСКАГА (у 

манастве СВ. РАФАЛА; 1835, Вільня – 1907), удзельніка паўстання 1863–

1864 гг., мемуарыста, рэлігійнага дзеяча, святога Рымска-каталіцкай Царквы 

1 120 гадоў з дня нараджэння СЫМОНА ЯКАЎЛЕВІЧА БАРАНАВЫХ 

(сапр. БАРАНАВА; 1900, Уздзенскі р-н – 1942), пісьменніка, члена 

літаратурнага аб’яднання «Маладняк» і Беларускай асацыяцыі пралетарскіх 

пісьменнікаў 

1 85 гадоў з дня нараджэння ЛЯВОНЦІЯ АНДРЭЕВІЧА ДОЎБУША (1935, 

Украіна – 2002), мастака ў вобласці жывапісу, гра ікі, сцэнагра іі 

1 70 гадоў з часу адкрыцця САНАТОРНА-ЛЯСНОЙ ШКОЛЫ Ў 

г. п. ТАМАШОЎКА (Брэсцкі р-н; 1950) 

3 90 гадоў з дня нараджэння ЮРЫЯ ФЁДАРАВІЧА ПАТАПАВА (1930), 

заслужанага архітэктара Беларусі 

3 90 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА ІВАНАВІЧА ТКАЧОВА (1930–1998), 

пісьменніка, літаратуразнаўца, заслужанага работніка вышэйшай школы 

Беларусі 

6 (першая 
нядзеля 

верасня) 

ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА 

 

12 

230 гадоў з дня нараджэння ІВАНА (ІААНА) ГРЫГАРОВІЧА (1790 ці 

06.09.1792, Слаўгарад – 1852 ці 1862), археогра а, гісторыка, краязнаўца, 

пісьменніка, праваслаўнага царкоўнага дзеяча 

12 135 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ДЗЯНІСАВІЧА 

СЕВАСЦЬЯНАВА (1885, Кобрын – 1956), ваеннага дзеяча, генерал-маёра 

юстыцыі, удзельніка Грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў 

12 80 гадоў з дня нараджэння ІВАНА КАНСТАНЦІНАВІЧА СТАДОЛЬНІКА 

(1940, Докшыцкі р-н), празаіка, паэта, драматурга, аўтара вершаў, аповесцей, 

апавяданняў, гумарэсак 

13 (другая 
нядзеля 

верасня) 

ДЗЕНЬ ТАНКІСТАЎ 

13 145 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ КАНСТАНЦІНАВІЧА ПАЎЛОВІЧА 

(псеўд. ПАЛЯШУК; 1875, в. Асаўцы, Драгічынскі р-н – 1940), беларускага 

грамадска-культурнага і рэлігійнага дзеяча, педагога, які адыграў значную 

ролю ў пашырэнні пісьменнасці, асветы на роднай мове ў Заходняй Беларусі, 

аднаго з кіраўнікоў  аварыства беларускай школы 

13 90 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ЭДУАРДАВІЧА 

САКАЛОЎСКАГА (1930, Мінск – 2004), заслужанага архітэктара Беларусі, 

лаўрэата прэміі Савета Міністраў СССР (1981) 
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13 30 гадоў з часу стварэння ГА «БЕЛАРУСКАЯ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ 

ПІЯНЕРСКАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ» (1990) 

14 100 гадоў з часу адкрыцця ДУ «НАЦЫЯНАЛЬНЫ АКАДЭМІЧНЫ 

ТЭАТР імя ЯНКІ КУПАЛЫ», старэйшага тэатра Беларусі, лаўрэата 

спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і 

мастацтва ў 2016 г. (Мінск; 1920) 

14 70 гадоў з дня нараджэння ХВЕДАРА ХВЕДАРАВІЧА ГУРЫНОВІЧА 

(1950, Салігорскі р-н), паэта, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя Я. Маўра 

(1998) 

14 55 гадоў з дня нараджэння АЛЁНЫ ВАСІЛЬЕЎНЫ ЦІХМАНОВІЧ 

(МУШНІЦКАЙ; 1965, Брэст – 2011), спартсменкі (парашутны спорт), 

майстра спорту СССР, чэмпіёнкі свету (2006), пяцікратнай чэмпіёнкі 

Беларусі, сярэбранага прызёра ІІ Сусветных авіяцыйных гульняў (2001)     

15 ДЗЕНЬ БІБЛІЯТЭК 

15 80 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ МАКСІМАВІЧА ЛАПУНОВА 

(1940, Гомель), дырыжора, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі 

16 100 гадоў з часу стварэння УК «ДОМ-МУЗЕЙ АДАМА МІЦКЕВІЧА» 

(Навагрудак; 1920), адкрыты для наведвальнікаў 11 верасня 1938 г. 

17 190 гадоў з часу заснавання ДУК «ГРОДЗЕНСКАЯ АБЛАСНАЯ 

НАВУКОВАЯ БІБЛІЯТЭКА імя Я. Ф. КАРСКАГА» (1830), лаўрэата 

прэміі «За духоўнае адраджэнне» (2008) 

17 160 гадоў з дня нараджэння КАНДРАТА ТОДАРАВІЧА ЛЕЙКІ (1860, 

Слонімскі р-н – 1921), пісьменніка, драматурга, перакладчыка, педагога, 

аўтара першай п’есы для беларускага лялечнага тэатра («Снатворны мак»; 

1912) 

20 ДЗЕНЬ МЫТНІКА 

20 (трэцяя 

нядзеля 

верасня) 

ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ ЛЕСУ 

20 210 гадоў з дня нараджэння ПЛАКІДА (ПЛАЦЫДА) ГАЎРЫЛАВІЧА 

ЯНКОЎСКАГА (1810, Камянецкі р-н – 1872), беларускага і польскага 

пісьменніка-празаіка, паэта, публіцыста, перакладчыка, педагога, царкоўнага 

дзеяча, магістра тэалогіі 

20 100 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА МІХАЙЛАВІЧА ЗЯЛЁНКІНА 

(1920, Пухавіцкі раён – 1991), лётчыка, удзельніка вызвалення Беларусі ў 

Вялікую Айчынную вайну, Героя Савецкага Саюза (1946) 

20 85 гадоў з дня нараджэння МІХАСЯ МІКАЛАЕВІЧА ЗАСІНЦА (1935, 

Ельскі р-н, Гомельская вобл. – 1982), самадзейнага жывапісца, заслужанага 

работніка культуры Беларусі 

21 100 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ СЦЯПАНАВІЧА МУСІНСКАГА 

(1920–2008), заслужанага архітэктара Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі (1968), кавалера ордэна «Знак Пашаны» 

23 130 гадоў з дня нараджэння ФЁДАРА ВІКЕНЦЬЕВІЧА САКУНА (1890, 

Ляхавіцкі р-н – 1954 ці 1955), марака-падводніка, удзельніка Першай 

сусветнай, Грамадзянскай, савецка- інляндскай і Вялікай Айчыннай войнаў, 

кавалера ордэна Леніна (двойчы) 

25 125 гадоў з дня нараджэння ВАНДЫ АНТОНАЎНЫ ЛЯВІЦКАЙ (па мужу 

ЛЁСІК; 1895, г. п. Радашковічы – 1969), пісьменніцы, дачкі Ядвігіна Ш. 

27 80 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ (МІКАЛАЯ ІОСІФАВІЧА) БУСЬКО 

(1940, Карэліцкі р-н), паэта, празаіка, публіцыста, мастака, лаўрэата 

Літаратурнай прэміі імя У. Калесніка (2013) 
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27 70 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ ІВАНАВІЧА КАЧУРКІ (1950, 

Кобрынскі р-н), вучонага ў галіне сельскай гаспадаркі, педагога, рэктара 

Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта, заслужанага работніка адукацыі 

Беларусі (2015) 

27 65 гадоў з дня нараджэння МАРЫІ ІВАНАЎНЫ ЛЯШУК (1955, в.  абулкі, 

Пінскі р-н), пісьменніцы, паэтэсы 

28 90 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА БРАНІСЛАВАВІЧА ДАЙЛІДЫ 

(1930, Слуцкі р-н – 2006), пісьменніка, выдатніка народнай асветы Беларусі 

29 225 гадоў з дня нараджэння ІГНАТА ХОДЗЬКІ (1795, Вілейскі р-н – 1861), 

пісьменніка, мемуарыста, грамадскага дзеяча 

29 140 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ ПЯТРОВІЧА САХАРАВА (1880, 

Полацк – 1954),  алькларыста, этногра а, педагога, публіцыста, арганізатара 

і ўдзельніка культурна-грамадскага жыцця беларусаў Латвіі 

29 75 гадоў з часу прыняцця рашэння Брэсцкім аблвыканкамам аб арганізацыі ў 

г. БРЭСЦЕ АЭРАПАРТА ГРАМАДЗЯНСКАГА ПАВЕТРАНАГА ФЛОТУ 
(1945) 

 КАСТРЫЧНІК 

 

 90 гадоў з часу стварэння БЕЛАРУСКАЙ СТУДЫІ ОПЕРЫ І БАЛЕТА 

(цяпер Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі 

Беларусь; Мінск, 1930) 

 45 гадоў з часу адкрыцця МІЖГАРОДНЯЙ ТЭЛЕФОНАЙ СТАНЦЫІ ў 

г. БРЭСЦЕ (1975) 

1 ДЗЕНЬ ПАЖЫЛЫХ ЛЮДЗЕЙ 

1 70 гадоў з часу адкрыцця ў г. ЖАБІНЦЫ КІНАТЭАТРА (1950) 

1 40 гадоў з часу адкрыцця ў г. ВЫСОКАЕ на базе гарадскога — 

ДЗІЦЯЧАГА ПАРКА (Камянецкі р-н; 1980) 

2 125 гадоў з дня нараджэння ДЗМІТРЫЯ ДЗМІТРЫЕВІЧА РАГАЧОВА 

(1895, Калужская вобл., Расія – 1963), ваеннага дзеяча, контр-адмірала, 

удзельніка Першай сусветнай, грамадзянскай, Вялікай Айчыннай войнаў, 

камандуючага Пінскай ваеннай  латыліяй у 1940–1941 гг. 

2 75 гадоў з дня нараджэння ЛЕАНІДА МІХАЙЛАВІЧА НЕСЦЕРЧУКА 

(1945, Пружанскі р-н), вучонага-гісторыка, даследчыка падзей Айчыннай 

вайны 1812 г. на тэрыторыі Беларусі, гісторыі населеных пунктаў і 

архітэктурных збудаванняў на Беларусі 

2 65 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ ФЁДАРАВІЧА КАЗАКА (1955, 

Кобрынскі р-н), дырыжора,  алькларыста, стваральніка і мастацкага 

кіраўніка вакальнага ансамбля «Крэсіва» 

2 15 гадоў з часу адкрыцця ў г. БРЭСЦЕ ПОМНІКА АФАНАСІЮ 

БРЭСЦКАМУ (АФАНАСІЮ ФІЛІПОВІЧУ), выдатнаму асветніку, духоўнаму 

Заступніку Брэстчыны (2005) 

4 (першая 
нядзеля 

кастрычніка) 

ДЗЕНЬ НАСТАЎНІКА 

4 80 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ ІВАНАВІЧА АЛАЯ (1940, Мінск), 

кінарэжысёра, аператара, сцэнарыста, кінадраматурга, народнага артыста 

Беларусі, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, выдатніка кінематагра іі 

СССР, лаўрэата прэміі Федэрацыі пра саюзаў Беларусі (1991), Літаратурнай 

прэміі імя А. Адамовіча (1992), спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь (2005) 

5 110 гадоў з дня нараджэння ФІЛІПА АЛЯКСЕЕВІЧА ГУПІНЦА (1910, 

Камянецкі р-н – 1981), удзельніка Вялікай Айчыннай вайны, поўнага 
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кавалера ордэна Славы 

5 30 гадоў з часу ўтварэння ФЕДЭРАЦЫІ ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСІ 

(ФПБ), нацыянальнага пра цэнтру, рэспубліканскага добраахвотнага 

незалежнага аб’яднання пра есійных саюзаў, іх аб’яднанняў і асацыіраваных 

членаў, лаўрэата прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае 

адраджэнне» ў 2016 г. (Беларусь; 1990) 

6 ДЗЕНЬ АРХІВІСТА 

6 275 гадоў з дня нараджэння ФРАНЦІШКА СМУГЛЕВІЧА (1745, 

Польшча – 1807), жывапісца, гра іка, педагога, творчая дзейнасць якога 

звязана з мастацкім жыццём Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі 

7 255 гадоў з дня нараджэння МІХАЛА КЛЕАФАСА АГІНСКАГА (1765,  

Польшча – 1833), дзяржаўнага дзеяча Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі, 

дыпламата, кампазітара, літаратара, удзельніка паўстання 1794 г. 

8 60 гадоў з часу стварэння БРЭСЦКАЙ ФАБРЫКІ СУКНА (Брэст; 1960), 

цяпер — АА  «Дываны Брэста» 

9 90 гадоў з дня нараджэння ВАДЗІМА ФЁДАРАВІЧА ЦІКАВАГА (1930, 

Баранавіцкі р-н – 2002), вучонага-хіміка і педагога, заслужанага работніка 

вышэйшай школы Беларусі (1982) 

10 70 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА ІОСІФАВІЧА КУЛАКА (1950, 

Столін), вучонага ў галіне кампазіцыйных матэрыялаў 

11 (другая 
нядзеля 

кастрычніка) 

ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ КУЛЬТУРЫ 

13 70 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА АЛЯКСАНДРАВІЧА МІХАЙЛАВА 

(1950, Кобрынскі р-н), лінгвіста, педагога, даследчыка пытанняў беларускай 

дыялекталогіі, лінгвагеагра іі, анамастыкі, тэрміназнаўства, гісторыі 

лінгвістыкі, акцэнталогіі, выдатніка адукацыі Беларусі 

14 ДЗЕНЬ МАЦІ 

14 100 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА АНДРЭЕВІЧА МІКУЛІЧА 

(1920, Смалявіцкі р-н – 2000), партыйнага і дзяржаўнага дзеяча БССР 

15 70 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ ЯФІМАВІЧА КАШАПАРАВА 

(1950, Мінск), спевака, заслужанага артыста Беларусі 

16 70 гадоў з дня нараджэння ВАЛЕРЫЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА 

МІХАЙЛЮКА (1950, Брэст), мастака дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

19 130 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ ЕПІФАНАВІЧА ПАЛУЯНА (1890, 

г. п. Брагін – 1910), пісьменніка, літаратуразнаўца, публіцыста, аднаго з 

пачынальнікаў беларускай пра есійнай літаратурнай крытыкі 

20 170 гадоў з дня нараджэння АЛЬФОНСА ДУНІНА-БАРКОЎСКАГА (1850, 

в. Плянта, Кобрынскі р-н – 1905 ці 1918), беларускага мастака 

20 100 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА РЫГОРАВІЧА ШУМАНСКАГА 

(1920, Міёрскі р-н – 1982), спевака, заслужанага артыста Беларусі 

21 100 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ЯКАЎЛЕВІЧА ФЯЦІСАВА (1920, 

Разанская вобл., Расія – 1994), жывапісца, заслужанага работніка культуры 

Беларусі 

22 ці 03.11 130 гадоў з дня нараджэння КАНСТАНЦІНА АЛЯКСЕЕВІЧА 

ПУШКАРЭВІЧА (1890, Брэсцкі пав., Гродзенская губ. (цяпер Камянецкі 

раён, Брэсцкая вобл.) – 1942), вучонага- ілолага, гісторыка, перакладчыка, 

даследчыка беларускай літаратуры 

25 90 гадоў з дня нараджэння ЛЕАНІДА АЛЯКСАНДРАВІЧА ДУДАРЭНКІ 

(1930, Маладзечна), жывапісца, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, 

лаўрэата спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2000), кавалера 

ордэна Ф. Скарыны 



39 

 

25 85 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА АНДРЭЕВІЧА ПАЎЛАВА (1935, 

Любанскі р-н), пісьменніка, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя І. Мележа 

(1977) 

26 210 гадоў з дня нараджэння ГЕНРЫКА МІХАЙЛАВІЧА ДМАХОЎСКАГА 

(1810, Вільня ці Міёрскі р-н – 1863), скульптара, удзельніка рэвалюцыйнага 

руху на Беларусі, у Літве і Польшчы ў 1830–1860-я гг. 

26 140 гадоў з дня нараджэння ДЗМІТРЫЯ МІХАЙЛАВІЧА КАРБЫШАВА 

(1880, Расія – 1945), ваеннага інжынера, генерал-лейтэнанта інжынерных 

войск, удзельніка руска-японскай 1904-1905 гг., Першай сусветнай і 

Грамадзянскай войнаў, абароны Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, Героя 

Савецкага Саюза (1946), кавалера ордэна Леніна 
 

26 120 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА АНДРЭЕВІЧА САЎЧУКА (1900–

1982), аднаго з арганізатараў і кіраўнікоў падполля і партызанскага руху на 

тэрыторыі Брэсцкай вобласці 

28 175 гадоў з дня нараджэння ЗЫГМУНТА ФЛАРЭНТЫ УРУБЛЕЎСКАГА 

(1845, Гродна – 1888), польскагаі вучонага- ізіка, педагога, аднаго з 

заснавальнікаў  ізікі нізкіх тэмператур, члена-карэспандэнта АН у Кракаве 

(Польшча), удзельніка паўстання 1863–1864 гг. 

28 95 гадоў з часу заснавання ПІНСКАЙ РЫМСКА-КАТАЛІЦКАЙ ЕПАРХІІ 

(ПІНСКАЙ ДЫЯЦЭЗІІ, ПІНСКАГА БІСКУПС ВА), адміністрацыйна-

тэрытарыяльнай адзінкі Рымска-каталіцкага Касцёла ў Беларусі (Брэсцкая і 

Гомельская вобл.; 1925) 

30 100 гадоў з дня нараджэння ТАМАРЫ ЦІМАФЕЕЎНЫА БАРЫСАВАЙ 

(па мужу МУДРОГІНАЙ; 1920, Расія – 2000), вучонага-тэатразнаўца, 

крытыка, педагога 

30 55 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА МІКАЛАЕВІЧА 

ВАБІШЧЭВІЧА (1965, Столінскі р-н), вучонага-гісторыка 

31 90 гадоў з дня нараджэння ЛЬВА МІКАЛАЕВІЧА ГУМІЛЕЎСКАГА 

(1930), скульптара, народнага мастака Беларусі, заслужанага дзеяча 

мастацтваў Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1974), прэміі 

Саюзнай дзяржавы (2010) 

  

ЛІСТАПАД 

 

 70 гадоў з часу адкрыцця ў г. Жабінка НОВАГА ДОМА КУЛЬТУРЫ (1950) 

1 (першая 
нядзеля 

лістапада) 

ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ ГРАМАДЗЯНСКАЙ АВІЯЦЫІ 

1 125 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА МІКАЛАЕВІЧА КРЫЛОВІЧА 

(1895, Дзяржынскі р-н – 1937), акцёра тэатра і кіно, аднаго з заснавальнікаў 

беларускага тэатра, заслужанага артыста Беларусі 

1 95 гадоў з дня нараджэння КЛАЎДЗІІ КАЛІНЫ (КЛАЎДЗІІ 

КАНС АНЦІНАЎНЫ КАПЕЛЯН, дзявоч. ЛУКАШЭВІЧ; 1925, Брэсцкі р-н – 

1994), дзіцячай пісьменніцы 

1 70 гадоў з часу адкрыцця ў г. БРЭСЦЕ на базе Брэсцкага настаўніцкага 

інстытута БРЭСЦКАГА ПЕДАГАГІЧНАГА ІНСТЫТУТА (1950) 

1 55 гадоў з часу ўручэння БРЭСЦКАЙ КРЭПАСЦІ-ГЕРОЮ ОРДЭНА ЛЕНІНА І 

МЕДАЛЯ «ЗАЛАТАЯ ЗОРКА» (1965) 

2 ДЗЕНЬ ПАМЯЦІ 

2 90 гадоў з дня нараджэння АЛЕСЯ БАРСКАГА (сапр. АЛЯКСАНДРА 

АНДРЭЕВІЧА БАРШЧЭЎСКАГА; 1930), паэта, літаратуразнаўца, 

публіцыста, перакладчыка,  алькларыста, педагога, грамадска-культурнага 
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дзеяча, кавалера ордэна Ф. Скарыны 

2 60 гадоў з дня нараджэння АЛЕСЯ НАВАРЫЧА (АЛЯКСАНДРА 

ІВАНАВІЧА  РУШКО; 1960, Столінскі р-н), пісьменніка, лаўрэата 

спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2003) 

3 175 гадоў з дня нараджэння ЗЫГМУНТА ГЛОГЕРА (1845, Польшча – 

1910), польскага археолага, этногра а, гісторыка,  алькларыста, даследчыка 

матэрыяльнай і духоўнай культуры Польшчы, Беларусі, Літвы 

3 70 гадоў з дня нараджэння ВЯЧАСЛАВА АЛЯКСЕЕВІЧА ЯНУШКІ (1950, 

Бяроза), вучонага ў галіне сардэчна-сасудзістай хірургіі, выдатніка аховы 

здароўя Беларусі 

5 100 гадоў з дня нараджэння СЯМЁНА (САМУІЛА) ПЯТРОВІЧА 

АСНОВІЧА (1920, Бабруйск – 2005), скрыпача, заслужанага артыста 

Беларусі 

5 70 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА МІХАЙЛАВІЧА ВАЛКОВІЧА 

(1950, Брэст), пісьменніка, аўтара, рэдактара і ўкладальніка альманаха 

«Астрамечаўскі рукапіс» 

6 220 гадоў з дня нараджэння ЛЕАНАРДА ХОДЗЬКІ (1800, Маладзечанскі р-н – 

1871), выдаўца, гісторыка, публіцыста, бібліёгра а 

6 70 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ КАНСТАНЦІНАВІЧА КАРУНАСА 

(1950, г. п. Шарашова), архітэктара, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

(1998) 

7 230 гадоў з дня нараджэння КАРЛА ІВАНАВІЧА ПАДЧАШЫНСКАГА 

(1790, Воранаўскі р-н – 1860), архітэктара, педагога, аўтара падручнікаў і 

публікацый 

7 90 гадоў з дня нараджэння ЛЮДМІЛЫ ПЯТРОЎНЫ ЦАРАНКОВАЙ 

(СЦЯФАНАВАЙ; 1930–2006), спявачкі, заслужанай артысткі Беларусі 

7 ДЗЕНЬ КАСТРЫЧНІЦКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ 

8 130 гадоў з дня нараджэння ЯНКІ (ІВАНА ПЯ РОВІЧА) ПАЧОПКІ (1890, 

Глыбоцкі р-н – 1977), пісьменніка,  алькларыста, прапагандыста 

сельскагаспадарчых ведаў 

8 65 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІСЛАВА ЭДУАРДАВІЧА КУФКО 

(1955, Брэст), мастака станковага жывапісу і станковай гра ікі 

9 100 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА ДАВЫДАВІЧА ШЫЛЫ (1920, 

Іванаўскі р-н – 1998), удзельніка вызвалення Беларусі ў Вялікую Айчынную 

вайну, Героя Савецкага Саюза (1945) 

9 75 гадоў з дня нараджэння ЛЕАНІДА БАРЫСАВІЧА ТЫШКО (1945, 

Брэст), артыста эстрады, заслужанага артыста Беларусі, аднаго са 

стваральнікаў ВІА «Песняры» 

10 125 гадоў з дня нараджэння МАРКІЯНА ЯКАЎЛЕВІЧА ГЕРМАНОВІЧА 

(1895, Жабінкаўскі р-н – 1937), ваеннага дзеяча, камкора, удзельніка Першай 

сусветнай вайны, героя Грамадзянскай вайны 

12 135 гадоў з дня нараджэння МІХАЙЛЫ (МІХАІЛА АЛЯКСАНДРАВІЧА) 

ГРАМЫКІ (1885, Рэчыцкі р-н – 1969), пісьменніка, драматурга, тэатральнага 

крытыка, педагога, вучонага-геолага, аўтара падручнікаў па геагра іі і 

геалогіі 

12 100 гадоў з дня нараджэння АНДРЭЯ ЯГОРАВІЧА МАКАЁНКА (1920, 

Рагачоўскі р-н – 1982), драматурга, народнага пісьменніка Беларусі, лаўрэата 

Літаратурнай прэміі імя Янкі Купалы (1962), Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя 

Якуба Коласа (1974) 

14 120 гадоў з дня нараджэння НІЧЫПАРА ТОДАРАВІЧА ЧАРНУШЭВІЧА 

(1900, Капыль – 1967), паэта, перакладчыка на беларускую мову твораў 

рускіх, украінскіх, яўрэйскіх паэтаў 
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14 115 гадоў з дня нараджэння МІХАСЯ ВАСІЛЬКА (сапр. МІХАІЛА 

ВОСІПАВІЧА КАСЦЕВІЧА; 1905, Гродзенскі р-н – 1960), паэта, аўтара 

паэтычных зборнікаў, адного з найбольш вядомых паэтаў Заходняй Беларусі 

14 70 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ТАДЭВУШАВІЧА КІН-

КАМІНСКАГА (1950, Мінск – 1995), акцёра, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі (1993) 

14 55 гадоў з дня нараджэння ІРЫНЫ АЛЯКСАНДРАЎНЫ 

МАСЛЯНІЦЫНАЙ (1965), пісьменніцы, драматурга, журналісткі, аўтара 

гісторыка-біягра ічных нарысаў аб выдатных і знакамітых асобах у гісторыі 

Беларусі, зборнікаў беларускіх паданняў і легенд 

14 30 гадоў з часу заснавання ДУ«ДРАГІЧЫНСКІ ВАЕННА-ГІСТАРЫЧНЫ 

МУЗЕЙ ІМЯ Д. К. УДОВІКАВА» (Драгічын; 1990, адкрыты для 

наведвальнікаў 25 жніўня 1994 г.) 

15 (трэцяя 
нядзеля 

лістапада) 

ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ І 

ПЕРАПРАЦОЎЧАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ АГРАПРАМЫСЛОВАГА 

КОМПЛЕКСУ 

16 115 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ АЛЯКСЕЕВІЧА АЎЧЫННІКАВА 

(1905, Бранская вобл., Расія – 1980), мастака, удзельніка Вялікай Айчыннай 

вайны 

17 150 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ МІКАЛАЕВІЧА БЛАЖКО (1870, 

г. п. Хоцімск – 1956), вучонага-астранома, члена-карэспандэнта АН СССР, 

лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР (1952) 

19 ДЗЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСКАЎ І АРТЫЛЕРЫІ 

20 90 гадоў з дня нараджэння РЫГОРА КАНСТАНЦІНАВІЧА ІГНАЦЕНКІ 

(1930, Касцюковіцкі р-н), пісьменніка 

20 70 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА ЛЕАНІДАВІЧА ТКАЧОНКА 

(1950, Чашнікі), акцёра, народнага артыста Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі (1986), прэміі Беларускага саюза тэатральных дзеячаў 

«Крыштальная Паўлінка» (2012) 

21 120 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА ІВАНАВІЧА ДЗЯНІСАВА (1900 – 

1971), артыста оперы, народнага артыста Беларусі 

23 120 гадоў з дня нараджэння ЛАРЫСЫ АЛЯКСАНДРАЎНЫ 

ЯРМОЛІНАЙ (1900, Мазыр – 1984), актрысы, тэатральнага дзеяча, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі 

23 110 гадоў з дня нараджэння ЗМІТРАКА (ДЗМІ РЫЯ ЕМЯЛЬЯНАВІЧА) 

АСТАПЕНКІ (1910, Мсціслаўскі пав. – 1944), паэта, перакладчыка, які стаяў 

ля вытокаў беларускай навукова- антастычнай літаратуры 

23 110 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА ЯЎГЕНАВІЧА МІРОНАВА 

(1910, Орша – 1992), пісьменніка, заслужанага работніка культуры Беларусі 

24 120 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ МІКАЛАЕВІЧА МУЛЬТАНА 

(1900, Івацэвіцкі р-н – 1975), ваеннага дзеяча, генерал-лейтэнанта, удзельніка 

Грамадзянскай вайны, вызвалення Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, 

Героя Савецкага Саюза (1944) 

25 90 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ ВІКТАРАВІЧА КРАСІНСКАГА 

(1930, г. п. Круглае), кіназнаўца, кінакрытыка, аднаго з заснавальнікаў 

нацыянальнай школы кінакрытыкі, лаўрэата прэмій Саюза кінематагра істаў 

СССР (1981), Беларускага саюза кінематагра істаў (1988), спецыяльнай 

прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (1999) 

26 90 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА СЯМЁНАВІЧА КАРАТКЕВІЧА 

(1930, Орша – 1984), пісьменніка, перакладчыка, крытыка, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа (1984), Літаратурнай прэміі 

імя І. Мележа (1983) 
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26 75 гадоў з дня нараджэння ЛЬВА БАРЫСАВІЧА АЛІМАВА (1945, Брэст), 

мастака-гра іка, ганаровага акадэміка Расійскай акадэміі мастацтваў, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі 

26 25 гадоў з часу стварэння БРЭСЦКАГА РАЁННАГА ВЫТВОРЧАГА 

АБ’ЯДНАННЯ ЖЫЛЛЁВА-КАМУНАЛЬНАЙ ГАСПАДАРКІ (1995) 

27 120 гадоў з дня нараджэння РЫГОРА КАНСТАНЦІНАВІЧА ПУКСТА 

(1900, Гомель – 1960), кампазітара, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, 

аўтара першай беларускай оперы для дзяцей «Марынка» 

28 125 гадоў з дня нараджэння АЎДОЦЦІ (ЕЎДАКІІ ЯКАЎЛЕЎНЫ) 

КЛЕЎЖЫЦ (1895, Лунінецкі р-н – 1975), народнай спявачкі, знаўцы 

традыцыйнага беларускага  альклору 

28 120 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРЫ ПАЎЛАЎНЫ АСТОРЫНАЙ 

(1900–1982), актрысы, рэжысёра, заслужанай артысткі Беларусі, адной з 

арганізатараў Брэсцкага абласнога тэатра лялек 

28 70 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ПЯТРОВІЧА КУЗЬМІЧА (1950 

Кобрынскі р-н), мастака-ювеліра, стваральніка копіі напрастольнага Крыжа, 

Стаўратэкі і ракі прападобнай Еў расінні Полацкай, заслужанага дзеяча 

мастацтваў Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1998), прэміі «За 

духоўнае адраджэнне» (1997), прэміі «Берасцейская зорка» (1997), кавалера 

ордэна Францыска Скарыны (2015) 

28 50 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА ГЕНРЫХАВІЧА ЖУКОЎСКАГА 

(1970, Баранавіцкі р-н), спартсмена (інваспорт, лёгкая атлетыка), майстра 

спорту Беларусі міжнароднага класа, бронзавага прызёра Х і ХІ 

Паралімпійскіх гульняў (1996, Атланта; 2000, Сіднэй), двухкратнага чэмпіёна 

свету (2002), чэмпіёна Беларусі (1996–2005) 

29 190 гадоў з пачатку ПАЎСТАННЯ 1830–1831 гг. у ПОЛЬШЧЫ, 

БЕЛАРУСІ і ЛІТВЕ (ЛІС АПАДАЎСКАЕ ПАЎС АННЕ), нацыянальна-

вызваленчага паўстання 

30 80 гадоў з дня нараджэння ЛЬВА АНТОНАВІЧА ДУБОВІКА (1940, 

Драгічын), дзяржаўнага дзеяча Беларусі, спецыяліста у галіне энергетыкі, 

заслужанага энергетыка Беларусі 

  

СНЕЖАНЬ 

 

 30 гадоў з пачатку выдання газеты «НАРОДНАЯ ТРЫБУНА», абласной 

грамадска-палітычнай газеты Брэсцкай вобласці, лаўрэата нацыянальнага 

конкурсу друкаваных СМІ «Залатая ліцера» (2008) (Брэст; выдавалася са 

снежня 1990 да 30 снежня 2016) 

1 135 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ВАСІЛЬЕВІЧА ЛІСОЎСКАГА 

(1885, Навагрудскі пав., (цяпер Баранавіцкі р-н) – 1957), ваеннага дзеяча, 

генерал-лейтэнанта інжынерна-тэхнічнай службы, удзельніка Першай 

сусветнай вайны, савецка-польскай вайны 1920 г. 

1 90 гадоў з дня нараджэння ЛЬВА БАРЫСАВІЧА МУРАНАВА (1930, 

Расія – 2008), расійскага і беларускага дырыжора, педагога, народнага 

артыста Расіі 

2 70 гадоў з дня нараджэння ВАЛЕРЫЯ ПАЎЛАВІЧА ЧАЙКІ (1950), 

мастака дэкаратыўна-прыкладнога і выяўленчага мастацтва, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (2004), прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

«За духоўнае адраджэнне» (2011), педагога 

2 60 гадоў з дня нараджэння НАТЭЛЫ АТАРАЎНЫ ДАДЫШКІЛІЯНІ 

(1960), артысткі балета, заслужанай артысткі Беларусі 

3 ДЗЕНЬ ІНВАЛІДАЎ 
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5 95 гадоў з дня нараджэння РЫГОРА ФЁДАРАВІЧА НАГОРНАГА (1925, 

Ляхавіцкі раён – 1963), удзельніка Вялікай Айчыннай вайны, поўнага 

кавалера ордэна Славы 

6 (першая 
нядзеля 

снежня) 

ДЗЕНЬ ЮРЫСТА 

6 500 гадоў з дня нараджэння БАРБАРЫ РАДЗІВІЛ (1520–1551), каралевы 

Польшчы і вялікай княгіні ВКЛ 

7 80 гадоў з дня нараджэння ЮРЫЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА ЯЛХОВА (1940, 

Масква, Расія), рэжысёра, кінааператара, сцэнарыста,  отамастака, празаіка, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі, лаўрэата прэміі Фэдэрацыі пра саюзаў Беларусі (2005) 

8 85 гадоў з дня нараджэння ЭДУАРДА МАРЦІНАВІЧА СКОБЕЛЕВА 

(1935, Мінск – 2017), пісьменніка, публіцыста, літаратуразнаўца, крытыка, 
грамадскагаі дзеяча, заслужанага дзеяча культуры Беларусі, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы (1998), спецыяльнай прэміі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2005) 

8 75 гадоў з часу стварэння АБЛАСНОЙ ПРАЕКТНАЙ КАНТОРЫ 

«БРЭСТАБЛПРАЕКТ» (зараз АА  «Брэстпраект») (1945) 

8 60 гадоў з дня нараджэння АЛЕНЫ МІХАЙЛАЎНЫ ЖАБІНКАЎСКАЙ (дзяв. 

КАВАЛЬЧУК, па мужу ЯКІМЧУК, АХМА АВА; 1960, Жабінкаўскі р-н), 

паэтэссы 

9 60 гадоў з дня нараджэння ІГАРА МІХАЙЛАВІЧА ПРАКАПОВІЧА (1960, 

Паставы), пісьменніка, краязнаўца, педагога, лаўрэата прэміі часопіса 

«Маладосць» (1993) 

10 ДЗЕНЬ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА 

10 150 гадоў з дня нараджэння ФЕРДЫНАНДА РУШЧЫЦА (1870, 

Валожынскі р-н – 1936), жывапісца, гра іка, тэатральнага дэкаратара і 

педагога 

10 90 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ (МІКАЛАЯ МІКАЛАЕВІЧА) АРОЧКІ 

(1930, Слонімскі р-н – 2013), пісьменніка, літаратуразнаўца, крытыка, 

перакладчыка 

12 130 гадоў з дня нараджэння ГЕОРГІЯ КАНСТАНЦІНАВІЧА 

ПАПАВІЦКАГА (1890–1948), расійскага і беларускага габаіста, педагога, 

дзейнасць якога мела вялікае значэнне для развіцця выканальніцтва на 

духавых інструментах у Беларусі, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, 

кавалера ордэна «Знак Пашаны» 

12 100 гадоў з дня нараджэння ГЕНАДЗЯ ЛЕАНІДАВІЧА ХРАМУШЫНА 

(1920–2002), скрыпача, заслужанага артыста Беларусі 

13 65 гадоў з дня нараджэння ЛЯВОНА (ЛЕАНIДА ФЁДАРАВIЧА) 

ВАЛАСЮКА (1955, Кобрынскі р-н), беларускага паэта, мастака ў галіне 

станковага жывапісу і гра ікі 

14 125 гадоў з дня нараджэння БАРЫСА ІВАНАВІЧА СТАСЕВІЧА (1895, 

Брэст – 1938), удзельніка Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г., Грамадзянскай 

вайны, партыйнага і дзяржаўнага дзеяча БССР 

17 ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА КІНО 

17 65 гадоў з дня нараджэння ЮРЫЯ ЛЯВОНЦЬЕВІЧА САЛАНЕВІЧА 

(1955, Пінск), празаіка, паэта 

18 220 гадоў з дня нараджэння ІОСІФА ІВАНАВІЧА ХОДЗЬКІ (1800, 

г. п. Крывічы – 1881), геогра а, геадэзіста, тапогра а, ваеннага дзеяча, 

генерал-лейтэнанта, ганаровага члена Рускага геагра ічнага таварыства, 

кавалера ордэна Святога Георгія IV ступені 
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18 85 гадоў з дня нараджэння НІНЫ ВАСІЛЬЕЎНЫ ГАЛІНОЎСКАЙ (1935, 

Шклоўскі р-н), пісьменніцы, лаўрэата Літаратурных прэмій імя Я. Маўра 

(2000) і імя В. Віткі (2006) 

19 100 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ АРТАМОНАВІЧА ШЫРОКАВА 

(1920, Гомель – 1996), гра іка, заслужанага работніка культуры Беларусі 

19 85 гадоў з дня нараджэння ВАЛЯНЦІНЫ ПЯТРОЎНЫ ЛЕМЦЮГОВАЙ 

(1935, Расія – 2018), мовазнаўца, патрыярха беларускай тапанімікі, якая на 

працягу дваццаці гадоў узначальвала Рэспубліканскую тапанімічную камісію 

НАН Беларусі 

20 ДЗЕНЬ СУПРАЦОЎНІКА ОРГАНАЎ ДЗЯРЖАЎНАЙ БЯСПЕКІ 

20 180 гадоў з дня нараджэння КАЗІМІРА ДАМІНІКАВІЧА АЛЬХІМОВІЧА 

(1840, Шчучынскі р-н – 1916), жывапісца, гра іка, творчаць якога звязана з 

мастацкім жыццём Польшчы, Беларусі і Літвы, аўтара гістарычных палотнаў 

і серыі карцін па матывах творчасці А. Міцкевіча, удзельніка паўстання 

1863–1864 гг. 

20 130 гадоў з дня нараджэння АСКАРА ПЯТРОВІЧА МАРЫКСА (1890–

1976), мастака тэатра, гра іка, педагога, народнага мастака Беларусі, аднаго з 

заснавальнікаў дэкарацыйнага мастацтва ў беларускім савецкім тэатры 

20 100 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСЕЯ МАРКАВІЧА КАРАСЁВА (1920, 

Пскоўская губ., Расія – 1964), удзельніка вызвалення Беларусі ў часы Вялікай 

Айчыннай вайны, Героя Савецкага Саюза (1945) 

20 100 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА ЗАЛМАНАВІЧА 

ГУТКОВІЧА (1920, Бешанковіцкі р-н – 1989), акцёра, рэжысёра 

телебачання, драматурга, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі (1981), 

лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1966) 

20 75 гадоў з пачатку выхаду ў свет «НАСТАЎНІЦКАЙ ГАЗЕТЫ», выдання 

асветнікаў Рэспублікі Беларусь (Мінск; 1945) 

21 130 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ІЛЬІЧА АЛАДАВА (1890–1972), 

кампазітара, педагога, аднаго з арганізатараў Беларускага музычнага 

тэхнікума і кансерваторыі (цяпер Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі), 

народнага артыста Беларусі, кавалера ордэна «Знак Пашаны» 

22 ДЗЕНЬ ЭНЕРГЕТЫКА 

22 70 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ІВАНАВІЧА БАЙРАЧНАГА (1950), 

мастака дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, аўтара твораў у станковай 

скульптуры, медальерным мастацтве, гра іцы, мультыплікацыі 

22 60 гадоў з дня нараджэння ІГАРА ВІКТАРАВІЧА СМІЦІЕНКІ (1960,  

Кустанае, Казахстан), мастака ў вобласці станковага жывапісу і акварэлі 

23 50 гадоў з дня нараджэння ІСКУІ МІРЫКАЎНЫ АБАЛЯН (1970), 

эстраднай спявачкі, заслужанай артысткі Беларусі 

24 155 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА САМОЙЛАВІЧА 

МАРТЫНАВА (ПІКЕРА; 1865, Пінск – 1935), удзельніка рэвалюцыйнага 

руху ў Расіі, публіцыста, педагога 

24 115 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ФЁДАРАВІЧА ІКОННІКАВА 

(1905–1944), удзельніка вызвалення Беларусі ў часы Вялікай Айчыннай 

вайны, савецкага военачальніка 

25 РАСТВО ХРЫСТОВА (каталіцкае Раство) 

25 120 гадоў з часу адкрыцця ДУ «МІНСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА 

імя А. С. ПУШКІНА» (1900) 

26 70 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА ВАСІЛЬЕВІЧА АРСЕНЬЕВА (1950, 

Брэст), архітэктара, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1988) 

26 60 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА АДАМАВІЧА ГАЛАЎКО (1960, 

Пінскі р-н), вучонага ў галіне аўтаматыкі, кіравання і ін арматыкі 
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28 70 гадоў з дня нараджэння БАРЫСА МІКАЛАЕВІЧА МАЛАХАВА (1950, 

Пружаны – 2013), мастака ў вобласці мастацкага праектавання і 

комплекснага а армлення інтэр’ераў грамадскіх і адміністрацыйных 

аб’ектаў, музейных экспазіцый,  отавыстаў, а таксама ў станковым жывапісу 

30 90 гадоў з пачатку дзейнасці НАЦЫЯНАЛЬНАГА АКАДЭМІЧНАГА 

НАРОДНАГА АРКЕСТРА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ імя 

І. ЖЫНОВІЧА, лаўрэата прэміі Федэрацыі пра саюзаў Беларусі ў 2015 г. 

(Мінск; 1930) 
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ДАТЫ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО КАЛЕНДАРЯ 
 

В 2020 году исполняется: 

 
1205 лет со времени рождения МЕФОДИЯ (ок. 815–885), славянского 

просветителя, создателя славянского ал авита 

1040 лет со времени рождения ИБН СИНЫ (АВИЦЕННЫ; ок. 980–1037), 

мусульманского  илосо а, врача, поэта 

835 лет со времени создания «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» (полное 

название: «СЛОВО О ПОХОДЕ ИГОРЕВОМ, ИГОРЯ, СЫНА 

СВЯ ОСЛАВОВА, ВНУКА ОЛЕГОВА»), памятника литературы Киевской 

Руси XII в. (около 1185) 

800 лет со времени рождения АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (1220–1263), князя 

Новгородского и Владимирского 

755 лет со времени рождения ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (1265–1321), итальянского 

поэта 

680 лет со времени рождения ФЕОФАНА ГРЕКА (1350 – после 1405), 

древнегреческого художника 

680 лет со времени рождения ДЖЕФРИ ЧОСЕРА (1340–1400), английского 

поэта 

660 лет со времени рождения АНДРЕЯ РУБЛЁВА (ок. 1360–1430), 

древнерусского иконописца 

600 лет со времени рождения АРИСТОТЕЛЯ ФЬОРАВАНТИ (Фиораванти; 

около 1420–1486), итальянского архитектора 

575 лет со времени рождения САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ (АЛЕССАНДРО ДИ 

МАРИАНО ФИЛИПЕПИ; 1445–1510), итальянского художника 

570 лет со времени рождения ИЕРОНИМА БОСХА (ХИЕРОНИМУСА ВАН 

АКЕНА; 1450–1516), нидерландского живописца 

545 лет со времени основания ВАТИКАНСКОЙ АПОСТОЛЬСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ  (1475) 

510 лет со времени рождения ИВАНА ФЁДОРОВИЧА ФЁДОРОВА 

(МОСКВИ ИНА; ок. 1510–1583), русского первопечатника 

495 лет со времени рождения ПИТЕРА БРЕЙГЕЛЯ СТАРШЕГО 

(ок. 1525–1569), нидерландского художника 

390 лет со времени рождения СТЕПАНА ТИМОФЕЕВИЧА РАЗИНА 

(ок. 1630–1671), вождя Крестьянской войны в России 

360 лет со времени рождения ДАНИЭЛЯ ДЕФО (ок. 1660–1731), английского 

писателя 

350 лет со времени рождения ДОМЕНИКО АНДРЕА ТРЕЗИНИ (около 1670–

1734), русского архитектора, инженера 

320 лет со времени рождения ВАРФОЛОМЕЯ ВАРФОЛОМЕЕВИЧА 

РАСТРЕЛЛИ (Бартоломео Франческо; 1700–1771), русского архитектора 

285 лет со времени рождения ДМИТРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЛЕВИЦКОГО 

(1735–1822), русского художника 

265  лет со времени основания БИБЛИОТЕКИ МГУ ИМЕНИ 

М. В. ЛОМОНОСОВА (1755) 

255 лет со времени рождения ПЕТРА ИВАНОВИЧА БАГРАТИОНА 
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(1765–1812), русского военачальника 

225 лет со времени основания РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ (1795) 

220 лет со времени основания БИБЛИОТЕКИ КОНГРЕССА США (ок. 1800) 

150 лет со времени образования ТОВАРИЩЕСТВА ПЕРЕДВИЖНЫХ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК (1870) 

125 лет со дня основания МЕЖДУНАРОДНОГО 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (1895) 

110 лет со времени основания первого про ессионального периодического 

издания в России «БИБЛИОТЕКАРЬ» (1910) 

100 лет со времени основания РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ (1920) 

95 лет со времени основания ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ им. К. Д. УШИНСКОГО (1925) 

30 лет со времени принятия ПРОГРАММЫ ИФЛА «РАЗВИТИЕ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» (1990) 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 95 лет со дня рождения ВЕНИАМИНА ЕФИМОВИЧА БАСНЕРА 

(1925–1996), русского композитора 

2 100 лет со дня рождения АЙЗЕКА АЗИМОВА (1920–1992), американского 

писателя- антаста, учёного 

3 150 лет со дня рождения ГЕНРИ ХЕНДЕЛЬ РИЧАРДСОН (Э ЕЛЬ 

ФЛОРЕНС ЛИНДСЕЙ РИЧАРДСОН; 1870–1946), австралийской 

писательницы 

4 235 лет со дня рождения ЯКОБА ГРИММА (1785–1863), немецкого 

писателя,  илолога 

4 145 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЯНА 

(ЯНЧЕВЕЦКОГО; 1875–1954), русского писателя 

5 100 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА СЛАДКОВА (1920–

1996), русского советского писателя-натуралиста 

8 85 лет со дня рождения ЭЛВИСА ААРОНА ПРЕСЛИ (1935–1977), 

американского певца, киноактёра 

9 130 лет со дня рождения КАРЕЛА ЧАПЕКА (1890–1938), чешского 

писателя,  отохудожника 

9 115 лет со дня КРОВАВОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ, начала Первой русской 

революции (1905–1907) 

11 100 лет со дня рождения ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА ХОЛИНА (1920–1999), 

русского  поэта 

15 225 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ГРИБОЕДОВА 

(1795–1829), русского писателя, драматурга 

15 170 лет со дня рождения СОФЬИ ВАСИЛЬЕВНЫ КОВАЛЕВСКОЙ 

(1850–1891), русского математика 

15 95 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА НОСОВА (1925–2002), 

российского писателя 

15 75 лет со дня рождения МАКСИМА ИСААКОВИЧА ДУНАЕВСКОГО 

(1945), российского композитора 
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17 155 лет со дня рождения ВЛАСА МИХАЙЛОВИЧА ДОРОШЕВИЧА 

(1865–1922), русского журналиста, публициста, театрального критика 

17 60 лет со дня рождения ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА НИКОЛАЕВА (1960), 

эстрадного композитора, певца, поэта 

19 155 лет со дня рождения ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА СЕРОВА 

(1865–1911), русского художника 

19 120 лет со дня рождения МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ИСАКОВСКОГО 

(1900–1973), русского поэта 

20 110 лет со дня рождения ДЖОЙ АДАМСОН (1910–1980), писательницы, 

биолога-натуралиста 

20 100 лет со дня рождения ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ (1920–1993), 

итальянского режиссёра и сценариста 

21 165 лет со дня рождения ДЖОНА МОЗЕСА БРАУНИНГА (1855–1926), 

американского изобретателя, конструктора автоматического оружия 

21 115 лет со дня рождения ВАНДЫ ЛЬВОВНЫ ВАСИЛЕВСКОЙ 

(1905–1964), польской и советской писательницы 

21 60 лет со дня рождения ДМИТРИЯ ВАДИМОВИЧА ХАРАТЬЯНА 

(1960), российского актёра 

25 85 лет со дня рождения СТАНИСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧА ЖУКА (1935–

1998), российского спортсмена и тренера 

26 115 лет со дня рождения АРКАДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ПЕРВЕНЦЕВА 

(1905–1981), русского писателя 

27 165 лет со дня рождения НИКОЛАЯ МАКСИМОВИЧА МИНСКОГО 

(ВИЛЕНКИНА; 1855–1937), русского поэта,  илосо а 

29 160 лет со дня рождения АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА (1860–1904), 

русского писателя 

30 120 лет со дня рождения ИСААКА ОСИПОВИЧА ДУНАЕВСКОГО 

(1900–1955), русского композитора 

30 95 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВАНЕЕВА 

(1925), советского и российского библиотековеда 

31 115 лет со дня рождения ДЖОНА ГЕНРИ О’ХАРА (1905–1970), 

американского писателя 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 225 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВИЧА 

СМИРДИНА (1795–1857), издателя, библиогра а, книготорговца 

2 135 лет со дня рождения МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ФРУНЗЕ (1885–

1925), революционера, партийного, государственного и военного деятеля 

4 515 лет со дня рождения МИКОЛАЯ РЕЯ (1505–1569), польского писателя 

4 200 лет со дня рождения БОЖЕНЫ НЕМЦОВОЙ (1820–1862), чешской 

писательницы 

4 75 лет со дня рождения ПОЛАДА БЮЛЬБЮЛЬ-ОГЛЫ (1945), 

азербайджанского певца и композитора 

4 75 лет со дня проведения КРЫМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ руководителей 

стран антигитлеровской коалиции (1945) 

5 330 лет со дня рождения ИВАНА ДАНИЛОВИЧА ШУМАХЕРА (1690–

1761), первого российского государственного библиотекаря 

7 135 лет со дня рождения СИНКЛЕРА ЛЬЮИСА (1885–1951), 
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американского писателя 

8 120 лет со дня рождения ЛЬВА ВАСИЛЬЕВИЧА УСПЕНСКОГО 

(1900–1978), русского советского писателя, лингвиста,  илолога 

10 130 лет со дня рождения БОРИСА ЛЕОНИДОВИЧА ПАСТЕРНАКА 

(1890–1960), русского писателя, поэта 

11 145 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА КАЧАЛОВА 

(Шверубовича; 1875–1948), русского актёра 

14 180 лет со дня рождения КЛОДА ОСКАРА МОНЕ (1840–1926), 

 ранцузского художника 

14 165 лет со дня рождения ВСЕВОЛОДА МИХАЙЛОВИЧА ГАРШИНА 

(1855–1888), русского писателя 

15 100 лет со дня рождения АННЕ-КАТАРИНЫ ВЕСТЛИ (1920–2008), 

норвежской детской писательницы 

18 240 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ГАВРИЛОВИЧА ВЕНЕЦИАНОВА 

(1780–1847), русского художника 

19 75 лет со дня рождения ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА АНТОНОВА (1945) 

композитора, эстрадного певца 

21 185 лет со дня рождения МИХАИЛА ОСИПОВИЧА МИКЕШИНА 

(1835–1896), русского скульптора 

23 335 лет со дня рождения ГЕОРГА ФРИДРИХА ГЕНДЕЛЯ (1685–1759), 

немецкого композитора, органиста, дирижёра 

23 180 лет со дня рождения ВСЕВОЛОДА ВЛАДИМИРОВИЧА 

КРЕСТОВСКОГО (1840–1895), русского писателя 

23 125 лет со дня рождения ФЁДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ПОТЁМКИНА 

(1895–1973), советского историка 

24 125 лет со дня рождения ВСЕВОЛОДА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ИВАНОВА 

(1895–1963), советского писателя и драматурга 

24 65 лет со дня рождения СТИВЕНА ПОЛА ДЖОБСА (1955–2011), 

американского инженера, одного из основателей корпорации Apple и 

киностудии Pixar  

28 245 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 

АНАСТАСЕВИЧА (1775–1845), русского библиогра а, издателя 

28 140 лет со дня рождения МАРТИРОСА СЕРГЕЕВИЧА САРЬЯНА 

(1880–1972), армянского художника 

29 100 лет со дня рождения ФЁДОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА АБРАМОВА 

(1920–1983), русского писателя 

 

МАРТ 

 

1 210 лет со дня рождения ФРИДЕРИКА ШОПЕНА (1810–1849), польского 

композитора и пианиста 
2 220 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ АБРАМОВИЧА БАРАТЫНСКОГО 

(БОРА ЫНСКОГО; 1800–1844), русского поэта 

5 50 лет со дня вступления в силу ДОГОВОРА О 

НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ (1970) 

6 545 лет со дня рождения МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРОТТИ (1475–

1564),  итальянского скульптора, живописца, поэта 

6 205 лет со дня рождения ПЕТРА ПАВЛОВИЧА ЕРШОВА (1815–1869), 
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русского поэта 

7 145 лет со дня рождения МОРИСА ЖОЗЕФА РАВЕЛЯ (1875–1937), 

 ранцузского композитора 

7 100 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧА САПОГОВА (1920–

2008), советского и российского библиогра а и библиотековеда 

 

8 100 лет со дня рождения ИВАНА ФОТИЕВИЧА СТАДНЮКА (1920–

1994), русского писателя 

9 80 лет со дня рождения ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ГОЛУБКИНОЙ (1940), 

российской актрисы 

10 95 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА МОШКОВСКОГО 

(1925–2008), советского детского писателя 

12 180 лет со дня рождения ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЮДИНА (1840–

1912), русского библио ила 

12 95 лет со дня рождения ГАРРИ ГАРРИСОНА (1925–2012), американского 

писателя- антаста 

12 85 лет со дня рождения ВАЛЕРИИ ДМИТРИЕВНЫ СТЕЛЬМАХ (1935), 

российского библиотековеда 

12 80 лет со дня рождения ГРИГОРИЯ ИЗРАИЛЕВИЧА ГОРИНА 

(ОФШ ЕЙНА; 1940–2000), русского писателя и драматурга 

14 150 лет со дня рождения ЕВДОКИИ ДМИТРИЕВНЫ ТУРЧАНИНОВОЙ 

(1870–1963), советской актрисы 

14 90 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ПЕСКОВА 

(1930–2013), российского писателя, журналиста 

16 100 лет со дня рождения МИХАИЛА (МОИСЕЯ) АБРАМОВИЧА 

ШВЕЙЦЕРА (1920–2000), российского режиссёра, сценариста 

16 85 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА ЮРСКОГО (1935–2019), 

российского актёра, режиссёра 

17 90 лет со дня рождения ДЖЕЙМСА ИРВИНА (1930–1991), астронавта 

НАСА, США 

19 125 лет со дня рождения МАКСИМА ФАДЕЕВИЧА РЫЛЬСКОГО 

(1895–1964), украинского поэта и переводчика 

19 70 лет со дня рождения НАДЕЖДЫ ГЕОРГИЕВНЫ БАБКИНОЙ (1950), 

народной артистки Российской Федерации 

19 65 лет со дня рождения БРЮСА УИЛЛИСА (1955), американского актёра 

20 250 лет со дня рождения ИОГАННА КРИСТИАНА ФРИДРИХА 

ГЁЛЬДЕРМИНА (ХЁЛЬДЕРМИНА; 1770–1843), немецкого поэта 

20 115 лет со дня рождения ВЕРЫ ФЁДОРОВНЫ ПАНОВОЙ (1905–1973), 

советской писательницы 

20 105 лет со дня рождения СВЯТОСЛАВА ТЕОФИЛОВИЧА РИХТЕРА 

(1915–1997), русского пианиста 

21 335 лет со дня рождения ИОГАННА СЕБАСТЬЯНА БАХА (1685–1750), 

немецкого композитора 

21 125 лет со дня рождения ЛЕОНИДА ОСИПОВИЧА УТЁСОВА (1895–

1992), русского артиста эстрады, певца 

21 100 лет со дня рождения ГЕОРГА КАРЛОВИЧА ОТСА (1920–1975), 

советского певца 

24 120 лет со дня рождения ИВАНА СЕМЁНОВИЧА КОЗЛОВСКОГО 
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(1900–1993), русского певца 

27 105 лет со дня рождения ВЕРОНИКИ МИХАЙЛОВНЫ ТУШНОВОЙ 

(1915–1965), русской поэтессы 

28 95 лет со дня рождения ИННОКЕНТИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

СМОКТУНОВСКОГО (1925–1994), российского актёра 

31 220 лет со дня рождения ОСИПА (ЮЛИАНА) ИВАНОВИЧА 

СЕНКОВСКОГО (1800–1858), русского писателя, журналиста 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 180 лет со дня рождения ИЛЛАРИОНА МИХАЙЛОВИЧА 

ПРЯНИШНИКОВА (1840–1894), русского художника 

2 295 лет со дня рождения ДЖОВАННИ ДЖАКОМО КАЗАНОВЫ 

(1725–1798), итальянского писателя, мемуариста 

2 215 лет со дня рождения ХАНСА КРИСТИАНА АНДЕРСЕНА (1805–

1875),  датского писателя 

2 180 лет со дня рождения ЭМИЛЯ ЗОЛЯ (1840–1902),  ранцузского 

писателя 

2 125 лет со дня рождения ТИЦИАНА ЮСТИНОВИЧА ТАБИДЗЕ 

(1895–1937), грузинского прозаика 

3 100 лет со дня рождения ЮРИЯ МАРКОВИЧА НАГИБИНА (1920–1994), 

русского писателя 

4 110 лет со дня рождения ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА ГЕРМАНА (1910–1967), 

русского писателя 

4 65 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА КУЗЬМИНА (1955), 

российского библиотечного и общественного деятеля 

5 100 лет со дня рождения АРТУРА ХЕЙЛИ (1920–2004), американского 

писателя 

6 85 лет со дня рождения АННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ МАСС (1935), 

русской писательницы 

8 150 лет со дня рождения ВЕНИАМИНА ПЕТРОВИЧА СЕМЁНОВА-

ТЯН-ШАНСКОГО (1870–1942), русского геогра а и статистика 

10 125 лет со дня рождения ВСЕВОЛОДА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО (1895–1977), русского поэта, журналиста 

13 65 лет со дня рождения ИРИНЫ МУЦУОВНЫ ХАКАМАДЫ (1955), 

российского политического и общественного деятеля 

14 275 лет со дня рождения ДЕНИСА ИВАНОВИЧА ФОНВИЗИНА (1745–

1792), русского писателя 

15 115 лет со дня рождения СЕРЖА (СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА) ЛИФАРЯ 

(1905–1986),  ранцузского артиста балета, балетмейстера 

18 430 лет со дня рождения ТОМАСА МИДЛТОНА (1580–1627), 

английского драматурга 

18 80 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА ВАСИЛЬЕВА 

(1940), советского артиста балета 

21 285 лет со дня рождения ИВАНА ПЕТРОВИЧА КУЛИБИНА (1735–

1818), русского механика-изобретателя 

21 95 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВИЧА НЕМИРОВСКОГО 

(1925), советского и российского учёного-книговеда 
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22 150 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА 

(УЛЬЯНОВА; 1870–1924), советского политического деятеля 

23 185 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ГЕРАСИМОВИЧА 

ПОМЯЛОВСКОГО (1835–1863), русского писателя 

25 80 лет со дня рождения АЛЬ (АЛЬФРЕДО) ПАЧИНО (1940), 

американского киноактёра 

26 360 лет со дня рождения ДАНИЭЛЯ ДЕФО (1660–1731), английского 

писателя и публициста 

 

27  200 лет со дня рождения ГЕРБЕРТА СПЕНСЕРА (1820–1903), 

английского  илосо а и социолога 

28 120 лет со дня рождения МОРИСА ТОРЕЗА (1900–1964),  ранцузского 

политического деятеля 

30 150 лет со дня рождения ФЕРЕНЦА (ФРАНЦА) ЛЕГАРА (1870–1948), 

венгерского композитора, дирижёра 

 

МАЙ 

 

3 150 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА БЕНУА 

(1870–1960), русского художника 

5 105 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ АРОНОВИЧА ДОЛМАТОВСКОГО 

(1915–1994), русского поэта 

7 180 лет со дня рождения ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО (1840–

1893), русского композитора 

8 250 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ЛЬВОВИЧА ПУШКИНА (1770–

1830), русского поэта 

9 75 лет со дня ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг. (1945) 

9 100 лет со дня рождения РИЧАРДА ДЖОРДЖА АДАМСА (1920–2016), 

английского писателя 

11 165 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЛЯДОВА 

(1855–1914), русского композитора, дирижёра 

11 125 лет со дня рождения ЯНА ПАРАНДОВСКОГО (1895–1978), 

польского писателя и историка культуры 

13 180 лет со дня рождения АЛЬФОНСА ДОДЕ (1840–1897),  ранцузского 

писателя  

13 95 лет со времени основания газеты «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 

(1925) 

15 95 лет со дня рождения ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ КАСАТКИНОЙ 

(1925–2012), российской актрисы 

15 95 лет со дня рождения АНДРЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА ЭШПАЯ (1925–2015), 

российского композитора 

16 110 лет со дня рождения ОЛЬГИ ФЁДОРОВНЫ БЕРГГОЛЬЦ (1910–

1975), русской поэтессы 

17 200 лет со дня рождения СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА СОЛОВЬЁВА 

(1820–1879), русского историка 

18 100 лет со дня рождения ИОАННА ПАВЛА II (КАРОЛЯ ВОЙ ЫЛЫ; 

1920–2005), Папы Римского, главы Римско-католической церкви 
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19 130 лет со дня рождения ХО ШИ МИНА (Нгуен  ат  ханя; 1890–1969), 

вьетнамского политического деятеля 

19 110 лет со дня рождения РАСУЛА РЗА (РАСУЛА ИБРАГИМА ОГЛЫ 

РЗАЕВА; 1910–1981), азербайджанского поэта и драматурга 

21 165 лет со дня рождения ЭМИЛЯ ВЕРХАРНА (1855–1916), бельгийского 

поэта 

24 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

24 190 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ КОНДРАТЬЕВИЧА САВРАСОВА 

(1830–1897), русского художника-пейзажиста 

24 115 лет со дня рождения МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ШОЛОХОВА (1905–1984), советского писателя 

24 80 лет со дня рождения ИОСИФА АЛЕКСАНДРОВИЧА БРОДСКОГО 

(1940–1996), русского и американского поэта 

27 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

27 130 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА ИВАНОВА 

(1890–1915), чувашского поэта 

28 280 лет со дня рождения ФЕДОТА ИВАНОВИЧА ШУБИНА (1740–1805), 

русского скульптора 

29 110 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЛАКТИОНОВА 

(1910–1972), советского живописца и гра ика 

 

ИЮНЬ 

 

1 100 лет со дня рождения ДАВИДА САМУИЛОВИЧА САМОЙЛОВА 

(КАУФМАНА; 1920–1990), советского поэта 

2 180 лет со дня рождения ТОМАСА ХАРДИ (ГАРДИ; 1840–1928), 

английского писателя 

3 95 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЭФРОСА 

(1925–1987), советского режиссёра 

5 215 лет со дня рождения ПЕТРА КАРЛОВИЧА КЛОДТА (КЛОД А ФОН 

ЮРГЕНСБУРГА; 1805–1867), русского скульптора 

6 145 лет со дня рождения ПАУЛЯ ТОМАСА МАННА (1875–1955), 

немецкого писателя 

8 210 лет со дня рождения РОБЕРТА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШУМАНА 

(1810–1856), немецкого композитора, музыкального критика 

11 110 лет со дня рождения ЖАКА ИВА КУСТО (1910–1997),  ранцузского 

исследователя мирового океана 

12 100 лет со дня рождения ЛАЗАРЯ ВИКТОРОВИЧА КАРЕЛИНА (Каца; 

1920–2005), советского писателя 

12 100 лет с начала эксплуатации ПАНАМСКОГО КАНАЛА (1920), 

искусственного водного пути 

14 185 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 

РУБИНШТЕЙНА (1835–1881), русского композитора, пианиста, 

дирижёра 

18 85 лет со дня рождения ЮРИЯ МЕФОДЬЕВИЧА СОЛОМИНА (1935), 

российского актёра 

21 115 лет со дня рождения ЖАНА ПОЛЯ САРТРА (1905–1980), 

 ранцузского  илосо а, писателя 
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21 110 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ТРИФОНОВИЧА 

ТВАРДОВСКОГО (1910–1971), русского поэта 

21 85 лет со дня рождения ФРАНСУАЗЫ САГАН (ФРАНСУАЗЫ КУАРЕ; 

1935–2004),  ранцузской писательницы 

23  55 лет со дня рождения ВАЛЕРИЯ ШОТАЕВИЧА МЕЛАДЗЕ (1965), 

российского эстрадного певца 

24 620 лет со дня рождения ИОГАННА ГУТЕНБЕРГА (ГЕНСФЛЕЙША; 

1400–1468), немецкого изобретателя книгопечатания 

28 120 лет со дня рождения ЛЕОНА КРУЧКОВСКОГО (1900–1962), 

польского драматурга 

29 120 лет со дня рождения АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (1900–1944), 

 ранцузского писателя 

ИЮЛЬ 

 

1 95 лет со дня рождения КЛАРЫ СТЕПАНОВНЫ ЛУЧКО (1925–2005), 

российской актрисы 

3 120 лет со дня рождения МАРГАРИТЫ ИВАНОВНЫ РУДОМИНО 

(1900–1990), советского библиотечного деятеля 

4 410 лет со дня рождения ПОЛЯ СКАРРОНА (1610–1660),  ранцузского 

писателя 

9 170 лет со дня рождения ИВАНА МИНЧЕВА ВАЗОВА (1850–1921), 

болгарского писателя, общественного деятеля 

10 130 лет со дня рождения ВЕРЫ МИХАЙЛОВНЫ ИНБЕР (1890–1972), 

русской поэтессы 

10 115 лет со дня рождения ЛЬВА АБРАМОВИЧА КАССИЛЯ (1905–1970), 

русского писателя 

13 100 лет со дня рождения АРКАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА АДАМОВА 

(1920–1991), советского писателя детективного жанра 

17 100 лет со дня рождения ХУАНА АНТОНИО САМАРАНЧА (1920–2010), 

испанского спортивного деятеля, дипломата, президента МОК (1980–2001) 

17 75 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ЛЬВОВИЧА РЫБНИКОВА (1945), 

российского композитора 

18 120 лет со дня рождения НАТАЛИ САРРОТ (1900–1999),  ранцузской 

писательницы 

18 95 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА АНАНЬЕВА 

(1925–2001), российского писателя 

19 85 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ БОРИСОВИЧА ЛИВАНОВА (1935),  

российского актёра, режиссёра 

20 90 лет со дня рождения ОЛЕГА АНДРЕЕВИЧА АНОФРИЕВА (1930–

2018), российского актёра 

23 105 лет со дня рождения МИХАИЛА ЛЬВОВИЧА МАТУСОВСКОГО 

(1915–1990), русского поэта 

26 135 лет со дня рождения АНДРЕ МОРУА (1885–1967),  ранцузского 

писателя 

28 160 лет со дня рождения КАРЛА ЛАРСЕНА (1860–1931), датского 

писателя 

28 120 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АДОЛЬФОВИЧА 

ШНЕЙДЕРОВА (1900–1973), русского путешественника, режиссёра 
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30 220 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ФОМИЧА ВЕЛЬТМАНА 

(1800–1870), русского картогра а, лингвиста, писателя 

31 140 лет со дня рождения ПРЕМЧАНДА (ДХАНПА РАЯ ШРИВАС АВА; 

1880–1936), индийского писателя, публициста 

31 90 лет со дня рождения ОЛЕГА КОНСТАНТИНОВИЧА ПОПОВА 

(1930–2016), советского артиста цирка 

31 75 лет со дня рождения ЛЕОНИДА АРКАДЬЕВИЧА ЯКУБОВИЧА 

(1945), российского актёра, продюсера, телеведущего 

31 55 лет со дня рождения ДЖОАН КЭТЛИН РОУЛИНГ (1965), английской 

писательницы 

АВГУСТ 

 125 лет со дня рождения СОФЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ ГИАЦИНТОВОЙ 

(1895–1982), советской актрисы 

4 115 лет со дня рождения БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

АЛЕКСАНДРОВА (1905–1994), русского композитора, дирижёра 

5 170 лет со дня рождения АНРИ РЕНЕ АЛЬБЕРА ГИ ДЕ МОПАССАНА 

(1850–1893),  ранцузского писателя 

5 90 лет со дня рождения НИЛА АРМСТРОНГА (1930–2012), астронавта 

НАСА, США 

7 65 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА СОРОКИНА 

(1955), русского писателя и сценариста 

10 175 лет со дня рождения АБАЯ КУНАНБАЕВА (1845–1904), казахского 

поэта-просветителя 

10 125 лет со дня рождения МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА ЗОЩЕНКО 

(1895–1958), русского писателя 

10 80 лет со дня рождения ВЕНИАМИНА БОРИСОВИЧА СМЕХОВА 

(1940), российского актёра 

11 135 лет со дня рождения СОФЬИ ЯКОВЛЕВНЫ ПАРНОК (1885–1933), 

русской поэтессы и переводчицы 

12 200 лет со дня рождения АВДОТЬИ ЯКОВЛЕВНЫ ПАНАЕВОЙ 

(1820–1893), русской писательницы 

14 160 лет со дня рождения ЭРНЕСТА СЕТОНА-ТОМПСОНА (1860–1946), 

канадского писателя 

14 145 лет со дня рождения МСТИСЛАВА ВАЛЕРИАНОВИЧА 

ДОБУЖИНСКОГО (1875–1957), русского художника 

14 100 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА ГРЕБЕННИКОВА 

(1920–1988), русского поэта-песенника 

15 75 лет со дня рождения ЕКАТЕРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ 

(1945), российской актрисы 

16 375 лет со дня рождения ЖАНА ДЕ ЛАБРЮЙЕРА (1645–1696), 

 ранцузского писателя-моралиста 

16 95 лет со дня рождения РАДИЯ ПЕТРОВИЧА ПОГОДИНА (1925–1993), 

советского писателя, поэта, сценариста 

17 85 лет со дня рождения ОЛЕГА ПАВЛОВИЧА ТАБАКОВА (1935–2018), 

советского и российского актёра, режиссёра 

18 270 лет со дня рождения АНТОНИО САЛЬЕРИ (1750–1825), 

итальянского композитора, дирижёра 
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19 240 лет со дня рождения ПЬЕРА ЖАНА БЕРАНЖЕ (1780–1857), 

 ранцузского поэта 

21 295 лет со дня рождения ЖАНА БАТИСТА ГРЁЗА (1725–1805), 

 ранцузского художника 

21 160 лет со дня рождения ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА РАДИНА (1860–

1900), русского поэта, революционера 

22 100 лет со дня рождения РЕЯ ДУГЛАСА БРЭДБЕРИ (1920–2012), 

американского писателя 

23 140 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА ГРИНА 

(1880–1932), русского писателя 

25 490 лет со дня рождения ИВАНА IV ВАСИЛЬЕВИЧА (ГРОЗНОГО; 

1530–1584), русского царя 

25 150 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ЛОВЯГИНА 

(1870–1925), русского книговеда, библиогра а, библиотековеда 

25 90 лет со дня рождения ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА ДАНЕЛИЯ (1930–

2019), российского кинорежиссёра 

26 140 лет со дня рождения ГИЙОМА АПОЛЛИНЕРА (1880–1918), 

 ранцузского поэта, критика 

26 135 лет со дня рождения ЖЮЛЯ РОМЕНА (ЛУИ АНРИ ФАРИГУЛЯ; 

1885–1972),  ранцузского писателя 

27 250 лет со дня рождения ГЕОРГА ВИЛЬГЕЛЬМА ФРИДРИХА ГЕГЕЛЯ 

(1770–1831), немецкого  илосо а 

28 95 лет со дня рождения АРКАДИЯ НАТАНОВИЧА СТРУГАЦКОГО 

(1925–1991), русского писателя 

28 95 лет со дня рождения ЮРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА ТРИФОНОВА 

(1925–1981), русского писателя 

30 160 лет со дня рождения ИСААКА ИЛЬИЧА ЛЕВИТАНА (1860–1900), 

русского художника 

31 150 лет со дня рождения МАРИИ МОНТЕССОРИ (1870–1952), 

итальянского врача, педагога 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 165 лет со дня рождения ИННОКЕНТИЯ ФЁДОРОВИЧА 

АННЕНСКОГО (1855–1909), русского поэта 

1 145 лет со дня рождения ЭДГАРА РАЙСА БЕРРОУЗА (1875–1950), 

американского писателя 

2 90 лет со дня рождения АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА ПЕТРОВА (1930–2006), 

российского композитора 

2 85 лет со дня рождения ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВИЧА ГАФТА (1935), 

советского и российского актёра 

4 145 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ЛАНСЕРЕ 

(1875–1946), русского художника 

5 285 лет со дня рождения ИОГАННА КРИСТИАНА БАХА (1735–1782), 

немецкого композитора и пианиста 

7 150 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КУПРИНА 

(1870–1938), русского писателя 

9 100 лет со дня рождения АФАНАСИЯ ДМИТРИЕВИЧА 

САЛЫНСКОГО (1920–1993), русского драматурга 
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9 90 лет со дня рождения НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ РУМЯНЦЕВОЙ 

(1930–2008), российской актрисы 

10 65 лет со дня рождения ЛАРИСЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ДОЛИНОЙ 

(1955), российской эстрадной джазовой певицы 

12 120 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ОЖЕГОВА (1900–

1964),  русского языковеда 

13 85 лет со дня рождения АЛЬБЕРТА АНАТОЛЬЕВИЧА ЛИХАНОВА 

(1935), российского писателя 

14 80 лет со дня рождения ЮЛИИ ВОЗНЕСЕНСКОЙ (ЮЛИИ 

НИКОЛАЕВНЫ ОКУЛОВОЙ; 1940–2015), российской писательницы 

православного направления 

15 130 лет со дня рождения АГАТЫ КРИСТИ (АГА Ы МЭРИ КЛАРИССЫ 

МАЛЛОУЭН; 1890–1976), английской писательницы 

15 95 лет со дня рождения КИРИЛЛА ЮРЬЕВИЧА ЛАВРОВА (1925–2007), 

российского актёра 

16 275 лет со дня рождения МИХАИЛА ИЛЛАРИОНОВИЧА 

ГОЛЕНИЩЕВА-КУТУЗОВА (1745–1813), русского полководца 

18 115 лет со дня рождения ГРЕТЫ ГАРБО (Густа сон; 1905–1990), 

американской актрисы 

19 100 лет со дня рождения КАРЭНА СУРЕНОВИЧА ХАЧАТУРЯНА 

(1920–2011), российского композитора 

21 260 лет со дня рождения ИВАНА ИВАНОВИЧА ДМИТРИЕВА (1760–

1837), русского поэта, государственного деятеля 

22 145 лет со дня рождения МИКАЛОЮСА КОНСТАНТИНАСА 

ЧЮРЛЁНИСА (1875–1911), литовского художника и композитора 

24 470 лет со дня рождения ТАНА СЯНЬ-ЦЗУ (1550–1616), китайского 

драматурга, поэта 

24 75 лет со дня рождения ЛАРИСЫ АЛЕКСЕЕВНЫ РУБАЛЬСКОЙ 

(1945), российской поэтессы 

25 190 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА ДМИТРИЕВИЧА 

ФЛАВИЦКОГО (1830–1866), русского художника 

25 100 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ФЁДОРОВИЧА БОНДАРЧУКА 

(1920–1994), советского актёра, кинорежиссёра 

26 215 лет со дня рождения ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

ВЕНЕВИТИНОВА (1805–1827), русского поэта 

26 135 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГЕРАСИМОВА 

(1885–1964), русского художника 

26 105 лет со дня рождения СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА СМИРНОВА (1915–

1976), русского писателя, одного из инициаторов создания музея обороны 

Брестской крепости 

29 225 лет со дня рождения КОНДРАТИЯ ФЁДОРОВИЧА РЫЛЕЕВА 

(1795–1826), русского поэта 

29 185 лет со дня рождения МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА КЛОДТА (1835–

1914), русского художника 

30 155 лет со дня рождения ЯНИСА РАЙНИСА (1865–1929), латышского 

поэта 

30 145 лет со дня рождения СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА СЕРГЕЕВА-

ЦЕНСКОГО (1875–1958), русского писателя 
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30 95 лет со дня рождения ВЕРЫ КУЗЬМИНИЧНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ (1925), 

российской актрисы 

ОКТЯБРЬ 

 

3 125 лет со дня рождения СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕСЕНИНА 

(1895–1925), русского поэта  

3 120 лет со дня рождения ТОМАСА ВУЛФА (1900–1938), американского 

писателя 

3 85 лет со дня рождения АРМЕНА БОРИСОВИЧА ДЖИГАРХАНЯНА 

(1935), российского актёра 

4 300 лет со дня рождения ДЖОВАННИ БАТТИСТЫ ПИРАНЕЗИ (1720–

1778), итальянского гравёра и архитектора 

4 125 лет со дня рождения РИХАРДА ЗОРГЕ (1895–1944), русского 

разведчика 

4 95 лет со дня рождения МАРЛЕНА МАРТЫНОВИЧА ХУЦИЕВА (1925–

2019), российского режиссёра, сценариста 

7 105 лет со дня рождения МАРГАРИТЫ ИОСИФОВНЫ АЛИГЕР 

(ЗЕЙЛИГЕР; 1915–1992), русской поэтессы 

8 100 лет со дня рождения ФРЭНКА ГЕРБЕРТА (ФРАНКЛИНА ПА РИКА 

ГЕРБЕР А-мл.; 1920–1986), американского писателя- антаста 

8 95 лет со дня рождения АНДРЕЯ ДОНАТОВИЧА СИНЯВСКОГО 

(1925–1997), русского писателя, литературоведа 

9 185 лет со дня рождения КАМИЛЯ СЕН-САНСА (1835–1921), 

 ранцузского композитора и музыковеда 

9 80 лет со дня рождения ДЖОННА ЛЕННОНА (1940–1980), британского 

рок-музыканта 

11 135 лет со дня рождения ФРАНСУА ШАРЛЯ МОРИАКА (1885–1970), 

 ранцузского писателя 

12 670 лет со дня рождения ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА ДОНСКОГО 

(1350–1389), великого князя Московского и Владимирского 

12 85 лет со дня рождения ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ (1935–2007), 

итальянского оперного певца 

13 140 лет со дня рождения САШИ ЧЁРНОГО (АЛЕКСАНДРА 

МИХАЙЛОВИЧА ГЛИКБЕРГА; 1880–1932), русского поэта 

14 180 лет со дня рождения ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА ПИСАРЕВА 

(1840–1868), русского публициста, литературного критика 

14 145 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА ГРИГОРЬЕВА 

(1875–1953), русского писателя 

14 130 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ТИМОФЕЕВИЧА КИРИЛЛОВА 

(1890–1937), русского поэта 

14 95 лет со дня рождения НАУМА МОИСЕЕВИЧА КОРЖАВИНА 

(МАНДЕЛЯ; 1925–2018), русского поэта, прозаика, переводчика 

15 125 лет со дня рождения АНТОНИЯ СЛОНИМСКОГО (1895–1976), 

польского поэта 

15 115 лет со дня рождения ЧАРЛЗА ПЕРСИ СНОУ (1905–1980), 

английского писателя-реалиста 

15 100 лет со дня рождения АБДУЛЛЫ ХАМИДОВИЧА ХАМИДОВА 

(1920–1969), чеченского драматурга 
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16 110 лет со дня рождения ЛИИ БОРИСОВНЫ ГЕРАСКИНОЙ (1910–

2010), русской писательницы и журналиста 

17 150 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА ЧАПЫГИНА (1870–

1937), русского писателя 

19 200 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ШУМСКОГО 

(Чеснокова; 1820–1878), русского актёра 

21 120 лет со дня рождения ВИКТОРА ЕФИМОВИЧА АРДОВА 

(ЗИГБЕРМАНА; 1900–1976), русского писателя 

21 75 лет со дня рождения НИКИТЫ СЕРГЕЕВИЧА МИХАЛКОВА (1945), 

российского актёра и режиссёра 

22 150 лет со дня рождения ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА БУНИНА (1870–

1953), русского писателя, поэта 

22 95 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА ВИНОКУРОВА 

(1925–1993), русского поэта 

23 100 лет со дня рождения ДЖАННИ РОДАРИ (1920–1980), итальянского 

детского писателя 

23 80 лет со дня рождения ПЕЛЕ (ЭДСОНА АРАН ЕСА ДЕ НАСИМЕН У; 

1940) бразильского  утболиста 

24 75 лет со дня основания ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ 

(ООН; 1945) 

 

25 200 лет со дня рождения МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА 

ДОСТОЕВСКОГО (1820–1864), русского писателя 

25 195 лет со дня рождения ИОГАННА ШТРАУСА (сына; 1825–1899), 

австрийского композитора 

26 140 лет со дня рождения АНДРЕЯ БЕЛОГО (БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА 

БУГАЕВА; 1880–1934), русского поэта 

26 140 лет со дня рождения ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРБЫШЕВА 

(1880–1945), советского военного деятеля 

26 95 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА КАРПОВИЧА ЖЕЛЕЗНИКОВА 

(1925–2015), советского детского писателя, кинодраматурга 

27 165 лет со дня рождения ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА МИЧУРИНА 

(1855–1935), русского биолога и селекционера 

27 120 лет со дня рождения МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ЖАРОВА (1900–

1981), советского актёра и режиссёра 

27 120 лет со дня рождения ЛИДИИ АНДРЕЕВНЫ РУСЛАНОВОЙ 

(1900–1973), советской певицы 

28 120 лет со дня рождения ДЖЕКА ЛИНДСЕЯ (1900–1990), английского и 

австралийского писателя 

28 65 лет со дня рождения БИЛЛА ГЕЙТСА (1955), американского 

предпринимателя и общественного деятеля, одного из создателей компании 

Microsoft 

31 225 лет со дня рождения ДЖОНА КИТСА (1795–1821), английского поэта 

 

НОЯБРЬ 

 

3 520 лет со дня рождения БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ (1500–1571), 

итальянского скульптора 
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3 125 лет со дня рождения ЭДУАРДА ГЕОРГИЕВИЧА БАГРИЦКОГО 

(ДЗЮБИНА; 1895–1934), русского поэта 

5 140 лет со дня рождения МИХАИЛА САДОВЯНУ (1880–1961), 

румынского писателя 

8 120 лет со дня рождения МАРГАРЕТ МИТЧЕЛЛ (1900–1949), 

американской писательницы 

8 85 лет со дня рождения АЛЕНА ДЕЛОНА (1935),  ранцузского актёра 

8 60 лет со дня рождения ОЛЕГА ЕВГЕНЬЕВИЧА МЕНЬШИКОВА 

(1960), российского актёра театра и кино, режиссёра 

9 135 лет со дня рождения ВЕЛИМИРА (ВИК ОРА ВЛАДИМИРОВИЧА) 

ХЛЕБНИКОВА (1885–1922), русского поэта 

10 110 лет со дня рождения ИГНАТИЯ ДМИТРИЕВИЧА 

РОЖДЕСТВЕНСКОГО (1910–1969), русского поэта 

12 180 лет со дня рождения РЕНЕ ФРАНСУА ОГЮСТА РОДЕНА (1840–

1917),  ранцузского скульптора 

12 85 лет со дня рождения ЛЮДМИЛЫ МАРКОВНЫ ГУРЧЕНКО 

(1935–2011), российской актрисы театра и кино 

13 170 лет со дня рождения РОБЕРТА ЛЬЮИСА СТИВЕНСОНА (1850–

1894), английского писателя 

14 110 лет со дня рождения ЕЖИ ПУТРАМЕНТА (1910–1986), польского 

писателя 

 

14 80 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ЛЬВОВИЧА ХВОСТЕНКО 

(ХВОС А; 1940–2004), русского поэта 

15 195 лет со дня рождения МАВРИКИЯ ОСИПОВИЧА ВОЛЬФА  

(1825–1883), русского книгоиздателя 

16 125 лет со дня рождения ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

ЛЮБИМОВОЙ (1895–1968), русского драматурга 

16 120 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА ПОГОДИНА 

(С УКАЛОВА; 1900–1962), русского сценариста и драматурга 

19  120 лет со дня рождения АННЫ ЗЕГЕРС (1900–1983), немецкой 

писательницы 

20 95 лет со дня рождения МАЙИ МИХАЙЛОВНЫ ПЛИСЕЦКОЙ 

(1925–2015), российской балерины 

20 75 лет со дня начала НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА (1945–1946) 

21 100 лет со дня рождения ЯНА АБРАМОВИЧА ФРЕНКЕЛЯ (1920–1989), 

русского композитора 

22 130 лет со дня рождения ШАРЛЯ ДЕ ГОЛЛЯ (1890–1970),  ранцузского 

государственного деятеля 

23 115 лет со дня рождения АНГЕЛИНЫ ОСИПОВНЫ СТЕПАНОВОЙ 

(1905–2000), российской актрисы 

23 85 лет со дня рождения ЛАРИСЫ НИКОЛАЕВНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ 

(1935–2018), советской и российской поэтессы, прозаика, драматурга 

25 175 лет со дня рождения ЖОЗЕ МАРИИ ЭСА ДЕ КЕЙРОШ (1845–1900), 

португальского писателя 

25 95 лет со дня рождения НОННЫ (НОЯБРИНЫ) ВИКТОРОВНЫ 

МОРДЮКОВОЙ (1925–2008), российской актрисы театра и кино 

26 165 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
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ГИЛЯРОВСКОГО (1855–1935), русского писателя, журналиста 

27 180 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА АПУХТИНА 

(1840–1893), русского поэта 

27 80 лет со дня рождения БРЮСА ЛИ (1940–1973), гонконгского и 

американского киноактёра 

28 200 лет со дня рождения ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА (1820–1895), 

немецкого  илосо а, публициста, революционного деятеля 

28 140 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА БЛОКА 

(1880–1921), русского поэта, драматурга 

28 105 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВИЧА 

СИМОНОВА (1915–1979), русского поэта, прозаика, драматурга 

29 115 лет со дня рождения ГАВРИИЛА НИКОЛАЕВИЧА 

ТРОЕПОЛЬСКОГО (1905–1995), русского писателя  

30  185 лет со дня рождения МАРКА ТВЕНА (СЭМЮЭЛА ЛЕНГХОРНА 

КЛЕМЕНСА; 1835–1910), американского писателя 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 130 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА БЛЮХЕРА 

(1890–1938), советского военачальника 

1 75 лет со дня рождения ГЕННАДИЯ ВИКТОРОВИЧА ХАЗАНОВА 

(1945), российского артиста эстрады 

 

2 120 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА ПРОКОФЬЕВА 

(1900–1971), русского поэта, журналиста 

2 95 лет со дня рождения ИРИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ АРХИПОВОЙ 

(1925–2010), российской оперной певицы 

4 195 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ПЛЕЩЕЕВА 

(1825–1893), русского поэта 

4 145 лет со дня рождения РАЙНЕРА МАРИИ РИЛЬКЕ 

(1875–1926), австрийского поэта 

5 200 лет со дня рождения АФАНАСИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ФЕТА 

(ШЕНШИНА; 1820–1892), русского поэта, переводчика 

5 85 лет со дня рождения ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА ВЛАСОВА (1935), 

российского тяжелоатлета 

5 75 лет со дня рождения НИНЫ ИВАНОВНЫ РУСЛАНОВОЙ (1945), 

российской актрисы 

8 155 лет со дня рождения ЯНА (ЮХАНА) СИБЕЛИУСА (1865–1957), 

 инского композитора 

8 75 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВИЧА СТЕБЛОВА (1945), 

российского актёра 

9 125 лет со дня рождения ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ (1895–1989), испанского 

политического деятеля 

11 210 лет со дня рождения АЛЬФРЕДА ДЕ МЮССЕ (1810–1857), 

 ранцузского поэта, писателя 

12 115 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ СЕМЁНОВИЧА (ИОСИФА 

СОЛОМОНОВИЧА) ГРОССМАНА (1905–1964), русского писателя, 

журналиста 
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12 105 лет со дня рождения ФРЭНКА (АЛЬБЕР А ФРЭНСИСА) СИНАТРЫ 

(1915–1998), американского актёра и певца 

12 95 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА ШАИНСКОГО 

(1925–2017), российского композитора, пианиста 

13 300 лет со дня рождения КАРЛО ГОЦЦИ (1720–1806), итальянского 

писателя, драматурга 

13 90 лет со дня рождения НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА РЫБНИКОВА 

(1930–1990), советского актёра 

14 125 лет со дня рождения ПОЛЯ ЭЛЮАРА (ЭЖЕНА ЭМИЛЯ ПОЛЯ 

ГРЕНДЕЛЯ; 1895–1952),  ранцузского поэта 

14 100 лет со дня рождения РОЗМАРИ САТКЛИФ (1920–1992), английской 

писательницы 

16 245 лет со дня рождения ДЖЕЙН ОСТИН (1775–1817), английской 

писательницы 

16 105 лет со дня рождения ГЕОРГИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА СВИРИДОВА 

(1915–1998), русского композитора 

17 250 лет со дня рождения ЛЮДВИГА ВАН БЕТХОВЕНА (1770–1827), 

немецкого композитора и пианиста 

17 190 лет со дня рождения ЖЮЛЯ ГОНКУРА (1830–1870),  ранцузского 

писателя 

17 115 лет со дня рождения ИОСИФА ЕФИМОВИЧА ХЕЙФИЦА 

(1905–1995), русского кинорежиссёра, драматурга 

17 95 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА 

ВАНШЕНКИНА (1925–2012), российского поэта 

18 85 лет со дня рождения СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЕСИНА (1935–2017), 

российского писателя, журналиста 

19 110 лет со дня рождения НИКОЛАЯ МАТВЕЕВИЧА ГРИБАЧЁВА 

(1910–1992), русского поэта, писателя, общественного деятеля 

19 105 лет со дня рождения ЭДИТ ПИАФ (ЭДИ  ДЖОВАННА ГАССИОН; 

1915–1963),  ранцузской певицы, актрисы 

20 115 лет со дня рождения ГАЛИНЫ ИОСИФОВНЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ 

(1905–1980), русской писательницы, журналистки 

21 120 лет со дня рождения ВСЕВОЛОДА ВИТАЛЬЕВИЧА 

ВИШНЕВСКОГО (1900–1951), русского драматурга, писателя 

29 245 лет со дня рождения КАРЛА ИВАНОВИЧА РОССИ (1775–1849), 

русского архитектора 

30 155 лет со дня рождения ДЖОЗЕФА РЕДЬЯРДА КИПЛИНГА (1865–

1936), английского писателя, поэта, новеллиста 

31 155 лет со дня рождения ТИХОНА (свет. ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА 

БЕЛЛАВИНА; 1865–1925), русского церковного деятеля 

31 120 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА АБРАМОВА 

(1900–1985), русского писателя- антаста 
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА 

 

2425 лет Аристофан, сборник пьес «Лягушки» (405 г. до н. э.) 

1010 лет Альбукасим Фирдоуси, поэма «Шахнаме» («Книга царей») (1010) 

940 лет летописец Нестор, «Житие старца Феодосия Печерского» (1080) 

850 лет  ранцузский героический эпос «Песнь о Роланде» (1170) 

820 лет немецкий героический эпос «Песнь о нибелунгах» (1200) 

675 лет епископ Ричард де Бёри, трактат «Филобиблон» (по-гречески 

«Любокнижие») (1345) 

670 лет Джованни Боккаччо, роман «Декамерон» (1350) 

565 лет Иоганн Гутенберг «Библия» (1455) 

495 лет Франциск Скорина, книга «Апостол» (1525) 

455 лет Пьер де Ронсар, теоретический трактат «Краткое изложение поэтического 

искусства» (1565) 

440 лет Торквато Тассо, поэма «Го  редо» под названием «Освобождённый 

Иерусалим» (1580) 

440 лет Иван Фёдоров «Острожская Библия» (1580) 

425 лет Уильям Шекспир, трагедия «Ромео и Джульетта» (1595) 

420 лет Уильям Шекспир, комедия «Двенадцатая ночь» (1600) 

415 лет Мигель де Сервантес Сааведра, роман «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» 1-я часть (1605); 2-я часть (1615) 

415 лет Уильям Шекспир, трагедия «Король Лир» (1605) 

355 лет Франсуа VI де Ларошфуко (герцог де Ларош уко), сборник а оризмов 

«Размышления, или Моральные изречения и максимы» (1665) 

350лет Джон Мильтон, публикация «Истории Британии» (1670) 

335 лет Жан де Лафонтен, сборник «Сказки и рассказы в стихах» (1685) 

285 лет Пьер Карле де Шамблен де Мариво, психологический роман «Удачливый 

крестьянин» (1735) 

275 лет Эдуард Юнг, религиозно–дидактическая поэма «Жалоба, или Ночные 

размышления о жизни, смерти и бессмертии» (1745) 

265 лет Франсуа Мари Вольтер, сатирическая поэма «Орлеанская девственница» 

(1755) 

265 лет Василий Кириллович Тредиаковский, сочинение «О древнем, среднем и 

новом стихотворении российском» (1755) 

245 лет Пьер Бомарше, опера «Севильский цирюльник» (1775) 

240 лет Василий Васильевич Капнист «Сатира» (1780) 

235 лет Рудольф Эрих Распэ, книга «Приключения барона Мюнхаузена» (1785) 

230 лет Иоганн Вольфганг Гёте «Римские эллегии» (1790) 

230 лет Александр Николаевич Радищев, роман «Путешествие из Петербурга в 

Москву» (1790) 

200 лет Эрнст Теодор Амадей Гофман, сказка «Принцесса Брамбилла» (1820) 

200 лет Адам Мицкевич «Ода к юности» (1820) 

200 лет Александр Сергеевич Пушкин, поэма «Руслан и Людмила» (1820) 

195 лет Александр Сергеевич Пушкин, трагедия «Борис Годунов» (1825) 

195 лет Кондратий Фёдорович Рылеев, цикл исторических песен «Думы» и поэма 

«Войнаровский» (1825) 

190 лет Оноре де Бальзак, повесть «Гобсек» (1830) 

190 лет Проспер Мериме, новеллы «Этрусская ваза», «Партия в триктрак» (1830) 

190 лет Александр Сергеевич Пушкин, цикл «Маленькие трагедии», цикл 

«Повести Белкина», «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1830) 

190 лет Мари-Анри Бейль Стендаль, роман «Красное и чёрное» (1830) 

185 лет Ханс Кристиан Андерсен, сборник «Сказки, рассказанные для детей» 
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(«Огниво», «Принцесса на горошине», «Дюймовочка»); (1835) 

185 лет Николай Васильевич Гоголь, сборник статей «Арабески», сборник 

повестей «Миргород» (повесть «Вий») (1835) 

185 лет Иван Иванович Лажечников, роман «Ледяной дом» (1835) 

185 лет Михаил Юрьевич Лермонтов, драма «Маскарад» (1835)  

185 лет Элиас Лёнрот, карело- инский эпос «Калевала» (1835) 

185 лет Александр Сергеевич Пушкин, повесть «Египетские ночи» (1835) 

180 лет Джеймс Фенимор Купер, роман «Следопыт, или на берегах Онтарио» 

(1840) 

180 лет Михаил Юрьевич Лермонтов, роман «Герой нашего времени», поэма 

«Мцыри» (1840) 

180 лет Эдгар Аллан По, двухтомник рассказов «Гротески и арабески» (1840) 

180 лет Уильям Мейкпис Теккерей, повесть «Кэтрин» и «Записки Желтоплюща» 

(1840) 

180 лет Тарас Григорьевич Шевченко, сборник стихотворений «Кобзарь» (1840) 

175 лет Ханс Кристиан Андерсен, сборник «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий 

утёнок», «Снежная королева»); (1845) 

175 лет Фёдор Михайлович Достоевский, роман «Бедные люди» (1845) 

175 лет Александр Дюма, романы «Королева Марго» и «Двадцать лет спустя» 

(1845) 

175 лет Проспер Мериме, новелла «Кармен» (1845) 

175 лет Александр Николаевич Островский, комедия «Лес» (1845) 

175 лет Эдгар Аллан По, поэма «Ворон» (1845) 

175 лет Эжен Сю, роман- ельетон «Вечный жид» (1845) 

170 лет Чарльз Диккенс, роман «Жизнь Дэвида Коппер ильда, рассказанная им 

самим» (1850) 

170 лет Александр Дюма, роман «Виконт де Бражелон» (1850) 

170 лет Александр Николаевич Островский, комедия «Свои люди — сочтёмся» 

(1850) 

165 лет Генри Уодсворт Лонгфелло, поэма «Песнь о Гайавате» (1855) 

165 лет Томас Майн Рид, роман «Белый вождь» (1855) 

165 лет Лев Николаевич Толстой, цикл «Севастопольские рассказы» (1855) 

165 лет Иван Тургенев, роман «Рудин» (1855) 

165 лет Уолт Уитмен, поэтический сборник «Листья травы» (1855) 

165 лет Тарас Григорьевич Шевченко, повести «Музыкант», «Несчастный», 

«Капитанша», «Близнецы» (1855) 

160 лет Иван Сергеевич Тургенев, роман «Накануне», повесть «Первая любовь» 

(1860) 

155 лет Жюль Верн, роман «С Земли на Луну» (1865) 

155 лет Мэри Элизабет Мэйпс Додж, повесть «Серебряные коньки» (1865) 

155 лет Льюис Кэрролл, сказочная повесть «Алиса в стране чудес» (1865) 

155 лет Николай Семёнович Лесков, повесть «Леди Макбет Мценского уезда» 

(1865) 

155 лет Томас Майн Рид, роман «Всадник без головы» (1865) 

155 лет Марк Твен, рассказ «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» (1865) 

150 лет Жюль Верн, роман «20 000 лье под водой» (1870) 

150 лет Николай Семёнович Лесков, повесть «Загадочный человек» (1870) 

150 лет Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, роман «История одного 

города» (1870) 

150 лет Алексей Константинович Толстой, трагедия «Царь Борис» (1870) 

145 лет Жюль Верн, роман « аинственный остров» (1875) 

145 лет Фёдор Михайлович Достоевский, роман «Подросток» (1875) 
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145 лет Александр Николаевич Островский, комедия «Волки и овцы» (1875) 

145 лет Джон де Форест, романы «Честный Джон Уэйн» и «Игра с огнём» (1875) 

140 лет Фёдор Михайлович Достоевский, роман «Братья Карамазовы» (1880) 

140 лет Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, роман «Господа Головлёвы» 

(1880) 

140 лет Джоэль Чендлер Харрис, сказка «Дядюшка Римус, его песни и сказки» 

(1880) 

135 лет Эмиль Золя, роман «Жерминаль» (1885) 

135 лет Ги де Мопассан, роман «Милый друг» (1885) 

135 лет Глеб Иванович Успенский, очерк «Выпрямила» (1885) 

130 лет Артур Конан Дойл, повесть «Знак четырёх» (1890) 

130 лет Эмиль Золя, роман «Человек-зверь» (1890) 

130 лет Болеслав Прус, роман «Кукла» (1890) 

130 лет Лев Николаевич Толстой, повесть «Дьявол» (1890) 

130 лет Оскар Уайльд, роман «Портрет Дориана Грея» (1890) 

125 лет Константин Дмитриевич Бальмонт, сборник «В безбрежности» (1895) 

125 лет Жюль Верн, роман «Плавучий остров» (1895) 

125 лет Максим Горький, рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш», поэма в прозе 

«Песня о Соколе» (1895) 

125 лет Джозеф Редьярд Киплинг, сборник рассказов «Вторая книга джунглей» 

(1895) 

125 лет Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, роман «Хлеб» (1895) 

125 лет Болеслав Прус, роман «Фараон» (1895) 

125 лет Герберт Уэллс, роман «Машина времени» (1895) 

125 лет Антон Павлович Чехов, путевые записки «Остров Сахалин» (1895) 

120 лет Константин Дмитриевич Бальмонт, сборник «Горящие здания» (1900) 

120 лет Лаймен Фрэнк Баум, сказка «Удивительный волшебник из страны Оз» 

(1900) 

120 лет Валерий Яковлевич Брюсов, книга «Tertia Vigilia» (« ретья стража») 

(1900)  

120 лет Иван Алексеевич Бунин, рассказ «Антоновские яблоки» (1900) 

120 лет Теодор Драйзер, роман «Сестра Керри» (1900) 

120 лет Джек Лондон, сборник рассказов «Сын волка» (1900) 

120 лет Октав Мирбо, роман «Дневник горничной» (1900) 

120 лет Константин Петрович Победоносцев, педагогические сочинения 

«Воспитание характера в школе» (1900) 

120 лет Генрик Сенкевич, исторический роман «Крестоносцы» (1900) 

120 лет Лев Николаевич Толстой, пьеса «Живой труп» (1900)  

115 лет Жюль Верн, роман «Маяк на краю света» (1905) 

115 лет Максим Горький, пьесы «Дети солнца» и «Варвары» (1905) 

115 лет Александр Иванович Куприн, повесть «Поединок» (1905) 

115 лет Эптон Билл Синклер-младший, роман «Джунгли» (1905) 

115 лет Лидия Алексеевна Чарская, повесть «Смелая жизнь» (1905) 

115 лет Герберт Джордж Уэллс, роман-трактат «Современная утопия» (1905) 

110 лет Этель Лилиан Войнич, роман «Прерванная дружба» («Овод в изгнании» в 

русском переводе); (1910) 

110 лет Максим Горький, пьеса «Васса Железнова» (1910) 

110 лет Михаил Михайлович Коцюбинский, повесть «Fata morgana» (1910) 

110 лет Якуб Колас, сборник стихов «Песни печали» (1910) 

110 лет Янка Купала, сборник «Гусляр» (1910) 

110 лет Марина Ивановна Цветаева, сборник стихотворений «Вечерний альбом» 

(1910) 
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100 лет Джон Голсуорси, роман «В петле» (1920) 

100 лет Сергей Александрович Есенин, поэма «Сорокоуст» (1920) 

100 лет Николай Алексеевич Клюев, сборник стихов «Избяные песни» (1920) 

100 лет Синклер Льюис, роман «Главная улица» (1920) 

100 лет Герберт Джордж Уэллс, книга «Россия во мгле» (1920) 

95 лет Александр Романович Беляев, роман «Голова про ессора Доуэля» (1925) 

95 лет Михаил Афанасьевич Булгаков, повесть «Собачье сердце» (1925) 

95 лет Зинаида Николаевна Гиппиус, мемуары «Живые лица» (1925) 

95 лет Фёдор Васильевич Гладков, роман «Цемент» (1925) 

95 лет Алексей Максимович Горький, роман «Дело Артамоновых» (1925) 

95 лет Теодор Драйзер, роман «Американская трагедия» (1925) 

95 лет Сергей Александрович Есенин, поэмы «Анна Снегина», «Чёрный 

человек», стихотворный цикл «Персидские мотивы», сборник стихов «Русь 

Советская» (1925) 

95 лет Кондрат Крапива, сборник «Крапива» (1925) 

95 лет Агата Кристи, сборник романов « айна каминов» (1925) 

95 лет Владимир Владимирович Маяковский, стихотворение «Что такое 

хорошо и что такое плохо» (1925) 

95 лет Юрий Николаевич Тынянов, роман «Кюхля» (1925) 

95 лет Фрэнсис Скотт Фицджеральд, роман «Великий Гэтсби» (1925) 

95 лет Дмитрий Андреевич Фурманов, роман «Мятеж» (1925) 

95 лет Марина Ивановна Цветаева, поэма «Крысолов» (1925) 

95 лет Корней Иванович Чуковский, сказка в стихах «Бармалей» (1925) 

90 лет Николай Николаевич Асеев, книга «Проза поэта» (1930) 

90 лет Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев), мемуары «На рубеже двух 

столетий» (1930) 

90 лет Бертольд Брехт, пьесы «Говорящий „да“ и говорящий „нет“», «Высшая 

мера», «Исключение и правило» (1930) 

90 лет Иван Алексеевич Бунин, роман «Жизнь Арсеньева» (1930) 

90 лет Джон Голсуорси, сборник рассказов «На  орсайтской бирже» (1930) 

90 лет Федерико Гарсиа Лорка, сборник стихов «Поэт в Нью-Йорке» (1930) 

90 лет Владимир Владимирович Маяковский, поэма «Во весь голос» (1930) 

90 лет Самуил Яковлевич Маршак, стихотворение «Вот какой рассеянный» 

(1930) 

90 лет Уильям Сомерсет Моэм, роман «Пряники и эль» (1930) 

90 лет Владимир Владимирович Набоков, роман «Защита Лужина» (1930) 

90 лет Андрей Платонович Платонов, повесть «Котлован» (1930) 

90 лет Джон Бойнтон Пристли, роман «Улица Ангела» (1930) 

90 лет Уильям Фолкнер, роман «На смертном одре» (1930) 

90 лет Лион Фейхтвангер, роман «Успех» (1930) 

85 лет Петрусь Бровка, сборник стихотворений «Приход героя» (1935) 

85 лет Аркадий Петрович Гайдар, повесть «Военная тайна» (1935) 

85 лет Борис Степанович Житков, книга «Рассказы о животных» (1935) 

85 лет Михаил Михайлович Зощенко, повесть «Голубая книга» (1935) 

85 лет Федерико Гарсиа Лорка, пьеса «Донья Росита, девица, или Язык цветов» 

(1935) 

85 лет Антон Семёнович Макаренко, роман «Педагогическая поэма» (1935) 

85 лет  Кузьма Чорный, роман « ретье поколение» (1935) 

85 лет Томас Стернз Элиот, драма «Смерть в соборе» (1935) 

80 лет Александр Николаевич Афиногенов, лирическая комедия «Машенька» 

(1940)  

80 лет Аркадий Петрович Гайдар, повесть « имур и его команда» (1940) 
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80 лет Роже Мартен дю Гар, роман «Семья  ибо» (1940) 

80 лет Янка Купала, сборник стихов «От сердца» (1940) 

80 лет Эрнест Хемингуэй, роман «По ком звонит колокол» (1940) 

80 лет Михаил Александрович Шолохов, четвёртая книга эпопеи « ихий Дон» 

(1940) 

75 лет Иво Андрич, романы «Мост на Дрине», « равницкая хроника» (1945) 

75 лет Валентин Петрович Катаев, повесть «Сын полка» (1945) 

75 лет Астрид Анна Эмилия Линдгрен, повесть «Пеппи Длинный чулок» (1945) 

75 лет Николай Николаевич Носов, сборник для детей « ук-тук-тук» (1945) 

75 лет Джордж Оруэлл, сатирическая повесть-притча «Скотный двор» (1945) 

75 лет Михаил Михайлович Пришвин, сказка-быль «Кладовая солнца» (1945) 

75 лет Жорж Сименон, автобиогра ическая книга «Я вспоминаю» (1945) 

75 лет Максим Танк, сборники стихов «Острите оружие», «Через огненный 

небосклон» (1945) 

75 лет Константин Александрович Федин, роман «Первые радости» (1945) 

75 лет Юлиус Фучик, книга «Репортаж с петлёй на шее» (1950) 

75 лет Вячеслав Яковлевич Шишков, историческая эпопея «Емельян Пугачёв» 

(1945) 

75 лет Поль Элюар, сборник патриотической и анти ашистской лирики «Лицом 

к лицу с немцами» (1945) 

70 лет Айзек Азимов, сборник «Я, робот» (1950) 

70 лет Рэй Дуглас Брэдбери, роман «Марсианские хроники» (1950) 

70 лет Петрусь Бровка, сборник стихотворений «Дорога жизни» (1950) 

70 лет Фёдор Васильевич Гладков, часть автобиогра ической трилогии 

«Вольница» (1950) 

70 лет Клайв Стейплз Льюис, произведение «Лев, колдунья и платяной шка » 

(1950) 

70 лет Джеймс Олдридж, роман «Охотник» (1950) 

70 лет Борис Николаевич Полевой, роман «Золото» (1950) 

70 лет Михаил Афанасьевич Стельмах, первая часть трилогии «Большая родня» 

(1950) 

70 лет Лион Фейхтвангер, роман «Гойя» (1950) 

70 лет Туве Марика Янссон, книга из серии о муми-троллях «Мемуары папы 

Муми-тролля» (1950) 

65 лет Айзек Азимов, роман «Конец вечности» (1955) 

65 лет Николай Николаевич Асеев, книга стихов «Раздумья» (1955) 

65 лет Константин Яковлевич Ваншенкин, сборник стихотворений «Весна» 

(1955) 

65 лет Грэм Грин, роман « ихий американец» (1955) 

65 лет Николай Алексеевич Заболоцкий, сборник стихотворений «Некрасивая 

девочка» (1955) 

65 лет Станислав Лем, роман «Магелланово облако» (1955) 

65 лет Астрид Анна Эмилия Линдгрен, повесть «Малыш и Карлсон, который 

живёт на крыше» (1955) 

65 лет Владимир Владимирович Набоков, роман «Лолита» (1955) 

65 лет Вера Фёдоровна Панова, повесть «Сережа» (1955) 

65 лет Роберт Иванович Рождественский, сборник стихотворений «Флаги 

весны» (1955) 

65 лет Сергей Сергеевич Смирнов, книга «Крепость над Бугом» (1955) 

60 лет Александр Михайлович Адамович, первая часть романа-дилогии 

«Партизаны» — «Война под крышами» (1960) 

60 лет Джон Апдайк, роман «Кролик, беги» (1960) 
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60 лет Константин Яковлевич Ваншенкин, сборник стихотворений «Надпись на 

книге» (1960) 

60 лет Джанни Родари, сборник «Стихи в небе и на земле» (1960) 

60 лет Владимир Алексеевич Солоухин, сборник эссе «Капля росы» (1960) 

60 лет Михаил Александрович Шолохов, роман «Поднятая целина» (1960) 

55 лет Луи Арагон, серия экспериментально-лирических романов «Гибель 

всерьёз» (1965) 

55 лет Алексей Николаевич Арбузов, драма «Мой бедный Марат» (1965) 

55 лет Марникс Гейсен, роман «Хармагедон» (1965) 

55 лет Станислав Лем, сборники рассказов «Кибериада», «Охота» (1965) 

55 лет Вадим Михайлович Кожевников, роман «Щит и меч» (1965) 

55 лет Виктор Александрович Курочкин, роман «На войне как на войне» (1965) 

55 лет Николай Николаевич Носов, роман-сказка для детей «Незнайка на Луне» 

(1965) 

55 лет Роберт Иванович Рождественский, сборник стихотворений «Радиус 

действия» (1965) 

55 лет Франсуаза Саган, роман «Сигнал к капитуляции» (1965) 

55 лет Аркадий и Борис Стругацкие, юмористическая повесть «Понедельник 

начинается в субботу» (1965) 

55 лет Георгий Петрович Шторм, биогра ическое повествование «Потаённый 

Радищев. Вторая жизнь „Путешествия из Петербурга в Москву“» (1965) 

50 лет Чингиз Айтматов, повесть «Белый пароход» (1970) 

50 лет Белла Ахатовна Ахмадулина, сборник стихотворений «Уроки музыки» 

(1970) 

50 лет Агния Львовна Барто, детский сборник стихотворений «За цветами в 

зимний лес» (1970) 

50 лет Василий Быков, повесть «Сотников» (1970) 

50 лет Олесь Гончар, роман «Циклон» (1970) 

50 лет Венедикт Васильевич Ерофеев, повесть «Москва-Петушки» (1970) 

 

50 лет Анатолий Иванович Иванов, роман-эпопея «Вечный зов»: книга первая 

(1970) 

50 лет Астрид Анна Эмилия Линдгрен, трилогия об Эмиле из Лённеберги (1970) 

50 лет Роберт Иванович Рождественский, сборник «Посвящение» (1970) 

50 лет Давид Самуилович Самойлов, сборник стихотворений «Дни» (1970) 

50 лет Генрих Вениаминович Сапгир, сборник «Московские ми ы» (1970) 

50 лет Михаил Леонтьевич Стрельцов, повесть «Один лапоть, один чунь» 

(1970) 

50 лет Иван Чигринов, повесть «Мы — хлопцы живучие» (1970) 

50 лет Ирвин Шоу, дилогия «Богач, бедняк» (1970) 

50 лет Евгения Иосифовна Янищиц, сборник «Снежное сретение» (1970) 

45 лет Анатолий Георгиевич Алексин, повесть « ретий в пятом ряду» (1975) 

45 лет Ираклий Луарсабович Андроников, сборник рассказов «К музыке» 

(1975) 

45 лет Николай Константинович Доризо, сборник стихотворений и поэм «Меч 

победы» (1975) 

45 лет Юрий Иосифович Коваль, повесть «Недопёсок» (1975) 

45 лет Александр Исаевич Солженицын, автобиогра ическое произведение 

«Бодался телёнок с дубом» (1975) 

40 лет Чингиз Айтматов, роман «И дольше века длится день» (1980) 

40 лет Анатолий Георгиевич Алексин, повести «Домашний совет», «Ивашов», 

«Дневник жениха» (1980) 
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40 лет Григорий Иванович Бородулин, сборник «Праздник пчелы» (1980) 

40 лет Юрий Давидович Левитанский, сборник стихов «Два времени» (1980) 

40 лет Владимир Викторович Орлов, роман «Альтист Данилов» (1980) 

35 лет Нил Гилевич, роман в стихах «Родные дети» (1985) 

35 лет Валентин Саввич Пикуль, роман «Крейсер» (1985) 

35 лет Леонид Алексеевич Филатов, сказка «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца» (1985) 

30 лет Андрей Андреевич Вознесенский, сборник стихов и прозы «Аксиома 

самоиска» (1990) 

30 лет Владислав Петрович Крапивин, цикл повестей «В глубине Великого 

Кристалла», «Лоцман», «Мальчик девочку искал...» (1990) 

30 лет Виктор Пелевин, повесть «Затворник и шестипалый» (1990) 

30 лет Людмила Стефановна Петрушевская, цикл мисти ицированного 

(лже) ольклора «Песни восточных славян» (1990) 

30 лет Александр Исаевич Солженицын, эссе «Как нам обустроить Россию» 

(1990) 

25 лет Валентин Дмитриевич Берестов, сборник стихотворений для детей 

«Птичья зарядка» (1995) 

25 лет Юрий Михайлович Поляков, роман «Козлёнок в молоке» (1995) 

20 лет Борис Акунин, сборник рассказов «Сказки для идиотов» (2000) 

20 лет Борис Владимирович Заходер, стихи, сказки, переводы «Избранное» 

(2000)  

20 лет Джордж Реймонд Ричард Мартин, «Буря мечей» — третья часть саги 

«Песнь Льда и Пламени» (2000) 

20 лет Джоан Роулинг, роман «Гарри Поттер и кубок огня» (2000) 

20 лет Генрих Вениаминович Сапгир, книга «Неоконченный сонет» (2000) 

20 лет Мария Семёнова, «Волкодав. Истовик-камень» из сборника романов 

«Волкодав» (2000) 

20 лет Татьяна Толстая, роман-антиутопия «Кысь» (2000) 

15 лет Дмитрий Глуховский, постапокалиптический роман «Метро 2033» (2005) 

15 лет Сергей Лукьяненко, роман «Черновик» (2005) 

15 лет Стефани Майер, роман «Сумерки» (2005) 

15 лет Мария Парр, повесть «Ва ельное сердце» (2005) 

10 лет Энтони Шеффер, мемуары «Операция „ ёмное сердце“» (2010) 

5 лет Джон Бойн, исторический роман «Мальчик на вершине горы» (2015) 
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 Список аббревиатур 

 

FIS Международная  едерация лыжного спорта 

IBBY Международный совет по детской книге (International Board on Books 

for Young People) 

International 

Pen Club 

Всемирная организация писателей 

ВМО Всемирная метеорологическая организация 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности 

ВПС Всемирный почтовый союз 

В О Всемирная таможенная организация 

ВФДМ Всемирная  едерация демократической молодёжи 

ВФПГ Всемирная  едерация породнённых городов 

ИКАО Международная организация гражданской авиации 

ИКОМОС 

[ICOMOS] 

Международный совет по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест 

ИМО 

[IMO] 

Международная морская организация 

МАИ Международная академия ин орматизации 

МДФЖ Международная демократическая  едерация женщин 

МИ  Международный институт театра 

МОГО Международная организация гражданской обороны 

МОК Международный олимпийский комитет 

МО  Международная организация труда 

МСА Международный союз архитекторов 

МСМ Международный совет медсестёр 

МСЭ Международный союз электросвязи 

ОЗХО Организация по запрещению химического оружия 

ООН Организация Объединённых Наций 

СЕ Совет Европы 

СИДЕСКО Международный комитет эстетики и косметологии  

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

ФИДЕ Всемирная шахматная  едерация 

ЮНВ О Всемирная туристская организация 

ЮНЕП Программа Организации Объединённых Наций по окружающей среде 

ЮНЕСКО Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры 

ЮНИСЕФ 

ЮНЭЙДС 

Детский  онд Организации Объединённых Наций 

Объединённая программа Организации Объединённых Наций по 

ВИЧ/СПИД 
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