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 «Каляндар знамянальных і памятных дат на 2021 год» утрымлівае 

асноўныя раздзелы: 

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

рэспубліканскага значэння ў галіне літаратуры і мастацтва; юбілеі знакавых 

падзей, дзеячаў, жыццё або дзейнасць якіх звязаны з Брэстчынай; дзяржаўныя, 

агульнарэспубліканскія, абласныя памятныя даты; рэлігійныя святы. 

2. «Даты российского и зарубежного календаря»: уключаны найбольш значныя 

даты расійскага і сусветнага календара; юбілеі паэтаў, пісьменнікаў, 

літаратуразнаўцаў, а таксама найбольш вядомых дзеячаў мастацтва, палітыкі і 

грамадства. 

3. «Книги-юбиляры». 

 

Выкарыстаная літаратура: 

 Беларускі каляндар, 2021 год // Новыя кнігі: па старонках беларускага 

друку. – 2020. – № 8. – Дадатак (студзень – май) ; № 9. – Дадатак (чэрвень – 

снежань). 

 Знаменательные даты, 2016 : универсальный энциклопедический календарь-

журнал : для работников библиотек, школ и вузов, учреждений науки и культуры, 

любителей искусства и словесности. – Москва : Журнал «Библиотека», 2015. – 

752 с. 

 Календарь знаменательных и памятных дат по истории Брестской области 

на 2021 год / составитель Н. С. Хилько. – Брест : Учреждение «Государственный 

архив Брестской области», 2020. – 23 с. 

 Каляндар знамянальных і памятных дат на 2016 год / УК «Абласная 

бібліятэка імя М. Горкага», Аддзел бібліятэказнаўства. – Брэст : [б. в.], 2015. – 

48 с. 

 Літаратурная карта Берасцейшчыны / рэд. і ўклад. А. Крэйдзіч. – Брэст : 

Брэсцкая друкарня, 2008. – 567 с. 

 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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                 ДАТЫ БЕЛАРУСКАГА І КРАЯЗНАЎЧАГА 

КАЛЕНДАРА 
 

У 2021 ГОДЗЕ СПАЎНЯЕЦЦА: 

 
920 гадоў з дня нараджэння ЕФРАСІННІ (ЕЎФРАСІННІ) 

ПОЛАЦКАЙ (свец. імя ПРАДСЛАВА; каля 1101 ці 1104, г. Полацк, 

Полацкае княства – 1173), полацкай князёўны, асветніцы і 

мецэнаткі, заснавальніцы жаночага і мужчынскага манастыроў, 

першай жанчынай гэтага гістарычнага перыяду, кананізаванай у 

святыя 

860 гадоў з часу стварэння КРЫЖА ЕФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ, 

унікальнага твора старабеларускага эмальернага мастацтва, 

рэлігійнай і духоўнай святыні беларусаў (1161) 

745 гадоў з часу заснавання г. КАМЯНЦА (Брэсцкая вобл.; 1276) 

745 гадоў з пачатку будавання КАМЯНЕЦКАЙ ВЕЖЫ, помніка 

абарончага дойлідства, унесенага ў Дзяржаўны спіс гісторыка-

культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь (Камянец; 1276) 

575 гадоў з часу стварэння БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКАГА ЛЕТАПІСУ 

1446, першага агульнадзяржаўнага летапіснага зводу Вялікага 

Княства Літоўскага (1446) 

455 гадоў з часу існавання БЕРАСЦЕЙСКАГА ВАЯВОДСТВА, 

адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі ў Вялікім Княстве 

Літоўскім (1566–1795) 

455 гадоў з часу ўпамінання ў пісьмовых крыніцах в. РЫТА МАЛАЯ 

(суч. г. МАЛАРЫТА; 1566) 

430 гадоў з часу зацвярджэння НІКОЛЬСКАГА ПРАВАСЛАЎНАГА 

БРАЦТВА і адкрыцця першай брацкай школы (Брэст; 1591) 

425 гадоў з часу выдання «АЗБУКІ» ЛАЎРЭНЦІЯ ЗІЗАНІЯ, першага 

на Беларусі і Украіне буквара (1596) 

370 гадоў з дня нараджэння ІЛЛІ ФЁДАРАВІЧА КАПІЕВІЧА 

(КАПІЕЎСКАГА; 1651, Брэстчына ці Міншчына – 1714), асветніка, 

перакладчыка, выдаўца, літаратара 

225 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА МІХАЙЛАВІЧА 

БАГАТКЕВІЧА (1796, Віцебская губ. – 1831[?]), кнігазнаўца, 

бібліятэкара, бібліёгра а, педагога 

220 гадоў з дня нараджэння ТАМАША КУРГАНОВІЧА (1801, Брэст – 

1865), педагога, мовазнаўца 

200 гадоў з дня нараджэння ДЖУЗЭПЭ АХІЛА ЭЛЬМІРА (АХІЛЕСА 

ЮЗАФА) БАНОЛЬДЗІ (1821–1871), грамадскага дзеяча, спевака, 

танцмайстара 

200 гадоў з дня нараджэння КСЕНАФОНТА АНТОНАВІЧА 

ГАВОРСКАГА (1821–1871), вучонага-гісторыка, археолага, 

выдаўца 

 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq76
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq76
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq77
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4swt
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-155lxx73cn
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-155lxx73cn
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sx4
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-155lxx73cm
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq79
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-155lxx73ci
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sx8
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200 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА МАКСІМАВІЧА 

СЕМЯНТОЎСКАГА (СЕМЯНТОЎСКАГА-КУРЫЛЫ; 1821–

1893), расійскага і беларускага археолага, краязнаўца, этногра а, 

складальніка кнігі «Беларускія старажытнасці» 

200 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА АНДРЭЕВІЧА 

СТАНКЕВІЧА (у манастве АНАТОЛІЯ; 1821, Міншчына – 1903), 

праваслаўнага царкоўнага дзеяча Беларусі, гісторыка, публіцыста 

180 гадоў з пачатку выдання польскамоўнага часопіса «АТЭНЭУМ», які 

асвятляў праблемы гісторыі, культуры, грамадска-палітычнага 

жыцця зямель былога ВКЛ (Вільня; 1841–1851) 

180 гадоў з часу пабудавання КАРАЛЕЎСКАГА КАНАЛА (1841) 

170 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ПАЎЛАВІЧА АЗЁМШЫ 

(АЗЕМШЫ; 1851, Петрыкаўскі р-н – 1916), беларускага народнага 

казачніка 

160 гадоў з дня нараджэння ФРАНЦІШКА БРУЗДОВІЧА (1861, 

Іванаўскі р-н – 1912), мастака ў галіне станковага і дэкаратыўна-

прыкладнога жывапісу 

135 гадоў з часу пабудавання БРЭСЦКАГА ЧЫГУНАЧНАГА 

ВАКЗАЛА, помніка архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю, 

унесенага ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей 

Рэспублікі Беларусь (Брэст; 1886) 

135 гадоў з дня нараджэння КАСЬЯНА ВЯСЁЛАГА (сапр. ВІКЕНЦІЯ 

ІОСІФАВІЧА АЎДЗЕЯ; 1886 ці 1891, Вілейскі пав. – 1916), 

пісьменніка, аўтара вершаў, апавяданняў, нататкаў 

125 гадоў з пачатку дзейнасці першай у Беларусі ТЭЛЕФОННАЙ 

СТАНЦЫІ агульнага карыстання (Мінск; 1896) 

100 гадоў з часу адкрыцця ДЗЯРЖАЎНАЙ ГІМНАЗІІ ў г. Пінску 

(1921) 

100 гадоў з часу адкрыцця ДЗЯРЖАЎНАЙ ГІМНАЗІІ імя караля 

Уладзіслава Ягеллы ў г. Лунінцы (1921) 

100 гадоў з часу адкрыцця БЕЛАРУСКАГА МУЗЕЯ ІМЯ 

І. ЛУЦКЕВІЧА Ў ВІЛЬНІ, адной з навуковых і асветніцкіх 

устаноў у гісторыі Беларусі (1921–1945)  

85 гадоў з дня нараджэння ДЗМІТРЫЯ МІКАЛАЕВІЧА КРАЎЧУКА 

(1936; Пружанскі р-н), вучонага-геа ізіка, матэматыка 

75 гадоў з пачатку выдання дзяржаўнага (нацыянальнага) 

бібліягра ічнага паказальніка «БЕЛАРУСЬ У СУСВЕТНЫМ 

ДРУКУ» (Мінск; 1946) 

75 гадоў з часу стварэння ААТ «БРЭСТСЕЛЬМАШ», аднаго з 

вядучых вытворцаў спецыяльнага абсталявання для сельскай 

гаспадаркі (Брэст; 1946) 

75 гадоў з часу стварэння ПІНСКАЙ ФАБРЫКІ МАСТАЦКІХ 

ВЫРАБАЎ «КРЫНІЦА ПАЛЕССЯ», рэспубліканскага ўнітарнага 

вытворчага прадпрыемства (Пінск; 1946) 

 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7b
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7b
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2l
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2l
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9bf
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9bf
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=19wqyd5gdx
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9bj
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9bj
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9bk
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9bk
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75 гадоў з часу стварэння ПІНСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА АГРАРНА-

ТЭХНІЧНАГА КАЛЕДЖА ІМЯ А. Я. КЛЯШЧОВА (Пінск; 1946) 

70 гадоў з часу ўтварэння БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКАГА 

СУМЕСНАГА ПРАДПРЫЕМСТВА «БРЭСТГАЗААПАРАТ», 

АА , лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь за дасягненні 

ў галіне якасці (Брэст; 1951) 

65 гадоў з часу заснавання ПІНСКАГА ДОСЛЕДНА-

МЕХАНІЧНАГА ЗАВОДА, АА , прадпрыемства па вытворчасці 

станкоў, механізмаў, насосаў, метала ормаў і іншых вырабаў 

(Пінск; 1956) 

50 гадоў з часу заснавання БЕЛАРУСКАЙ БІБЛІЯТЭКІ І МУЗЕЯ 

ІМЯ ФРАНЦІШКА СКАРЫНЫ Ў ЛОНДАНЕ (1971) 

45 гадоў з часу стварэння ДАВЫД-ГАРАДОЦКАГА 

ЭЛЕКТРАМЕХАНІЧНАГА ЗАВОДА, АА , прадпрыемства па 

вытворчасці бытавых электрычных машын і прылад (Столінскі р-н, 

1976)  

25 гадоў з часу правядзення міжнароднага  естывалю духавой музыкі 

«БЕЛАРУСКІЯ ФАНФАРЫ» (Баранавічы; 1996) 

25 гадоў з пачатку выдання навукова-папулярнага, даведачнага, 

нарматыўнага вытворча-практычнага часопіса «БІБЛІЯТЭЧНЫ 

СВЕТ» (Мінск; 1996) 

25 гадоў з часу заснавання навукова-метадычнага і публіцыстычнага 

часопіса «ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА» (Мінск; 1996) 

25 гадоў з пачатку правядзення  естывалю-кірмашу працаўнікоў вёскі 

«ДАЖЫНКІ» (1996) 

  

СТУДЗЕНЬ 

 

 100 гадоў з часу заснавання дзяржаўнага выдавецтва «БЕЛАРУСЬ», 

РУП (Мінск; 1921) 

 60 гадоў з пачатку дзейнасці БЯРОЗАЎСКАГА КАМБІНАТА 

СІЛІКАТНЫХ ВЫРАБАЎ, АА  (Бяроза; 1961) 

 40 гадоў з часу ўтварэння БРЭСЦКАГА АБЛАСНОГА 

АДДЗЯЛЕННЯ САЮЗА ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ (1981) 

1 НОВЫ ГОД 

1 160 гадоў з дня нараджэння ЯЎХІМА ФЁДАРАВІЧА КАРСКАГА 

(1861, Гродзенскі р-н – 1931),  ілолага-славіста, заснавальніка 

беларускага навуковага мовазнаўства і літаратуразнаўства, 

этногра а,  алькларыста, палеогра а, педагога, акадэміка 

Пецярбургскай АН 

1 100 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ПРАКОПАВІЧА 

БЕЛАВУСАВА (1921, Шумілінскі р-н – 2006), мастака кіно, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі (1974) 

 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7l
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7l
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2h
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2h
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9bl
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9bl
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9bm
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9bm
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9bo
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9bp
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9bp
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9bq
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=810sfi9br
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7d
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sxf
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sxf
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7e
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1 85 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ ПАЎЛАВІЧА КУДРАЎЦА 

(1936, Клічаўскі р-н – 2014), пісьменніка, лаўрэата Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі імя Якуба Коласа (1986) 

1 65 гадоў з дня нараджэння ГАЛІНЫ СТАНІСЛАВАЎНЫ 

ГАРАДКО (1956, Ляхавіцкі р-н), аўтара шматлікіх вучэбна-

метадычных дапаможнікаў па беларукай літаратуры 

1 60 гадоў з часу адкрыцця БРЭСЦКАЙ АБЛАСНОЙ ДЗІЦЯЧАЙ 

БІБЛІЯТЭКІ (суч. аддзел літаратуры для дзяцей і юнацтва УК 

«Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага»; Брэст; 1961–1987) 

2 85 гадоў з дня нараджэння АНТОНА РЫГОРАВІЧА 

НАВУМАЎЦА (1936, Пінскі р-н), украінскага вучонага- ізіка, 

акадэміка НАН Украіны, заслужанага дзеяча навукі і тэхнікі 

Украіны, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР (1988) і Украіны (1997) 

2 80 гадоў з дня нараджэння МІХАСЯ (МІХАІЛА МІКАЛАЕВІЧА) 

ЗАРЭМБЫ (1941, Лагойскі р-н – 2002), пісьменніка, перакладчыка 

3 ДЗЕНЬ БАНКАЎСКАГА І ФІНАНСАВАГА РАБОТНІКА 

(першая нядзеля студзеня) 

3 200 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА СЯРГЕЕВІЧА 

БАШЫЛАВА (1821, Жлобінскі р-н – 1870), мастака, ілюстратара 

3 80 гадоў з дня нараджэння СЦЯПАНА ПАЎЛАВІЧА 

НЕФІДОВІЧА (1941, Лунінецкі р-н), паэта 

3 75 гадоў з дня нараджэння ТАДЭВУША ІГНАЦЬЕВІЧА 

КАНДРУСЕВІЧА (1946, Гродзенскі р-н), дзеяча Рымска-

Каталіцкага Касцёла ў Беларусі, арцыбіскупа, мітрапаліта Мінска-

Магілёўскага 

3 70 гадоў з дня нараджэння ВАЛЯНЦІНЫ МІХАЙЛАЎНЫ 

КУКСА (1951, Іванаўскі р-н – 2014), пісьменніцы 

5 ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЫ 

7 РАСТВО ХРЫСТОВА (праваслаўнае Раство) 

8 130 гадоў з дня нараджэння БРАНІСЛАВЫ ФАМІНІЧНЫ 

НІЖЫНСКАЙ (1891, г. Мінск – 1972), расійскай танцоўшчыцы, 

балетмайстра, педагога, аднаго з рэ арматараў харэагра іі ХХ ст. 

8 85 гадоў з дня нараджэння ГЕНАДЗЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА 

КАХАНОЎСКАГА (1936, Маладзечанскі р-н – 1994), вучонага-

гісторыка, археолага, краязнаўца,  алькларыста, літаратуразнаўца, 

аўтара шэрага літаратурна-краязнаўчых нарысаў, кніг па гісторыі 

гарадоў Беларусі 

9 130 гадоў з дня нараджэння НАВУМА БАРЫСАВІЧА (НОХУМА 

БОРУХАВІЧА) ЛОЙТАРА (1891–1966), рэжысёра, заслужанага 

дзеяча мастацтваў Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР 

(1946) 

11 100 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА АЛЯКСАНДРАВІЧА 

БЯЛОВА (1921, Расія – 1985), акцёра, заслужанага артыста Беларусі 

(1977) 

12 440 гадоў з часу атрымання г. ПІНСКАМ граматы на 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7f
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=8g0b0tbm9
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7h
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=8g0b0tbmb
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=8g0b0tbmc
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=8g0b0tbme
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=8g0b0tbmf
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Магдэбургскае права (1581) 

12 80 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ГЕОРГІЕВІЧА 

МУЛЯВІНА (1941, Расія – 2003), артыста эстрады, кампазітара, 

стваральніка і мастацкага кіраўніка Беларускага дзяржаўнага 

ансамбля «Песняры», народнага артыста Беларусі і СССР, 

заслужанага дзеяча культуры Польшчы, лаўрэата прэміі Ленінскага 

камсамола Беларусі (1976), кавалера ордэна Ф. Скарыны 

12 70 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСЕЯ МІХАЙЛАВІЧА ЛІТВІНА 

(1951, Столінскі р-н), вучонага-гісторыка 

15 100 гадоў з пачатку выхаду газеты «БЕЛАРУСКАЯ НІВА» (Мінск; 

1921) 

15 85 гадоў з дня нараджэння ЯНКІ (ІВАНА ДАНІЛАВІЧА) 

СІПАКОВА (1936, Аршанскі р-н – 2011), пісьменніка, 

перакладчыка, заслужанага дзеяча культуры Беларусі, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы (1976) 

15 70 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ МІКАЛАЕВІЧА 

КАЛІНКОВІЧА (сапр. КАЛЯНКОВІЧА; 1951, Лунінецкі р-н – 

1990), пісьменніка, літаратуразнаўца, крытыка, публіцыста, 

даследчыка беларуска-рускіх, беларуска-туркменскіх літаратурных 

сувязей, уладальніка шэрага ўрадавых узнагарод 

16 195 гадоў з дня нараджэння РАМУАЛЬДА ЛЮДВІКАВІЧА 

ТРАЎГУТА (1826, Камянецкі р-н – 1864), ваеннага дзеяча, 

генерала, аднаго з кіраўнікоў паўстання 1863–1864 гг. у Беларусі і 

Польшчы 

16 30 гадоў з пачатку выдання газеты «ПРЕССБОЛ» (Мінск; 1991) 

17–18 95 гадоў з часу правядзення ПЕРШАГА З’ЕЗДУ ДАСЛЕДЧЫКАЎ 

БЕЛАРУСКАЙ АРХЕАЛОГІІ І АРХЕАГРАФІІ (Мінск; 1926) 

18 85 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ СЯРГЕЕВІЧА СЁМУХІ (1936, 

Пружанскі р-н), перакладчыка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

імя Якуба Коласа (1992) 

18 60 гадоў з дня нараджэння ВАЛЕРЫЯ ЯЎГЕНАВІЧА 

КАВАЛЬЧУКА (1961, Брэст), жывапісца, педагога 

19 90 гадоў з дня нараджэння НАТАЛЛІ МІКАЛАЕЎНЫ 

ПАПЛАЎСКАЙ (1931, Расія), мастачкі, лаўрэата прэміі Ленінскага 

камсамола Беларусі (1970) 

21 65 гадоў з дня нараджэння МАРЫІ БРАНІСЛАВАЎНЫ 

КНЯЗЕВАЙ (1956, г. Мінск – 2018), мастака дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва (мастацкае шкло), жывапісца 

24 90 гадоў з дня нараджэння МІХАСЯ (МІХАІЛА ІОСІФАВІЧА) 

МУШЫНСКАГА (1931, Быхаўскі р-н), літаратуразнаўца, 

тэкстолага, крытыка, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа (1980) 

24 80 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА АЛЯКСАНДРАВІЧА 

АЛОНЦАВА (1941, г. Брэст – 2013), мастака, аўтара прац у 

станковай гра іцы, акварэлі, педагога 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7p
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7q
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq27
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2a
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=sbrlkebbc
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sxe
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-18e5p2plc5
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvny
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvny
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2c
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=19wqyd5gdw
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=19wqyd5gdv
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sxg
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24 70 гадоў з дня нараджэння МІХАСЯ (МІХАІЛА ПАЎЛАВІЧА) 

ПАЗНЯКОВА (1951, Быхаўскі р-н), пісьменніка, многія вершы 

якога пакладзены на музыку, перакладчыка, мовазнаўца, журналіста 

24 70 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА МІХАЙЛАВІЧА 

ХОМІЧА (1951, Камянецкі р-н), вучонага-юрыста, заслужанага 

юрыста Беларусі 

28 240 гадоў з дня нараджэння ЮЗАФА ДАШЧАНСКАГА (1781, 

г. Вільня – 1844), піяніста, кампазітара, дырыжора, педагога 

28 105 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА ВАСІЛЬЕВІЧА ПРАНЯГІНА 

(1916–1997), удзельніка партызанскага руху на тэрыторыі Брэсцкай 

вобласці падчас Вялікай Айчыннай вайны 

29 65 гадоў з дня нараджэння ТАМАРЫ УЛАДЗІМІРАЎНЫ 

ДЗЯНІСАВАЙ (1956, Гомельская вобл.), мастачкі 

29 30 гадоў з часу заснавання АКАДЭМІІ КІРАВАННЯ ПРЫ 

ПРЭЗІДЭНЦЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, дзяржаўнай вышэйшай 

навучальнай установы па падрыхтоўцы, перападрыхтоўцы і 

павышэнні квалі ікацыі кадраў органаў дзяржаўнага кіравання, 

кіруючых кадраў і спецыялістаў народнай гаспадаркі (Мінск; 1991) 

30 100 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ПЯТРОВІЧА ШАМЯКІНА 

(1921, Добрушскі р-н – 2004), народнага пісьменніка Беларусі, 

дзяржаўнага і грамадскага дзеяча, акадэміка НАН Беларусі, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі СССР (1951), Літаратурнай прэміі Беларусі імя 

Якуба Коласа (1959), Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1968, 1982), 

Літаратурнай прэміі Міністэрства абароны СССР (1978), Прэміі 

Саюзнай Дзяржавы Беларусі і Расіі (2002) 

31 
(апошняя 

нядзеля 

студзеня) 

ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАЙ НАВУКІ  

31 125 гадоў з дня нараджэння СОФ’І АЛЯКСАНДРАЎНЫ 

ЯНОЎСКАЙ (дзяв. НЕЙМАРК; 1896, г. Пружаны – 1966), 

расійскага вучонага- ілоса а, педагога, логіка і матэматыка, 

стваральніцы савецкай школы  іласо іі матэматыкі, удзельніцы 

грамадзянскай вайны, узнагароджанай ордэнам Леніна 

  

ЛЮТЫ 

 

 50 гадоў з часу стварэння БРЭСЦКАГА КАМБІНАТА 

БУДАЎНІЧЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ, АА  (Брэст; 1971) 

1 75 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА МАІСЕЕВІЧА 

ЛІЎШЫЦА (1946, Расія), літаратуразнаўца, публіцыста, педагога, 

гісторыка, этногра а 

2 485 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА СКАРГІ (ПАВЕНСКАГА; 

1536, Польшча – 1612), царкоўнага і палітычнага дзеяча Рэчы 

Паспалітай, пачынальніка польскай аратарскай прозы, заснавальніка 

і першага рэктара Віленскай езуіцкай акадэміі (цяпер Віленскі 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2f
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2f
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2g
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-18e5p2plc2
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2j
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2j
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2p
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ўніверсітэт) 

4 100 гадоў з пачатку дзейнасці ПАЛЕСКАГА ВАЯВОДСКАГА 

ЎПРАЎЛЕННЯ, адміністратыўнага органа ўлады на тэрыторыі 

Палескага ваяводства (1921) 

7 475 гадоў з дня нараджэння ФЁДАРА МІХАЙЛАВІЧА 

ЕЎЛАШОЎСКАГА (ЕЎЛАШЭЎСКАГА; 1546, г. Ляхавічы – 

пасля 1616 ці 1619), грамадскага дзеяча, пісьменніка-мемуарыста 

7 140 гадоў з дня нараджэння РАМУАЛЬДА АЛЯКСАНДРАВІЧА 

ЗЯМКЕВІЧА (1881, Польшча – 1943 ці 1944), бібліёгра а, 

этногра а, гісторыка беларускай літаратуры 

7–11 95 гадоў з часу правядзення ПЕРШАГА ЎСЕБЕЛАРУСКАГА 

КРАЯЗНАЎЧАГА З’ЕЗДУ (Мінск; 1926) 

7 55 гадоў з часу адкрыцця БРЭСЦКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА 

ПАЛІТЭХНІЧНАГА КАЛЕДЖА,  іліяла ўстановы адукацыі 

«Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт» (Брэст; 1966) 

8 135 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ ДАНІЛАВІЧА ДРУШЧЫЦА 

(ДРУЖЧЫЦА; 1886, Бярозаўскі р-н – 1937), вучонага-гісторыка, 

даследчыка гісторыі Беларусі, правадзейнага члена Інстытута 

беларускай культуры, педагога 

8 100 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ПАЎЛАВІЧА МЕЛЕЖА 

(1921, Хойніцкі р-н – 1976), пісьменніка, грамадскага дзеяча, 

народнага пісьменніка Беларусі, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя 

Якуба Коласа (1962), Ленінскай прэміі (1972), Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі імя Якуба Коласа (1976) 

9 120 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА ПАЎЛАВІЧА ПУГАНАВА       

(1901, Расія – 1941), удзельніка абароны Брэста ў Вялікую 

Айчынную вайну, генерал-маёра 

9 70 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА АНАТОЛЬЕВІЧА 

ФЯДОСІКА (1951, Лунінецкі р-н), вучонага-гісторыка, лаўрэата 

прэміі БДУ імя акадэміка У. І. Пічэты (2003), узнагароджанага 

медалём Свяціцеля Кірылы  ураўскага Беларускай Праваслаўнай 

Царквы (2006), выдатніка адукацыі Беларусі (2009) 

10 70 гадоў з дня нараджэння МАРЫІ ПЯТРОЎНЫ ЖЫГАЛАВАЙ 

(1951, Маларыцкі р-н), літаратуразнаўца, метадыста, навукоўца, 

заслужанага настаўніка Беларусі 

12 275 гадоў з дня нараджэння АНДРЭЯ ТАДЭВУША 

БАНАВЕНТУРЫ КАСЦЮШКІ (ахрышчаны 12.02.1746, 

Івацэвіцкі р-н – 1817), дзяржаўнага і ваеннага дзеяча Рэчы 

Паспалітай, генерал-лейтэнанта, кіраўніка нацыянальна-

вызваленчага паўстання 1794 г. у Польшчы, Беларусі і Літве, 

удзельніка вайны за незалежнасць ЗША 

12 90 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА НЕСЦЕРАВІЧА ПАНАСЮКА 

(1931), дырэктара Мемарыяльнага комплекса «Брэсцкая крэпасць-

герой» (1981–1996), старшыні савета ветэранаў Ленінскага р-на 

г. Брэста (2002–2014) 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sxl
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2q
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvnx
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvnx
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sy5
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sy5
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2r
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2s
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2u
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-18e5p2plc1
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-18e5p2plc1
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14 65 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ІВАНАВІЧА 

ЯГОЎДЗІКА (ЯГАЎДЗІКА; 1956, Слонімскі р-н), пісьменніка, 

драматурга, літаратурнага крытыка, перакладчыка, лаўрэата прэміі 

Федэрацыі пра саюзаў Беларусі (1993), Літаратурнай прэміі 

імя Я. Маўра (1994) 

15 ДЗЕНЬ ПАМЯЦІ ВОІНАЎ-ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІСТАЎ 

15 125 гадоў з дня нараджэння ВАЛЯР’ЯНА ВАЛЯР’ЯНАВІЧА 

КАЛІНОЎСКАГА (1896, Расія – 1941), артыста оперы (барытон), 

заслужанага артыста Беларусі 

15 120 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ АНТОНАВІЧА БАБРУКА 

(1901, Пружанскі р-н – 1962), ваеннага дзеяча, удзельніка Вялікай 

Айчыннай вайны, генерал-лейтэнанта інжынерна-тэхнічнай службы, 

Героя Савецкага Саюза (1944) 

15 90 гадоў з дня нараджэння ГЕОРГІЯ ГЕОРГІЕВІЧА 

ПАПЛАЎСКАГА (1931, Украіна – 2017), гра іка, жывапісца, 

народнага мастака Беларусі, заслужанага дзеяча мастацтваў 

Беларусі, акадэміка НАН Беларусі і Расійскай Акадэміі мастацтваў, 

лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1970), Міжнароднай 

прэміі імя Дж. Неру (1974), Дзяржаўнай прэміі Беларусі (2002), 

прэміі Саюзнай дзяржавы (2012) 

17 80 гадоў з дня нараджэння КАСТУСЯ (КАНСТАНЦІНА 

ФЁДАРАВІЧА) ЖМІНЬКО (г. Брэст, 1941), паэта 

17 70 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ДЗМІТРЫЕВІЧА 

ТУЛУПАВА (1951, г. Брэст), мастака 

17 60 гадоў з дня нараджэння КАНСТАНЦІНА ГАЎРЫЛАВІЧА 

ВАШЧАНКІ (1961, Малдова), гра іка, лаўрэата спецыяльнай прэміі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва (2016) 

17 35 гадоў з часу стварэння ААТ «БРЭСТМАШ» (Брэст; 1986) 

19 100 гадоў з дня нараджэння ЯРАСЛАВА АНТОНАВІЧА 

ВАШЧАКА (1921, Украіна – 1989), дырыжора, народнага артыста 

СССР, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1990) 

21 35 гадоў з часу стварэння РУЖАНСКАЙ ПУШЧЫ, біялагічнага 

заказніка рэспубліканскага значэння (Пружанскі р-н; 1986) 

23 ДЗЕНЬ АБАРОНЦАЎ АЙЧЫНЫ І ЎЗБРОЕНЫХ СІЛ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

23 130 гадоў з дня нараджэння МІХАЙЛА (МІХАІЛА 

МІКАЛАЕВІЧА) ПІЯТУХОВІЧА (1891, Сенненскі р-н – 1937), 

крытыка, літаратуразнаўца, педагога, заснавальніка беларускай 

літаратурнай крытыкі, правадзейнага члена Інбелкульта 

24 100 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ЯКАЎЛЕВІЧА 

КАРПАВА (1921, Расія – 2011), рэжысёра, заслужанага дзеяча 

культуры Беларусі 

28 55 гадоў з дня нараджэння АЛЕСЯ (АЛЯКСАНДРА 

МІКАЛАЕВІЧА) БАДАКА (1966, Ляхавіцкі р-н), паэта, празаіка, 

публіцыста, літаратурнага крытыка, галоўнага рэдактара часопіса 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=3vcaovfr5
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2v
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2z
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«Полымя» (з 2014), лаўрэата рэспубліканскай літаратурнай прэміі 

«Залаты Купідон» (2008), Міждзяржаўнай прэміі СНД «Зоркі 

Садружнасці» (2014) 

  

САКАВІК 

 

 30 гадоў з часу заснавання МАШЫНАБУДАЎНІЧАГА 

ПРАДПРЫЕМСТВА «КОМПО»,  АА, лаўрэата Прэміі Урада 

Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў галіне якасці 2011 г. (Брэст; 

1991) 

1 95 гадоў з дня нараджэння БАРЫСА ВАСІЛЬЕВІЧА 

СТРАЛЬЦОВА (1926, Быхаўскі р-н – 2009), журналіста, 

літаратуразнаўца, пісьменніка, педагога, выдатніка адукацыі 

Беларусі, выдатніка друку Беларусі, заслужанага дзеяча культуры 

Беларусі, лаўрэата прэміі «За духоўнае адраджэнне» (2000) 

1 75 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСЕЯ СЦЯПАНАВІЧА 

СКАКУНА (1946, Іванаўскі р-н), вучонага-эканаміста, дзяржаўнага 

і гаспадарчага дзеяча, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, 

заслужанага работніка сельскай гаспадаркі Беларусі, кавалера 

ордэна Айчыны ІІІ ступені, ганаровага грамадзяніна Брэсцкага раёна 

1 70 гадоў з часу адкрыцця БРЭСЦКАЙ РАЁННАЙ САНІТАРНА-

ЭПІДЭМІЯЛАГІЧНАЙ СТАНЦЫІ (сёння – ДУ «Брэсцкі 

занальны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі» (1951) 

4 ДЗЕНЬ МІЛІЦЫІ 

4 100 гадоў з дня нараджэння ЭДУАРДА СТАНІСЛАВАВІЧА 

КУФКО (1921, Цвярская вобл., Расія – 1998), жывапісца 

5 125 гадоў з дня нараджэння КАНДРАТА КРАПІВЫ (сапр. 

КАНДРАТА КАНДРАТАВІЧА АТРАХОВІЧА; 1896, Уздзенскі р-

н – 1991), драматурга, байкапісца, празаіка, мовазнаўца, грамадскага 

дзеяча, акадэміка НАН Беларусі, народнага пісьменніка Беларусі, 

заслужанага дзеяча навукі Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 

СССР (1941, 1951, 1971), Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя 

Янкі Купалы (1974) 

5 100 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА ПАЎЛАВІЧА БЯРОЗКІ 

(сапр. МІХАІЛА ПАЎЛАВІЧА ФРАЙМАНА; 1921, Ельскі р-н – 

1992), сцэнарыста, драматурга, заслужанага дзеяча мастацтваў 

Беларусі (1974) 

7 ці 15 240 гадоў з дня нараджэння ЮЗАФА ЗАВАДСКАГА (1781–1838), 

друкара, выдаўца, аднаго з заснавальнікаў выдавецкай справы 

7 ці 8 135 гадоў з дня нараджэння УСЕВАЛАДА СЦЯПАНАВІЧА 

ФАЛЬСКАГА (1886 ці 1887, г. Мінск – 1928[?]), грамадска-

палітычнага, дзяржаўнага і культурнага дзеяча, акцёра, аднаго са 

стваральнікаў беларускага пра есійнага тэатра 

8 ДЗЕНЬ ЖАНЧЫН 

10 75 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ВАСІЛЬЕВІЧА 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hb2ledurn
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hb2ledurm
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sxo
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=19wqyd5ge0
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hb2ledurl
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hb2ledurl
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq32
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hb2ledurk
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ГАСЦЮХІНА (1946), акцёра, народнага артыста Беларусі, 

заслужанага артыста Расіі, лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола 

(1980), Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1982), Дзяржаўнай прэміі СССР 

(1985), Дзяржаўнай прэміі Расіі (1993), спецыяльнай прэміі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2002), прэміі Федэрацыі 

пра саюзаў Беларусі (2009), кавалера ордэна Ф. Скарыны (2011) 

11 80 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ МІРОНАВІЧА 

ПЛЕСКАЦЭВІЧА (1941, Ляхавіцкі р-н), вучонага ў галіне 

педагогікі, заслужанага работніка адукацыі Беларусі 

12 50 гадоў з дня стварэння БАТАЛЬЁНА БЕЛАРУСКІХ АРЛЯНЯТ, 

грамадска-патрыятычнага руху па пошуку і ўвекавечанні памяці 

юных абаронцаў Радзімы ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1971) 

14 90 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА АНДРЭЕВІЧА МІСЬКО (1931,  

Слуцкі р-н – 2011), пісьменніка 

14 60 гадоў з часу заснавання БРЭСЦКАЙ АБЛАСНОЙ 

ІНСПЕКЦЫІ ПА АХОВЕ ПРЫРОДЫ (сёння – Брэсцкі абласны 

камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя; 1961) 

15 ДЗЕНЬ КАНСТЫТУЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

18 125 гадоў з дня нараджэння АНТОНА КАНСТАНЦІНАВІЧА 

СУПІНСКАГА (1896, Пінскі павет – 1960),  алькларыста, 

збіральніка беларускага  альклору, этногра а, археолага 

18 100 гадоў з часу падпісання РЫЖСКАГА МІРНАГА ДАГАВОРА  

паміж РСФСР (таксама ад імя БССР) і УССР з аднаго боку і 

Польшчай з другога пра спыненне савецка-польскай вайны 1919–

1920 гг. і нармалізацыі адносін (Латвія; 1921) 

19 100 гадоў з дня нараджэння ЮХО ІОСІФА (ЯЗЭП) 

АЛЯКСАНДРАВІЧ (1921, г. Мінск – 2004), вучонага-юрыста, 

гісторыка права, заснавальніка навуковай школы па вывучэнні 

гісторыі дзяржавы і права Беларусі 

19 90 гадоў з дня нараджэння ГЕНАДЗЯ ВАСІЛЬЕВІЧА КІСЯЛЁВА 

(1931, Расія – 2008), вучонага-гісторыка, літаратуразнаўца, 

пісьменніка, археогра а, архівіста, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі імя Якуба Коласа (1990) 

19 75 гадоў з дня нараджэння ГЕНАДЗЯ ФЁДАРАВІЧА СУРМЫ 

(1946, г. п. Глуск – 2002), мастака, які працаваў у станковым 

жывапісе і акварэлі ў жанрах пейзажа і нацюрморта 

20 100 гадоў з дня нараджэння БАСІ ЗАЛМАНАЎНЫ КАРПІЛАВАЙ 

(дзяв. РАЗЕНБЛАНТ; 1921, Азербайджан – 2013), артысткі балета, 

заслужанай артысткі Беларусі 

20 75 гадоў з дня нараджэння КАНСТАНЦІНА ІВАНАВІЧА 

БАЛАНДЗІНА (1946, Баранавіцкі р-н), вучонага-гісторыка, 

культуролага, выдатнiка адукацыі Беларусі 

20 65 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА БАРЫСАВІЧА 

ГАЛЬКЕВІЧА (1956, Баранавічы), празаіка 

20 25 гадоў з часу падпісання Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-na8hkwthp
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-na8hkwtho
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvmy
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvn0
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=19wqyd5ge4
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hb2ledurh
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стварэнні СВАБОДНАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ЗОНЫ «БРЭСТ» (СЭЗ 

«Брэст»; 1996) 

21 100 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСЕЯ СЦЯПАНАВІЧА 

ПАПОВА (1921, Расія – 1974), мастака дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва (тэкстыль) 

22 235 гадоў з дня нараджэння ІААХІМА ЛЯЛЕВЕЛЯ (1786, 

Польшча – 1861), польскага гісторыка, грамадскага і палітычнага 

дзеяча, даследчыка гісторыі і культуры Вялікага Княства Літоўскага, 

аднаго з заснавальнікаў і рэдактараў часопіса «Tygodnik Wilen’ski» 

22 30 гадоў з часу стварэння НАЦЫЯНАЛЬНАГА АЛІМПІЙСКАГА 

КАМІТЭТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, кіруючага органа 

алімпійскага руху ў Беларусі, прадстаўнічай арганізацыі Беларусі ў 

Міжнародным алімпійскім камітэце (1991) 

24–25 65 гадоў з часу правядзення ў г. Брэсце НАРАДЫ МАЛАДЫХ 

ПАЭТАЎ І ПРАЗАІКАЎ (1956) 

26 220 гадоў з дня нараджэння КАНУТА ІВАНАВІЧА РУСЕЦКАГА 

(1801, Літва – 1860), жывапісца, педагога, творчасць якога звязана з 

мастацкім жыццём Беларусі і Літвы, аўтара карцін на рэлігійныя 

тэмы 

26 85 гадоў з дня нараджэння ВЯЧАСЛАВА ІВАНАВІЧА 

БАЦЮШКО (1936, Пінскі р-н), вучонага ў галіне будаўнічай 

вытворчасці, выдатніка ваеннага будаўніцтва, выдатніка вышэйшай 

школы СССР, педагога 

27 170 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСЕЯ ПАРФЁНАВІЧА 

САПУНОВА (1851, Віцебская губерня – 1924), гісторыка, 

археогра а, архівіста, краязнаўца, сапраўднага члена Рускага 

геагра ічнага таварыства 

28 55 гадоў з дня нараджэння ВІНЦЭСЯ (ВЯЧАСЛАВА 

ВАСІЛЬЕВІЧА) ВАШЭКІ (1966, Івацэвіцкі р-н), паэта, празаіка 

28 25 гадоў з часу заснавання ПАРАЛІМПІЙСКАГА КАМІТЭТА 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (Мінск; 1996) 

31 100 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ АБРАМАВІЧА 

РУДАКОВА (1921, Расія – 1990), акцёра тэатра, заслужанага 

артыста Беларусі 

  

КРАСАВІК 

 

 90 гадоў з пачатку дзейнасці БЕЛАРУСКАГА 

РЭСПУБЛІКАНСКАГА ТЭАТРА ЮНАГА ГЛЕДАЧА, 

заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь (Мінск; 1931) 

 75 гадоў з часу стварэння БАРАНАВІЦКАГА ЗАВОДА 

СТАНКАПРЫЛАД, АА , спецыялізаванага прадпрыемства па 

выпуску тэхналагічнай аснасткі для металарэзных станкоў 

(Баранавічы; 1946) 

1 70 гадоў з часу заснавання «НАРОДНАЙ АСВЕТЫ», выдавецкага 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvn3
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvn4
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvn4
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hb2ledurg
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hb2ledurf
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hb2ledurf
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hb2ledurd
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hb2ledurd
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рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства (Мінск; 1951) 

1 55 гадоў з часу адкрыцця БРЭСЦКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА 

ТЭХНІЧНАГА УНІВЕРСІТЭТА, буйнога навукова-вучэбнага 

цэнтра Беларусі (Брэст; 1966) 

1 120 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ МІХАЙЛАВІЧА 

ПЯСЕЦКАГА (1901 ці 1899, г. Ляхавічы – 1964), пісьменніка ў 

эміграцыі (Англія) 

2 ДЗЕНЬ ЯДНАННЯ НАРОДАЎ БЕЛАРУСІ І РАСІІ 

4 ВЯЛІКДЗЕНЬ (па календары каталіцкай кан есіі) 

4 125 гадоў з дня нараджэння ПЛАТОНА АНДРЭЕВІЧА КРЭНЯ 

(1896, Баранавіцкі р-н – 1962), паэта, мемуарыста, публіцыста, 

удзельніка Першай сусветнай і грамадзянскай войнаў 

5 100 гадоў з дня нараджэння БАРЫСА УЛАДЗІМІРАВІЧА 

ЭРЫНА (1921, Расія – 2008), рэжысёра, які пэўны час быў 

галоўным рэжысёрам Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя 

Янкі Купалы і мастацкім кіраўніком Нацыянальнага акадэмічнага 

драматычнага тэатра імя Якуба Коласа, заслужанага дзеяча 

мастацтваў Украіны (1984) 

5 80 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА МАЙСЕЕВІЧА 

ЮДЗІЦКАГА (1941, г. Херсон, Украіна), пісьменніка 

5 15 гадоў з часу стварэння ПАЛЕСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА 

УНІВЕРСІТЭТА ў выніку рэарганізацыі Пінскага дзяржаўнага 

вышэйшага банкаўскага каледжа Нацыянальнага банка Рэспублікі 

Беларусь (Пінск; 2006) 

6 85 гадоў з дня нараджэння ФЁДАРА ПЯТРОВІЧА СЯНЬКО 

(1936, Баранавіцкі р-н), работніка сельскай гаспадаркі, дзяржаўнага 

дзеяча Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР (1971), Героя 

Сацыялістычнай Працы (1971), кавалера ордэна Леніна 

6 75 гадоў з дня нараджэння ВАЛЯНЦІНЫ МІХАЙЛАЎНЫ 

КОЎТУН (1946, Рэчыцкі р-н – 2011), пісьменніцы, крытыка, 

даследчыцы, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя А. Куляшова (1986) 

7 95 гадоў з часу стварэння БЕЛАРУСКАГА ТАВАРЫСТВА 

ДРУЖБЫ І КУЛЬТУРНАЙ СУВЯЗІ З ЗАМЕЖНЫМІ 

КРАІНАМІ, грамадскага аб’яднання (1926) 

8 30 гадоў з часу заснавання газеты «РЭСПУБЛІКА» (Мінск; 1991) 

9 100 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСЕЯ АНДРЭЕВІЧА ЦАРОВА 

(1921, Расія – 1978), беларускага і расійскага акцёра, заслужанага 

артыста Беларусі (1968) 

10 90 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ПЯТРОВІЧА ЧЫГРЫНА 

(1931, Слонімскі р-н – 2006), літаратуразнаўца, крытыка, паэта 

10 55 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ ІЛЬЮЧЫКА (1966, 

Лунінецкі р-н, Брэсцкая вобл.), паэта 

12 480 гадоў з дня нараджэння ІПАЦІЯ ПАЦЕЯ (свец. АДАМА 

ЛЬВОВІЧА; 1541, Камянецкі пав. – 1613), царкоўнага і дзяржаўнага 

дзеяча Вялікага Княства Літоўскага, пісьменніка-палеміста, 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2j
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq2j
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=sbrlkebbh
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hb2ledurc
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7j
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7j
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=o915agt2y
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=sbrlkebbs
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=o915agt2z
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=o915agt2z
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=o915agt2z
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvn6
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 ілоса а, багаслова, аднаго з ініцыятараў і арганізатараў Брэсцкай 

уніі 1596 г. 

14 70 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА ДЗМІТРЫЕВІЧА НІКІЦІНА 

(1951, г. Брэст), заслужанага архітэктара Беларусі 

16 30 гадоў з часу стварэння штомесячнага навукова-метадычнага 

ілюстраванага часопіса «ПРАЛЕСКА (ДАШКОЛЬНАЯ 

АДУКАЦЫЯ)» (Мінск; 1991) 

17 100 гадоў з дня нараджэння СОФІІ ПАЎЛАЎНЫ ІВАНОВАЙ 

(1921, Украіна), расійскай і беларускай актрысы, заслужанай 

артысткі Беларусі 

17 85 гадоў з дня нараджэння МІХАСЯ (МІХАІЛА МІХАЙЛАВІЧА) 

РУДКОЎСКАГА (1936, Ганцавіцкі р-н – 1991), паэта, 

перакладчыка 

17 40 гадоў з часу адкрыцця ПЕРШАГА ТРАЛЕЙБУСНАГА 

МАРШРУТА ў г. Брэсце (1981) 

19 140 гадоў з дня нараджэння УСЕВАЛАДА МАКАРАВІЧА 

ІГНАТОЎСКАГА (1881, Камянецкі р-н – 1931), вучонага-

гісторыка, акадэміка АН Беларусі і АН Украіны, першага прэзідэнта 

АН Беларусі, грамадскага і палітычнага дзеяча 

20 140 гадоў з дня нараджэння ВАЛЯНЦІНА ВІКТАРАВІЧА 

ВОЛКАВА (1881, Расія – 1964), жывапісца, педагога, народнага 

мастака Беларусі 

21 100 гадоў з пачатку выдання газеты «ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА» 

(Мінск; 1921) 

22 60 гадоў з дня нараджэння АЛЕНЫ БАРЫСАЎНЫ 

СПІРЫДОВІЧ (1961, г. Мінск), дыктара беларускага тэлебачання, 

заслужанай артысткі Беларусі, кавалера ордэна Францыска Скарыны 

(2016) 

23 135 гадоў з дня нараджэння ЗМІТРАКА БЯДУЛІ (сапр. САМУІЛА 

ЯФІМАВІЧА ПЛАЎНІКА; 1886, Лагойскі р-н – 1941), пісьменніка 

24 85 гадоў з дня нараджэння ВЕРЫ РЫЧ (1936–2009), англійскай 

паэтэсы, перакладчыцы, журналісткі, аўтара перакладаў 

літаратурных твораў беларускіх аўтараў  

26 ДЗЕНЬ ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ ТРАГЕДЫІ (1986) 

26 35 гадоў з часу здарэння ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ КАТАСТРОФЫ 

1986 г., адной з найбуйнейшых у свеце тэхнагенных аварый ХХ ст. 

(Украіна; 1986) 

27 80 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ЗАХАРАВІЧА КЕРНОГІ 

(1941, г. Баранавічы – 2009), журналіста, лаўрэата Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі (1974) 

29 100 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ (МІКАЛАЯ ІВАНАВІЧА) 

ЕРМАЛОВІЧА (1921, Дзяржынскі р-н – 2000), вучонага-гісторыка, 

літаратуразнаўца, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1992) 

30 140 гадоў з дня нараджэння ЯНКІ ЖУРБЫ (сапр. ІВАНА 

ЯКАЎЛЕВІЧА ІВАШЫНА; 1881, г. Чашнікі – 1964), паэта, 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvnc
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvnc
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sxr
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvnh
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvnj
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvnl
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvnm
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvnm
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=o915agt33
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvno
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvnp
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvnp
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перакладчыка 

30 120 гадоў з дня нараджэння САЙМАНА СМІТА КУЗНЯЦА (сапр. 

СЯМЁНА АБРАМАВІЧА КУЗНЯЦА; 1901, г. Пінск – 1985), 

амерыканскага вучонага-эканаміста і статыстыка, аднаго з 

заснавальнікаў эмпірычнай эканомікі і колькаснай эканамічнай 

гісторыі, члена Нацыянальнай АН ЗША, лаўрэата Нобелеўскай 

прэміі (1971) 

30 70 гадоў з дня нараджэння НАТАЛЛІ УЛАДЗІМІРАЎНЫ 

СУСТАВАЙ (1951, Германія), кніжнага гра іка, аўтара ілюстрацый 

да многіх дзіцячых кніг 

  

МАЙ 

 

 25 гадоў з пачатку выдання часопіса Узброеных Сіл Рэспублікі 

Беларусь «АРМИЯ» (Мінск; 1996) 

1 СВЯТА ПРАЦЫ 

1 125 гадоў з дня нараджэння АДАМА АНТОНАВІЧА 

САКОЛЬЧЫКА (1896, Мінскі раён – 1983), бібліёгра а, 

бібліятэкара, педагога 

1 90 гадоў з дня нараджэння АЛЕГА АНТОНАВІЧА ЛОЙКІ (1931, 

г. Слонім – 2008), пісьменніка, літаратуразнаўца, крытыка, члена-

карэспандэнта НАН Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

імя Якуба Коласа (1990) 

2 ВЯЛІКДЗЕНЬ (па календары праваслаўнай кан ессіі) 

3 250 гадоў з дня нараджэння АЎГУСТА БЕКЮ (1771, г. Гродна – 

1824), беларускага ўрача, педагога, доктара і пра есара медыцыны, 

доктара  іласо іі, які адным з першых у Беларусі і Літве пачаў 

вакцынацыю супраць воспы 

3 230 гадоў з дня нараджэння ГЕНРЫКА ЖАВУСКАГА (1791–

1866), польскага пісьменніка, публіцыста, аўтара гістарычных 

твораў, прысвечаных ВКЛ, стваральніка мастацкіх вобразаў дзеячоў 

беларускай культуры 

3 230 гадоў з часу прыняцця КАНСТЫТУЦЫІ 3 мая 1791 года, 

асноўнага закона Рэчы Паспалітай (1791–1793), першага ў Еўропе і 

другога ў свеце (пасля Канстытуцыі ЗША) асноўнага закона, 

за іксаванага пісьмова 

4 110 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА РУНЦА (ПЯТРА 

МІКАЛАЕВІЧА; 1911, Пухавіцкі раён – 1997), пісьменніка, які 

склаў кнігу дзіцячых успамінаў пра вайну «Ніколі не забудзем» 

(разам з Я. Маўрам) 

5 ДЗЕНЬ ДРУКУ 

6 100 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА ТРАФІМАВІЧА 

СІМУРАВА (1921, Гарадоцкі раён – 2007), журналіста, пісьменніка, 

заслужанага работніка культуры Беларусі (1984) 

7 ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ РАДЫЁ, ТЭЛЕБАЧАННЯ І СУВЯЗІ 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=o915agt37
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvns
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7–13 100 гадоў з часу правядзення ПЕРШАГА УСЕБЕЛАРУСКАГА 

З’ЕЗДА ПРАФЕСІЙНЫХ САЮЗАЎ (1921) 

8 140 гадоў з дня нараджэння ІААНА РЫЛЬСКАГА (свецкае імя 

Іван Дзмітрыевіч Пашын; 1881, Мазырскі павет – 1938), рэлігійнага 

дзеяча, святога, епіскапа 

8 70 гадоў з дня нараджэння ЛЕАНІДА МІХАЙЛАВІЧА РАЦЬКО 

(1951, Мінская вобл.), мастака дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

(мастацкая апрацоўка металу), дызайнера, жывапісца 

9 ДЗЕНЬ ПЕРАМОГІ 

9 (другая 

нядзеля мая) 
ДЗЕНЬ ДЗЯРЖАЎНАГА ГЕРБА І ДЗЯРЖАЎНАГА СЦЯГА 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

9 155 гадоў з дня нараджэння ЛЬВА САМОЙЛАВІЧА БАКСТА 

(сапр. РОЗЕНБЕРГА; 1866, г. Гродна – 1924), тэатральнага мастака, 

гра іка, кніжнага ілюстратара, жывапісца, адным з вучняў якога 

з’яўляўся М. Шагал 

10 90 гадоў з дня нараджэння СЦЯПАНА ЗАХАРАВІЧА 

ГАЎРУСЁВА (1931, Дубровенскі р-н – 1988), паэта, крытыка, 

перакладчыка, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя А. Куляшова (1987) 

10 85 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА АДАМАВІЧА 

КРАЎЧУКА (1936, г. Брэст – 2014), мастака тэатра, педагога  

10 55 гадоў з часу заснавання вопытнай гаспадаркі «ПУШЧАНСКАЕ» 

на тэрыторыі запаведніка «Белавежская пушча» (1966) 

11 РАДАЎНІЦА (па календары праваслаўнай кан есіі) 

11 70 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ КАНСТАНЦІНАВІЧА 

ЛІТВІНА (1951, Баранавіцкі р-н), кампазітара 

14 355 гадоў з дня нараджэння КАЗІМІРА АЛЯКСАНДРА ПАЦЕЯ 

(1666–1728), дзяржаўнага дзеяча Вялікага Княства Літоўскага 

15 ДЗЕНЬ СЯМ’І 

15 ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ ФІЗІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ І СПОРТУ 

(трэцяя субота мая) 

15 85 гадоў з дня нараджэння БАРЫСА ІВАНАВІЧА САЧАНКІ 

(1936, Хойніцкі р-н – 1995), пісьменніка, лаўрэата Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі імя Якуба Коласа (1982), Літаратурнай прэміі 

імя І. Мележа (1991), кавалера двух ордэнаў «Знак Пашаны», 

уладальніка медаля Ф. Скарыны 

16 110 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ ВІТКІ (сапр. ЦІМОХА 

ВАСІЛЬЕВІЧА КРЫСЬКО; 1911, Слуцкі р-н – 1996), паэта, 

пісьменніка, крытыка, заслужанага дзеяча культуры Беларусі (1970), 

лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1972) 

17 135 гадоў з дня нараджэння СТАФАНА СТАФАНАВІЧА 

МАРКОЎСКАГА (1886–1949), музыканта, педагога, заснавальніка 

беларускай школы ігры на ўдарных інструментах 

17 75 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ УЛАДЗІМІРАВІЧА 

ГАДУЛЬКІ (1946, Жабінкаўскі р-н – 1993), паэта, педагога 

18 75 гадоў з дня нараджэння ІГАРА ВІКТАРАВІЧА ВОЎЧАКА 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=19wqyd5ge2
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=o915agt38
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=o915agt38
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvnz
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=19wqyd5gdx
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7q
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvn7
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvo1
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(1946), рэжысёра-мультыплікатара, сцэнарыста, кампазітара, 

піяніста, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі 

20 85 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА ПЯТРОВІЧА СУЦЬКО (1936,  

Пружанскі р-н – 2010), журналіста, заслужанага работніка культуры 

Беларусі 

22 70 гадоў з дня нараджэння АНАСТАСІІ ІВАНАЎНЫ 

ФЯЦІСАВАЙ (1951, г. Брэст), жывапісца, мастака а армленчага і 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (эмаль) 

23 100 гадоў з часу заснавання ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭКІ 

БДУ (г. Мінск; 1921) 

24 85 гадоў з дня нараджэння КАНСТАНЦІНА ВАСІЛЬЕВІЧА 

ДРОНЯ (1936, Пружанскі р-н), паэта 

26 30 гадоў з часу стварэння МІЖНАРОДНАЙ АСАЦЫЯЦЫІ 

БЕЛАРУСІСТАЎ (МАБ), грамадскага аб’яднання навуковага і 

культурна-асветніцкага напрамкаў дзейнасці (Мінск; 1991) 

27 150 гадоў з дня нараджэння ІСАКА АБРАМАВІЧА СЕРБАВА 

(1871, Слаўгарадскі раён – 1943), этногра а,  алькларыста, 

археолага, які першы з беларускіх этногра аў стварыў  отатэку, 

правадзейны член Інбелкульта 

27 90 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ ПРАКОПАВІЧА 

ЖУРАЎЛЁВА (1931, Мсціслаўскі раён), крытыка і 

літаратуразнаўца, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі імя Якуба Коласа 

(2002) 

27 70 гадоў з дня нараджэння НАТАЛЛІ АЛЯКСАНДРАЎНЫ 

РУДНЕВАЙ (1951), артысткі оперы, педагога, народнай артысткі 

Беларусі, лаурэата тэатральнай прэміі імя Л. Александроўскай 

(1997), прэміі Беларускага саюза тэатральных дзеячоў 

«Крыштальная Паўлінка» (2012) 

 28 ДЗЕНЬ ПАГРАНІЧНІКА 

28 185 гадоў з дня нараджэння ЯНА (ІВАНА АЛЯКСАНДРАВІЧА) 

КАРЛОВІЧА (1836, Літва – 1903), польскага лінгвіста, этногра а, 

 алькларыста, музыказнаўца, збіральніка мелодый беларускiх 

народных песень, складальніка кнiг з беларускiмi казкамi, легендамi 

i паданнямi, акадэміка Акадэміі ведаў у Кракаве 

28 100 гадоў з дня нараджэння НУТЫ АЎРУМ-ЭЛЬЕВІЧА 

ШПІГЕЛЬМАНА (1921–1974), заслужана архітэктара Беларусі, 

лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1968) 

28 75 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА ІВАНАВІЧА ДЗЯМЧУКА 

(1946, Кобрынскі раён – 2016), вучонага ў галіне прыбора- і 

машынабудавання, дзяржаўнага дзеяча Беларусі, члена-

карэспандэнта НАН Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі, 

лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1974), Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі (1986) 

28 65 гадоў з дня нараджэння МАРЫІ ПЯТРОЎНЫ МАРШАК (1956, 

Лунінецкі р-н), спявачкі, салісткі Беларускага дзяржаўнага ансамбля 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvo4
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=19wqyd5ge9
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=o915agt3c
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=o915agt3c
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvo7
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=o915agt3d
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народнай музыкі «Свята», заслужанай артысткі Беларусі 

28 50 гадоў з дня нараджэння СВЯТЛАНЫ ЛОКТЫШ (СВЯТЛАНЫ 

АНУФРЫЕЎНЫ КУРЫЛІК; Ганцавіцкі р-н, 1971), паэта, 

публіцыста 

30 125 гадоў з дня нараджэння КАНСТАНЦІНА МІКАЛАЕВІЧА 

САННІКАВА (1896, г. Рагачоў – 1965), рэжысёра, акцёра, педагога, 

аднаго з заснавальнікаў БД , народнага артыста Беларусі, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі СССР (1948, 1952) 

30 70 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА СТАНІСЛАВАВІЧА 

ПАДАБЕДА (1951, г. Мінск), акцёра театра і кіно, народнага 

артыста Беларусі 

30 70 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ МІХАЙЛАВІЧА 

ХВІСЕВІЧА (1951, Пінскі р-н), мастака манументальна-

дэкаратыўнага мастацтва, а арміцеля, жывапісца 

31 275 гадоў з дня нараджэння АНТОНА ЛОЙКІ (1746, г. Слуцк – ?), 

танцоўшчык і балетмайстар, саліст прыдворнага тэатра Радзівілаў у 

Нясвіжы, аўтар шэрага пастановак балетаў 

  

ЧЭРВЕНЬ 

 

1 185 гадоў з часу закладкі першага каменя БРЭСЦКАЙ КРЭПАСЦІ, 

комплексу абарончых збудаванняў XІX – пачатку XX ст.ст. (Брэст; 

1836) 

1 110 гадоў з дня нараджэння ЯКУБА ГЕРАСІМАВІЧА МІСКО 

(1911, Слонімскі раён – 1981), пісьменніка, журналіста, 

перакладчыка, заслужанага дзеяча культуры Беларусі 

1 75 гадоў з дня нараджэння ГЕНРЫХА ВАЦЛАВАВІЧА 

ДАЛІДОВІЧА (1946, Стаўбцоўскі р-н), пісьменніка, лаўрэата 

Літаратурнай прэміі імя І. Мележа (1987), Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі імя Якуба Коласа (1996) 

3 125 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ІГНАТАВІЧА 

КІТАЕЎСКАГА (1896, Жабінкаўскі р-н – 1940), паэта 

4 245 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА ХАДКЕВІЧА (1776, 

Украіна – 1838), палітычнага і ваеннага дзеяча, генерал-маёра 

(брыгаднага генерала), удзельніка паўстання 1794 г. і вайны 1812 г., 

вучонага-хіміка, члена Пецярбургскай АН, літаратара, тэатральнага 

крытыка, калекцыянера 

4 75 гадоў з дня нараджэння ЛЮДМІЛЫ ГЕНРЫХАЎНЫ 

БРЖАЗОЎСКАЙ (1946, г. Мінск), артысткі балета, педагога, 

народнай артысткі Беларусі 

4 75 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА ВАСІЛЬЕВІЧА 

ШАВЯЛЕВІЧА (1946–2004), рэжысёра кіно і тэлебачання, 

сцэнарыста, лаўрэата спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь (1999) 

5 ДЗЕНЬ АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=19wqyd5gea
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sxu
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=17uaqj2obm
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=17uaqj2obo
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6 180 гадоў з дня нараджэння ЭЛІЗЫ АЖЭШКА (дзяв. 

ПАЎЛОЎСКАЙ; 1841, Гродзенскі р-н – 1910), польскамоўнай 

пісьменніцы, аўтара мастацкіх твораў, публіцыстычных і 

літаратурна-крытычных прац 

6 70 гадоў з дня нараджэння КАНСТАНЦІНА МІХАЙЛАВІЧА 

БАНДАРЭНКІ (1951, Кармянскі раён), вучонага-гісторыка, 

заслужанага работніка адукацыі Беларусі, выдатніка адукацыі 

Беларусі 

6 60 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ІВАНАВІЧА 

ГАНЧАРУКА (1961), жывапісца, педагога, лаўрэата спецыяльнай 

прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2014) 

8 125 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА МАЦВЕЕВІЧА 

ФІЛІПОВІЧА (1896, г. Мінск – 1947), жывапісца, гра іка, мастака 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, які адным з першых айчынных 

мастакоў звярнуўся да нацыянальнай тэматыкі, удзельніка 

грамадзянскай вайны 

8 100 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА СЦЯПАНАВІЧА 

КАМЕЛЬЧЫКА (1921,  алачынскі раён – 2006), удзельніка 

вызвалення Пінска ў Вялікую Айчынную вайну, Героя Савецкага 

Саюза (1946), заслужанага работніка культуры Расіі 

8 75 гадоў з дня нараджэння ВАЛЕРЫЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА 

ЛОЙКІ (1946, Баранавіцкі р-н), вучонага- ізіка 

9 140 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ІВАНАВІЧА ЛУЦКЕВІЧА 

(1881, Ковенская губерня – 1919), грамадскага дзеяча, археолага, 

этногра а, публіцыста, кнігавыдаўца 

11 75 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА БАРЫСАВІЧА 

КАШПЕРАВА (1946, г. Мінск), акцёра тэатра і кіно, заслужанага 

артыста Беларусі, лаўрэата спецыяльнай прэміі Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь (2012) 

12 90 гадоў з часу пераўтварэння мястэчка ЛЯХАВІЧЫ Баранавіцкага 

павета Навагрудскага ваяводства ў горад (1931) 

12 80 гадоў з дня нараджэння ДОТА САМАТАВІЧА 

АБДУСАМАТАВА (1941,  аджыкістан), мастака ў галіне мэблёва-

дэкаратыўных тканін, у станковым жывапісе і габелене 

13 65 гадоў з дня нараджэння ЛЕАНІДА АРКАДЗЬЕВІЧА 

ТАРАНЕНКІ (1956, г. Маларыта), спартсмена (цяжкая атлетыка), 

заслужанага майстра спорту СССР, чэмпіёна ХХІІ Алімпійскіх 

гульняў (1980, Масква), чэмпіёна свету (1980, 1991) і Еўропы (1980, 

1988, 1991, 1992, 1996), кавалера ордэна Дружбы народаў 

14 100 гадоў з дня нараджэння ІСААКА ЯФІМАВІЧА МАСЛАНА 

(1921, г. Мінск – 1996), мастака-а арміцеля, гра іка заслужанага 

работніка культуры Беларусі 

14 90 гадоў з дня нараджэння ІГАРА ДЗМІТРЫЕВІЧА САРОКІНА 

(1931), спевака, народнага артыста Беларусі, заслужанага артыста 

Расіі 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=17uaqj2obp
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=140wwzpvns
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=17uaqj2obr
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14 30 гадоў з часу выдання грамадска-палітычнай газеты 

«РЭСПУБЛІКА» (Мінск; 1991) 

15 200 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ІВАНАВІЧА ЗАРЭМБЫ 

(1821, Віцебская губ. – 1879), музычнага тэарэтыка, педагога, 

кампазітара 

15 120 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ПРАКОПАВІЧА СІВАКОВА 

(1901–1944), военачальніка, удзельніка вызвалення Беларусі ў 

Вялікую Айчынную вайну, Героя Савецкага Саюза (1944) 

15 ці 28 110 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА РЫГОРАВІЧА 

КАЛЕСНІКА (1911–1943), удзельніка вызвалення Беларусі ў 

Вялікую Айчынную вайну, Героя Савецкага Саюза (1944) 

15 85 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ ГІЛЯ (сапр. МІКАЛАЯ 

СЫМОНАВІЧА ГІЛЕВІЧА; 1936, Лагойскі р-н), пісьменніка, 

перакладчыка, журналіста 

15 80 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ТРАФІМАВІЧА 

КАБУША (1941, г. Дуброўна), вучонага ў галіне педагогікі, 

лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1988), выдатніка 

народнай асветы Беларусі 

15 70 гадоў з дня нараджэння ЛЮДМІЛЫ ІВАНАЎНЫ РАБУШКА 

(1951, г. Мінск), артысткі балета, тэатразнаўца, заслужанай артысткі 

Беларусі 

15 30 гадоў з часу стварэння БЕЛАРУСКАГА САЮЗА 

ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ, рэспубліканскага грамадскага 

аб’яднання (Мінск; 1991) 

16 110 гадоў з дня нараджэння ДЗМІТРЫЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА 

ЛУКАСА (1911–1979), кампазітара, педагога, заслужанага дзеяча 

мастацтваў Беларусі 

17 80 гадоў з дня нараджэння ФРАНІ МІХАЙЛАЎНЫ ЛІТВІНКА 

(1941, г. Барысаў), мовазнаўца, педагога, выдатніка народнай 

адукацыі 

17 80 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ВАСІЛЬЕВІЧА СІРАТЫ 

(1941), баяніста, дырыжора, кампазітара, аранжыроўшчыка, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі 

17 75 гадоў з дня нараджэння ВАЛЯНЦІНА МІХАЙЛАВІЧА 

ГАПІЕНКІ (1946, Расія), архітэктара, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі (1988), сярод асноўных работ якога — генеральны план 

развіцця Брэста, Брэсцкі аэравакзал, Лядовы палац, універсальны 

спартыўны комплекс «Вікторыя» і інш. 

17 60 гадоў з дня нараджэння СЯМЁНА БАРЫСАВІЧА ШАПІРЫ 

(1961, Ляхавіцкі р-н), вучонага-эканаміста, акадэміка Міжнароднай 

акадэміі ін армацыйных працэсаў і тэхналогій, члена-карэспандэнта 

Беларускай інжынернай акадэміі 

18 180 гадоў з дня нараджэння ЯГОРА ЯГОРАВІЧА 

ЗАМЫСЛОЎСКАГА (1841, г. Гродна – 1896), расійскага 

гісторыка, археогра а, педагога, члена-карэспандэнта 
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Пецярбургскай АН 

20 110 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА 

КАНСТАНЦІНАВІЧА ШЫДЛОЎСКАГА (1911, Смаргонскі 

раён – 2002), дзеяча самадзейнага мастацтва, кампазітара, педагога, 

заслужанага дзеяча культуры Беларусі 

20 (трэцяя 

нядзеля 

чэрвеня) 

ДЗЕНЬ МЕДЫЦЫНСКІХ РАБОТНІКАЎ 

21 280 гадоў з дня нараджэння ЖАНА ЭМАНУЭЛЯ ЖЫЛІБЕРА 

(1741, Францыя – 1814),  ранцузскага і беларускага натураліста, 

хірурга і анатама, заснавальніка першай у Беларусі медыцынскай 

акадэміі ў Гродне, акушэрскай і ветэрынарнай школ, батанічнага 

саду 

21 75 гадоў з дня нараджэння ЯКАВА МІХАЙЛАВІЧА ЛАБОВІЧА 

(1946, г. Гомель – 2020), дзеяча цыркавога мастацтва, заслужанага 

дзеяча культуры Беларусі, лаўрэата прэміі Беларускага пра саюза 

работнікаў культуры (2015) 

22 ДЗЕНЬ УСЕНАРОДНАЙ ПАМЯЦІ АХВЯР ВЯЛІКАЙ 

АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 

22 100 гадоў з пачатку выдання «БЕЛОРУССКОЙ ВОЕННОЙ 

ГАЗЕТЫ. ВО СЛАВУ РОДИНЫ», цэнтральнага друкаванага 

органа Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь (Мінск; 1921) 

22 80 гадоў з пачатку ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ, вызваленчай 

вайны народаў СССР супраць  ашысцкай Германіі і яе саюзнікаў, 

найважнейшай састаўной часткі Другой сусветнай вайны (1941–

1945) 

22 90 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ (МІКАЛАЯ ІГНАТАВІЧА) 

ЯНЧАНКІ (1931, Магілёўскі р-н – 2000), пісьменніка, перакладчыка 

22 70 гадоў з дня нараджэння ВАЛЯНЦІНЫ ВАСІЛЬЕЎНЫ СЯРЫХ 

(1951, г. Бабруйск), кампазітара, аўтара апрацовак народных песен 

для хору, музычных перадач на радыё 

23 85 гадоў з дня нараджэння ВАЛЯНЦІНА ПЯТРОВІЧА 

ЯРАШЭВІЧА (1936, Драгічынскі р-н – 2000), вучонага ў галіне 

чыгуначнага транспарту, заслужанага работніка народнай адукацыі 

Беларусі (1994) 

23 60 гадоў з дня нараджэння ВАЛЕРЫЯ АНАТОЛЬЕВІЧА 

КУХАРЧУКА (1961, Казахстан), паэта 

26 ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ ПРАКУРАТУРЫ 

26 (апошняя 

субота 

чэрвеня) 

ДЗЕНЬ ВЫНАХОДНІКА І РАЦЫЯНАЛІЗАТАРА 

26 80 гадоў з пачатку дзейнасці ПЕРШАГА НА БЕЛАРУСІ 

ПАРТЫЗАНСКАГА АТРАДА пад кіраўніцтвам В. З. Каржа 

(Пінск; 1941) 

26 80 гадоў з часу заснавання АА  «558 АВІЯЦЫЙНЫ РАМОНТНЫ 

ЗАВОД», вядучага прадпрыемства абароннага сектара эканомікі 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci40d
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci40d
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci40b
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci40c
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci409
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci409
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=17uaqj2obv
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=17uaqj2obv
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Рэспублікі Беларусь, якое ажыццяўляе рамонт і мадэрнізацыю 

авіяцыйнай тэхнікі (Баранавічы; 1941) 

26 80 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА АЛЯКСЕЕВІЧА 

КУЛЯШОВА (1941, Расія – 1999), артыста тэатра і кіно, народнага 

артыста Беларусі 

26 80 гадоў з дня нараджэння ВАЛЕРЫЯ ПАЎЛАВІЧА РЫБАРАВА 

(1941, Расія), кінарэжысёра, сцэнарыста, заслужанага дзеяча 

мастацтваў Беларусі, лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола Беларусі 

(1990), прэміі імя Ю.  арыча (1987) 

27 (апошняя 

нядзеля 

чэрвеня) 

ДЗЕНЬ МОЛАДЗІ  

30 ДЗЕНЬ ЭКАНАМІСТА 

30 90 гадоў з дня нараджэння РЫШАРДА ЗДЗІСЛАВАВІЧА 

ЯСІНСКАГА (1931, г. Баранавічы, – 2005), кінарэжысёра-

дакументаліста, сцэнарыста, лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола 

Беларусі (1974) і прэміі Міжнароднага кіна естывалю 

дакументальнага кіно (Францыя; 1973), уладальніка шматлікіх 

дыпломаў і прызоў усесаюзных і міжнародных кіна естываляў 

  

ЛІПЕНЬ 

 

 230 гадоў з пачатку правядзення ПІНСКАЙ ГЕНЕРАЛЬНАЙ 

КАНГРЭГАЦЫІ — схода праваслаўнага духавенства і 

прыхільнікаў Рэчы Паспалітай (1791) 

 80 гадоў з пачатку выдання альманаха сатыры і гумару «ВОЖЫК» 

(Мінск; 1941) 

1 95 гадоў з часу адкрыцця першай экспазіцыі МУЗЕЯ 

БЕЛАРУСКАГА ПАЛЕССЯ (Пінск; 1926) 

1 35 гадоў з часу стварэння БРЭСЦКАЙ АБЛАСНОЙ 

ФІЛАРМОНІІ (Брэст; 1986) 

1 80 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ УЛАДЗІМІРАВІЧА 

РУМАКА (1941, Пінскі р-н – 1995), вучонага ў галіне 

мікраэлектронікі, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1984) 

1 70 гадоў з дня нараджэння ВЯЛЯНЦІНЫ МІХАЙЛАЎНЫ 

КРЫЛОВІЧ (1951, Буда-Кашалёўскі р-н), спявачкі, народнай 

артысткі Беларусі 

3 ДЗЕНЬ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (ДЗЕНЬ 

РЭСПУБЛІКІ) 

5 120 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА МІКАЛАЕВІЧА 

ВАРАКСІНА (1901, Расія – 1980), архітэктара, педагога, 

заслужанага будаўніка Беларусі 

6 170 гадоў з дня нараджэння ЯНКІ ЛУЧЫНЫ (сапр. ІВАНА 

ЛЮЦЫЯНАВІЧА НЕСЛУХОЎСКАГА; 1851, г. Мінск – 1897), 

паэта 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci409
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci408
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci407
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7j
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7j
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci406
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci403
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci403
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6 75 гадоў з часу заснавання КОБРЫНСКАГА ВАЕННА-

ГІСТАРЫЧНАГА МУЗЕЯ ІМЯ А. В. СУВОРАВА (Кобрын; 

1946 г., адкрыты для наведвальнікаў у 1948 г.) 

7 225 гадоў з дня нараджэння ЯНА АНТОНІ ТАДЭВУШАВІЧА 

ЧАЧОТА (1796, Карэліцкі р-н – 1847), беларускага і польскага 

паэта, драматурга,  алькларыста, этногра а 

7 125 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ДАМІЯНАВІЧА СНІТКО 

(1896, Драгічынскі р-н – 1970), ваеннага дзеяча, контр-адмірала, 

удзельніка першай сусветнай, грамадзянскай і Вялікай Айчыннай 

войнаў 

8 160 гадоў з дня нараджэння МАГДАЛЕНЫ ІВАНАЎНЫ 

РАДЗІВІЛ (1861–1945), дзеяча беларускага культурнага руху, 

асветніцы, мецэнаткі 

8 75 гадоў з дня нараджэння ЭЛЕАНОРЫ АРКАДЗЬЕЎНЫ 

ЯЗЕРСКАЙ (1946, г. Мінск – 2014), музычнага дзеяча, актрысы, 

тэле і радыёвядучай 

8 70 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА ПЯТРОВІЧА ЮРЧАНКОВА 

(1951, г. Брэст – 2013), акцёра, заслужанага артыста Беларусі 

10 150 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА ПЯТРОВІЧА ДЗЕМІДОВІЧА  

(1871, Стаўбцоўскі р-н – 1931), этногра а,  алькларыста, 

краязнаўца і педагога 

11 (другая 

нядзеля 

ліпеня) 

ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ ПАДАТКОВЫХ ОРГАНАЎ 

11 110 гадоў з дня нараджэння ЯНКІ ЧАБОРА (сапр. ІВАНА 

СЦЯПАНАВІЧА ПАТАПОВІЧА; 1911, Ляхавіцкі р-н – 1943), 

пісьменніка 

11 85 гадоў з дня нараджэння ЦІМОХА (ЦІМАФЕЯ БАРЫСАВІЧА) 

ЛІЯКУМОВІЧА (1936, Калінкавіцкі р-н), літаратуразнаўца, 

даследчыка, пісьменніка, перакладчыка, крытыка, педагога, 

выдатніка адукацыі Беларусі (1995), дзеяча беларускага замежжа 

11 75 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ПРАКОПАВІЧА 

НЯКЛЯЕВА (1946, г. Смаргонь), паэта, празаіка, лаўрэата прэміі 

Ленінскага камсамола Беларусі (1979), Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

імя Янкі Купалы (1998) 

12 90 гадоў з дня нараджэння ВЯЧАСЛАВА ГЕОРГІЕВІЧА 

КУБАРАВА (1931, Расія – 1995), мастака кіно, жывапісца, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, заслужанага мастака Расіі 

12 80 гадоў з дня нараджэння АЛЕГА ГЕОРГІЕВІЧА СЛУКІ (1941, 

Асіповіцкі р-н), вучонага-гісторыка, дзяржаўнага дзеяча, 

заслужанага журналіста Беларусі, лаўрэата прэміі Ленінскага 

камсамола Беларусі (1980), выдатніка адукацыі, выдатніка друку 

13 155 гадоў з дня нараджэння НАПАЛЕОНА КАЗІМІРАВІЧА 

ЧАРНОЦКАГА (1866, Ляхавіцкі р-н – 1937), публіцыста, 

перакладчыка 

13 80 гадоў з дня нараджэння АНДРЭЯ ФЁДАРАВІЧА АНДРОСІКА  

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=17uaqj2obt
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=17uaqj2obt
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=sbrlkebau
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-3wjorn66k
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-3wjorn66j
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=sbrlkebbf


 26 

(1941, Расія – 2003), рэжысёра тэатра, спектаклі якого былі 

адзначаны тэатральнымі прэміямі імя Л. Мазалеўскай (1999) і імя 

Е. Міровіча (2001) 

13 70 гадоў з дня нараджэння ВЕРЫ ІЛЬІНІЧНЫ КАВАЛЕРАВАЙ  

(1951, г. Мінск), актрысы, заслужанай артысткі Беларусі, лаўрэата 

тэатральнай прэміі імя Л. Мазалеўскай (2001), прэміі Беларускага 

саюза тэатральных дзеячаў «Крыштальная Паўлінка» (2011) 

13 60 гадоў з дня нараджэння АЛЕГА УЛАДЗІМІРАВІЧА 

МЕЛЬНІКАВА (1961, г. Мінск), артыста оперы (бас), заслужанага 

артыста Беларусі, педагога 

13 50 гадоў з дня нараджэння АКСАНЫ МІХАЙЛАЎНЫ 

ГАЙДУКОВІЧ (1971, Брэст), мастака 

14 110 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА ІВАНАВІЧА ПРУДНІКАВА  

(1911, Клімавіцкі р-н – 2000), пісьменніка, заслужанага работніка 

культуры Беларусі, лаўрэата прэміі Федэрацыі пра саюзаў Беларусі 

(1995) 

14 75 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ АНДРЭЕВІЧА 

ЦЫРЭЛЬЧУКА (1946, Іванаўскі р-н – 2011), вучонага ў галіне 

мікраэлектронікі, заслужанага работніка народнай адукацыі 

Беларусі, выдатніка адукацыі Беларусі 

15 145 гадоў з дня нараджэння ЦЁТКІ (сапр. АЛАІЗЫ 

СЦЯПАНАЎНЫ ПАШКЕВІЧ; 1876, Шчучынскі р-н – 1916), 

грамадска-культурнай дзяячкі, пісьменніцы, асветніцы, педагога, 

выдаўца, удзельніцы рэвалюцыйнага руху 

17 160 гадоў з часу заснавання ГРОДЗЕНСКАЙ ТЫТУНЁВАЙ 

ФАБРЫКІ «НЁМАН», АА  (1861) 

18 75 гадоў з дня нараджэння АНДРЭЯ АЛЯКСЕЕВІЧА КАЛЯДЫ 

(1946, Столінскі р-н), вучонага ў галіне камп’ютарнай алгебры, 

ін арматыкі і кібернетыкі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР (1991) 

20 115 гадоў з дня нараджэння ІЛЛІ ПАЎЛАВІЧА МАЗУРУКА (1906, 

г. Брэст – 1989), ваеннага дзеяча, лётчыка, удзельніка Вялікай 

Айчыннай вайны, генерал-маёра авіяцыі, Героя Савецкага Саюза 

(1937), заслужанага палярнага лётчыка 

20 85 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА ПЯТРОВІЧА КРАСНЕЯ 

(1936, Бярозаўскі р-н), мовазнаўца, выдатніка адукацыі Беларусі 

20 90 гадоў з дня нараджэння ГАЯ ДЭ ПІКАРДА (1931, 

Вялікабрытанія – 2007), англа- ранцузскі даследчык беларускай 

культуры 

21 240 гадоў з дня нараджэння АНТОНА (АНТОНІЯ) 

МАРЦІНОЎСКАГА (1781, г. п. Радашковічы – 1855), рэдактара-

выдаўца, публіцыста, заснавальніка Віленскай друкарні (1817) 

23 125 гадоў з дня нараджэння АНТОНА МІХАЙЛАВІЧА 

ВАЛЫНЧЫКА (1896, Слонімскі р-н – 1985), хормайстра, 

кампазітара, музычнага дзеяча, заслужанага дзеяча культуры 

Беларусі 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-cfhte9kp
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-cfhte9kp
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-cfhte9ko
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sy0
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-cfhte9km
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci3zy
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23 80 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА РЫГОРАВІЧА 

ІВАНЮКА (1941, Кобрынскі р-н – 2009), вучонага ў галіне аховы 

раслін, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, Акадэміі аграрных 

навук Беларусі 

23 50 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА ЮР’ЕВІЧА ТАТАРНІКАВА  

(1971, г. Брэст), кніжнага гра іка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі 

24 110 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ АСТРЭЙКІ (сапр. АКІМА 

ПЯТРОВІЧА; 1911, Капыльскі р-н – 1978), паэта, перакладчыка 

25 ДЗЕНЬ ПАЖАРНАЙ СЛУЖБЫ 

25 (апошняя 

нядзеля 

ліпеня) 

ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ ГАНДЛЮ 

27 125 гадоў з дня нараджэння ЯЗЭПА МІХАЙЛАВІЧА ГОРЫДА  

(1896, Украіна – 1939), гра іка, жывапісца 

27 125 гадоў з дня нараджэння ЛЬВА МІХАЙЛАВІЧА 

КРАМАРЭЎСКАГА (1896, Украіна – 1976), беларускага і 

расійскага балетмайстра, педагога 

29 70 гадоў з дня нараджэння ЯЎГЕНА АНДРЭЕВІЧА 

ГАРАДНІЦКАГА (1951, Валожынскі р-н), літаратуразнаўца, 

крытыка, паэта 

  

ЖНІВЕНЬ 

 

 40 гадоў з часу стварэння  іліяла ПРАДСТАЎНІЦТВА 

ПОЛЬСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ ў г. Брэсце (1981) 

1 (першая 

нядзеля 

жніўня) 

ДЗЕНЬ ЧЫГУНАЧНІКА 

1 100 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА ЛУК’ЯНАВІЧА 

ГРЫШЧАНКІ (1921, Віцебскі р-н – 1973), удзельніка Вялікай 

Айчыннай вайны, Героя Савецкага Саюза (1944) 

1 75 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ СЯРГЕЕВІЧА ГІРГЕЛЯ 

(1946, Міёрскі р-н), гра іка, лаўрэата прэміі імя К. Крапівы (2006) 

1 70 гадоў з дня нараджэння АЛЫ АЛЯКСЕЕЎНЫ САВІЦКАЙ 

(1951, г. Мінск), тэатразнаўца, даследчыка гісторыі беларускага 

тэатра, беларускай драматургіі 

2 ДЗЕНЬ ДЭСАНТНІКАЎ І СІЛ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АПЕРАЦЫЙ 

2 140 гадоў з дня нараджэння СТАНІСЛАВА ВІНЦЭНТАВІЧА 

КАЗУРЫ (1881, Пастаўскі – 1961), беларускага і польскага 

кампазітара, харавога дырыжора, педагога 

2 70 гадоў з дня нараджэння ЗІНАІДЫ ВІКТАРАЎНЫ 

ВЯРЖБІЦКАЙ (1951, Расія), артысткі аперэты, заслужанай 

артысткі Беларусі 

3 95 гадоў з дня нараджэння АЛЕСЯ (АЛЯКСАНДРА 

МІХАЙЛАВІЧА) АДАМОВІЧА (1926, Капыльскі р-н – 1994), 
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пісьменніка, крытыка, літаратуразнаўца, грамадскага дзеяча, члена-

карэспандэнта НАН Беларусі, лаўрэата прэміі Міністэрства абароны 

СССР (1974), Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа (1976), 

кавалера ордэна «Знак Пашаны» (1977) 

3 90 гадоў з часу зацвярджэння БЕЛАРУСКАГА ТАВАРЫСТВА 

ГЛУХІХ, грамадскага аб’яднання (Мінск, 1931) 

4 75 гадоў з дня нараджэння ВІКТОРЫІ МІКАЛАЕЎНЫ МАЗУР 

(1946, г. Магілёў – 2015), артысткі аперэты (сапрана), народнай 

артысткі Беларусі 

5 560 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА (1461, Польшча – 

1506), вялікага князя ВКЛ, караля Польшчы 

5 125 гадоў з дня нараджэння ЛЕАНІДА АЛЯКСЕЕВІЧА 

МАРКЕВІЧА (1896, г. Вільня – 1980), кампазітара, дырыжора, 

заслужанага артыста Беларусі 

5 90 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА КУЗЬМІЧА ДЗЮБАЙЛЫ 

(1931, Бярэзінскі р-н – 1995), крытыка, літаратуразнаўца, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа (1980) 

5 75 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА АНДРЭЕВІЧА 

МІШЧАНЧУКА (1946, Драгічынскі р-н), акцёра тэатра і кіно, 

педагога, заслужанага артыста Беларусі, лаўрэата спецыяльнай 

прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2012), прэміі Федэрацыі 

пра саюзаў Беларусі (2001), кавалера ордэна Францыска Скарыны 

(2011) 

6 85 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА АЛЯКСАНДРАВІЧА ВІЦЯЗЯ 

(1936, Бярозаўскі р-н), вучонага ў галіне распрацоўкі новых 

матэрыялаў, тэхналогій і машынабудавання, акадэміка НАН 

Беларусі і Акадэміі ваенных навук Расіі, заслужанага дзеяча навукі 

Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1980), прэміі Савета 

Міністраў СССР (1976), НАН Беларусі і Сібірскага аддзялення РАН 

імя В. А. Капцюга (2002), прэміі акадэмій навук Украіны, Беларусі і 

Малдовы (2007) 

6 75 гадоў з дня нараджэння ВАЛЯНЦІНЫ ІВАНАЎНЫ ЛОКУН 

(1946, Пінскі р-н – 2016), літаратуразнаўца, лаўрэата прэміі 

Прэзідэнтаў акадэміі навук Украіны, Беларусі і Малдовы (2004), 

двойчы лаўрэата прэміі часопіса «Полымя» (1993, 2001), уладальніка 

медаля Святой Е расінні Полацкай (2006) 

6 35 гадоў з часу заснавання БРЭСЦКАЙ АБЛАСНОЙ 

ФІЛАРМОНІІ, дзяржаўнай установы (Брэст; 1986) 

8 (другая 

нядзеля 

жніўня) 

ДЗЕНЬ БУДАЎНІКА 

8 65 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА ІВАНАВІЧА КУЛЕШЫ 

(1956, Іванаўскі р-н), паэта, празаіка, перакладчыка 

9 85 гадоў з дня нараджэння ЯЎГЕНА ВАСІЛЬЕВІЧА 

МІКЛАШЭЎСКАГА (1936, Польшча – 2010), пісьменніка, 

перакладчыка, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя І. Мележа (1996) 
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10 80 гадоў з дня нараджэння ЮРЫЯ ІВАНАВІЧА ТАТАРНІКАВА 

(1941, г. Ліўны, Расія – 2005), мастака 

10 55 гадоў з часу стварэння БРЭСЦКАГА ЭЛЕКТРАЛЯМПАВАГА 

ЗАВОДА, адкрытага акцыянернага таварыства (Брэст; 1966) 

11 100 гадоў з дня нараджэння ЯЎГЕНІЯ СЦЯПАНАВІЧА 

ПАРФЕНЮКА (1921, Іванаўскі р-н – 2008), царкоўнага дзеяча, 

Брэсцкага благачыннага, кандыдата багаслоўя, члена Фонду Міра 

11 75 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА МІКАЛАЕВІЧА 

НАВУМЧЫКА (1946, г. Брэст), вучонага ў галіне педагогікі, 

выдатніка асветы, вынаходніка СССР 

13 55 гадоў з часу спуску на воду танкера «ГЕРОИ БРЕСТА» 

(Ленінград, Балтыйскі завод; 1966) 

14 105 гадоў з дня нараджэння ФЁДАРА ІВАНАВІЧА ЛІСОВІЧА 

(1916, Жыткавіцкі р-н – 1972), аднаго з кіраўнікоў партызанскага 

руху ў Пінскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну 

14 85 гадоў з дня нараджэння ІВАНА СЦЯПАНАВІЧА 

ШПАКОЎСКАГА (1936, Пінскі р-н), літаратуразнаўца, крытыка 

15 (трэцяя 

нядзеля 

жніўня) 

ДЗЕНЬ ВАЕННА-ПАВЕТРАНЫХ СІЛ 

15 190 гадоў з дня нараджэння ВІНЦЭСЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА 

КАРАТЫНСКАГА (1831, Карэліцкі р-н – 1891), беларускага і 

польскага паэта, публіцыста, перакладчыка 

15 85 гадоў з часу правядзення ПЕРШАГА ПАЛЕСКАГА КІРМАШУ 

(Пінск; 1936) 

15 80 гадоў з дня нараджэння ТАЦЦЯНЫ ВЯЧАСЛАВАЎНЫ 

КАБРЖЫЦКАЙ (1941, Украіна), літаратуразнаўца, крытыка, 

лаўрэата Міжнароднай літаратурнай прэміі імя І. Франко (2000) 

15 30 гадоў з часу стварэння рэспубліканскага біялагічнага заказніка 

СПОРАЎСКІ (Івацэвіцкі, Іванаўскі, Бярозаўскі і Драгічынскі р-ны; 

1991) 

16 110 гадоў з дня нараджэння АНДРЭЯ АЛЯКСЕЕВІЧА 

ТРАФІМУКА (1911, Жабінкаўскі р-н – 1999), расійскага вучонага-

геолага, дзяржаўнага і грамадскага дзеяча, акадэміка АН СССР, 

лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР (1946, 1950), Дзяржаўнай прэміі 

Расійскай Федэрацыі (1994), Героя Сацыялістычнай Працы (1944) 

16 80 гадоў з дня нараджэння СВЯТЛАНЫ СЯРГЕЕЎНЫ 

КАТКОВАЙ (1941, Расія), мастака манументальна-дэкаратыўнага 

мастацтва, жывапісца, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (2010) 

16 60 гадоў з дня нараджэння РАМАНА СЦЯПАНАВІЧА 

МАТУЛЬСКАГА (1961, Украіна), вучонага ў галіне 

бібліятэказнаўства, заслужанага дзеяча культуры Беларусі, 

узнароджанага медалём «За працоўныя заслугі», знакам 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь «За ўклад у развіццё 

культуры Беларусі», выдатніка друку Беларусі, ганаровага архівіста 

Беларусі, кавалера ордэна Беларускай Праваслаўнай Царквы 
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свяціцеля Кірылы  ураўскага ІІ ступені, ордэна «Крылатага льва» 

Міжнароднай грамадскай арганізацыі «Ліга развіцця навукі і 

адукацыі», дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 

18 75 гадоў з дня нараджэння АЛЕСЯ (АЛЯКСАНДРА 

АНДРЭЕВІЧА) МАРЦІНОВІЧА (1946, Слуцкі р-н), 

літаратуразнаўца, крытыка, публіцыста, краязнаўца, журналіста, 

празаіка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя К. Каліноўскага 

(1998) 

19 190 гадоў з дня нараджэння ЗЫГМУНТА БЯРНАРДАВІЧА 

ЧАХОВІЧА (ЧАХОВІЧА-ЛЯХАВІЦКАГА; 1831, Пастаўскі р-н – 

1907), аднаго з кіраўнікоў паўстання 1863–1864 гг. у Беларусі і Літве 

19 80 гадоў з дня нараджэння АДАМА АСМАНАВІЧА МУРЗІЧА 

(1941, г. Ляхавічы), заслужанага работніка культуры Беларусі, 

мастацкага кіраўніка Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага 

музычнага тэатра, педагога 

19 75 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА КАНСТАНЦІНАВІЧА 

ГАРДЗЕЯ (1946, Ганцавіцкі р-н), пісьменніка, перакладчыка, 

лаўрэата Літаратурнай прэміі імя І. Мележа (1993) 

19 70 гадоў з дня нараджэння ВАЛЕРЫЯ ГЕОРГІЕВІЧА 

КЕСКЕВІЧА (1951, г. Брэст – 2016), архітэктара, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1988), прэміі міжнароднага конкурса 

ЮНЕСКА і Міжнароднага саюза архітэктараў «Жыллё — заўтра» 

(1984) 

21 80 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА АНАТОЛЬЕВІЧА 

МАШЭНСКАГА (1941, Расія), дырыжора, заслужанага дзеяча 

мастацтваў Беларусі, педагога, дзеяча Беларускай Праваслаўнай 

Царквы 

21 60 гадоў з дня нараджэння ВІТАЎТА (ВІКТАРА КУЗЬМІЧА) 

ЧАРОПКІ (1961, г. Мінск), пісьменніка, літаратара, гісторыка, 

журналіста 

22 110 гадоў з дня нараджэння ІОСІФА ПЯТРОВІЧА 

ЛАКШТАНАВА (1911, Украіна – 1986), тэатральнага акцёра і 

рэжысёра, заслужанага артыста Беларусі 

23 120 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА АНІСІМАВІЧА 

ДЗЯРУГІ (1901, г. Мінск – 1979), дзеяча самадзейнага мастацтва 

заслужанага дзеяча культуры Беларусі 

24 90 гадоў з дня нараджэння ЮРЫЯ ПАЎЛАВІЧА АЛЬБІЦКАГА 

(1931, Расія – 1996), мастака кіно, жывапісца, заслужанага дзеяча 

мастацтваў Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1982) 

25 95 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ ФЁДАРАВІЧА 

ПРАСКУРАВА (1926, Дубровенскі р-н – 1987), пісьменніка, 

публіцыста, заслужанага дзеяча культуры Беларусі, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя П. М. Лепяшынскага (1986) 

25 75 гадоў з дня нараджэння АЛЕГА УЛАДЗІМІРАВІЧА САЛТУКА 

(1946, Шумілінскі р-н – 2015), паэта, лаўрэата Літаратурнай прэміі 
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імя У. Караткевіча (2000), прэміі Федэрацыі пра саюзаў Беларусі 

(2007), Рэспубліканскага конкурсу на лепшы літаратурны твор года 

«Залаты Купідон» (2012) 

27 210 гадоў з дня нараджэння ТАДЭВУША ГІЛЯРАВІЧА ЛАДЫ-

ЗАБЛОЦКАГА (ЗАБЛОЦКАГА-ЛАДЫ; 1811, Сенненскі р-н – 

1847), паэта, перакладчыка 

27 115 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ МІХАЙЛАВІЧА НОВІКА-

ПЯЮНА (сапр. НОВІКА; 1906, Нясвіжскі р-н – 1994), паэта, 

празаіка, кампазітара, культурна-асветнага дзеяча 

27 75 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ СЯРГЕЕВІЧА 

ПАДГАЙСКАГА (1946, Нясвіжскі р-н – 1982), спевака (барытон), 

заслужанага артыста Беларусі 

27 70 гадоў з дня нараджэння НІНЫ ІОСІФАЎНЫ ЛАМАНОВІЧ 

(1951, Асіповіцкі р-н), харавога дырыжора, педагога, народнай 

артысткі Беларусі, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, лаўрэата 

спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (1998), 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (2016) 

27 70 гадоў з дня нараджэння ФЁДАРА АНТОНАВІЧА 

ПАЛАЧАНІНА (1951, Докшыцкі р-н), драматурга, лаўрэата 

літаратурнай прэміі імя У. Караткевіча (2008), прэміі Федэрацыі 

пра саюзаў Беларусі (2015) 

28 85 гадоў з дня нараджэння ГЕНАДЗЯ МІКАЛАЕВІЧА 

БУРАЎКІНА (1936, Расонскі р-н – 2014), паэта, перакладчыка, 

дзяржаўнага дзеяча Беларусі, лаўрэата прэміі Ленінскага камсамола 

Беларусі (1972), Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы (1980) 

28 80 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА КАНСТАНЦІНАВІЧА 

НЕДЗЬВЕДЗЯ (1941, г. Пінск – 2019), вучонага ў галіне 

паталагічнай анатоміі, выдатніка аховы здароўя 

29 80 гадоў з дня нараджэння ЛЕАНІДА АЛЯКСАНДРАВІЧА 

УЛАШЧАНКІ (1941, Украіна), акцёра, заслужанага артыста 

Беларусі 

31 115 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ ГЕОРГІЕВІЧА ЖУНІНА 

(1906, Расія – 1977), аднаго з арганізатараў і кіраўнікоў 

партызанскага руху ў Магілёўскай і Брэсцкай абласцях у Вялікую 

Айчынную вайну, Героя Савецкага Саюза (1944) 

  

ВЕРАСЕНЬ 

 

 575 гадоў з часу правядзення ў г. Брэсце СЕЙМА ВЯЛІКАГА 

КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА (1446) 

1 ДЗЕНЬ ВЕДАЎ 

 

1 60 гадоў з часу заснавання БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКАГА 

УНІВЕРСІТЭТА, міждзяржаўнай адукацыйнай установы 

вышэйшай пра есійнай адукацыі (г. Магілёў; 1961) 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-cfhte9ka
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-cfhte9ka
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=l0nhgqq7f
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=1w386y4oo
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-cfhte9k8
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sy4
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1 30 гадоў з часу заснавання «КЛАСІК-АВАНГАРД», ансамбля 

салістаў Беларускай дзяржаўнай  ілармоніі, лаўрэата спецыяльнай 

прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2010), прэміі Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» (2012) (г. Мінск; 

1991) 

1 45 гадоў з часу адкрыцця ДЗІЦЯЧАЙ МАСТАЦКАЙ ШКОЛЫ ў 

г. Брэсце (1976) 

2 80 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСЕЯ АЛЯКСЕЕВІЧА 

КУЗЬМІНА (1941, Расія – 2020), беларускага і расійскага артыста 

аперэты, педагога, заслужанага артыста Расіі 

2 75 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА АЛЯКСАНДРАВІЧА 

ДАМАРАЦКАГА (1946, г. Гомель – 2000), кампазітара, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1996) 

2 75 гадоў з дня нараджэння ЛАРЫСЫ МІКАЛАЕЎНЫ 

ЗАЙЦАВАЙ (1946, г. Бабруйск), кіназнаўца, лаўрэата прэміі 

Беларускага саюза кінематагра істаў (1984, 1986, 1990, 1996, 2000) 

3 45 гадоў з часу арганізацыі БРЭСЦКАЙ ТРАНСПАРТНАЙ 

ПРАКУРАТУРЫ (Брэст; 1976) 

3 30 гадоў з пачатку дзейнасці АА  «БЕЛАГРАПРАМБАНК» 

(1991), аднаго з буйнейшых банкаў Беларусі, мнагакратнага 

пераможцы нацыянальнага конкурсу «Брэнд года» (2006, 2007, 

2009)  

5 (першая 

нядзеля 

верасня) 

ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА  

5 120 гадоў з дня нараджэння ВІТАЛЯ ФРЫДРЫХАВІЧА 

ВОЛЬСКАГА (сапр. ВОЛЬСКАГА-ЗЭЙДЭЛЯ; 1901–1988), 

пісьменніка, драматурга, тэатральнага крытыка, заслужанага дзеяча 

культуры Беларусі 

5 60 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ АЛЯКСЕЕВІЧА 

КУДЛАСЕВІЧА (1961, Столінскі р-н), паэта, празаіка 

6 100 гадоў з часу стварэння БЕЛАРУСКАГА ТАВАРЫСТВА 

ЧЫРВОНАГА КРЫЖА, рэспубліканскага грамадскага аб’яднання 

(Беларусь; 1921) 

6 100 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА ІВАНАВІЧА 

БУТАКОВА (1921–2009), тэатральнага педагога, тэатразнаўца, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі 

6 100 гадоў з дня нараджэння ЛЮБОВІ ДЗМІТРЫЕЎНЫ УСАВАЙ 

(1921–2015), архітэктара 

8 110 гадоў з дня нараджэння ГАННЫ ВАСІЛЬЕЎНЫ 

КАЧАТКОВАЙ (1911, Расія – 1993), актрысы, заслужанай артысткі 

Беларусі 

9 85 гадоў з дня нараджэння ВЕНАНЦЫ БУТРЫМА (1936, 

г. Баранавічы – 2003), паэта 

13 60 гадоў з дня нараджэння АЛЕГА АЛЕГАВІЧА ЖУГЖДЫ (1961, 

Літва), рэжысёра тэатра, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=1w386y4op
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci40o
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-hv0yci40o
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лаўрэата тэатральнай прэміі імя Л. Мазалеўскай (1994) 

12 (другая 

нядзеля 

верасня) 

ДЗЕНЬ ТАНКІСТАЎ 

14 115 гадоў з пачатку выдання грамадска-палітычнай і літаратурнай 

газеты «НАША ДОЛЯ», першага легальнага перыядычнага 

выдання на беларускай мове (Вільня; 1906) 

15 ДЗЕНЬ БІБЛІЯТЭК  

15 125 гадоў з дня нараджэння СЯМЁНА ПЯТРОВІЧА 

МІКУЛЬСКАГА (1896, Пружанскі р-н – 1964), ваеннага дзеяча, 

удзельніка Грамадзянскай, савецка- інляндскай 1939–1940 гг., 

Вялікай Айчыннай войнаў, генерал-лейтэнанта 

16 90 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА ФЁДАРАВІЧА ЛЫСЕНКІ 

(1931, Полацкі р-н – 2020), вучонага ў галіне археалогіі, па 

матэрыялах даследаванняў якога створаны археалагічныя музеі 

«Бярэсце» і «Старажытны  ураў», лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі (2002) 

16 80 гадоў з дня нараджэння ТАМАРЫ АРЦЁМАЎНЫ КУНІЦКАЙ 

(1941, Расія), піяністкі, педагога, заслужанага дзеяча культуры 

Беларусі 

16 75 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ ІВАНАВІЧА ЗАКОННІКАВА 

(1946, Бешанковіцкі р-н), паэта, публіцыста, журналіста, 

перакладчыка, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя А. Куляшова (1982), 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы (1992), Міжнароднай 

літаратурнай прэміі імя В. Гулевіча (Польша, 1996), Міжнароднай 

літаратурнай прэміі імя Р. Скаварады (Украіна, 1997) 

16 75 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ МІКАЛАЕВІЧА 

КАЗЛОВІЧА (1946, Бярозаўскі р-н – 2011), пісьменніка, лаўрэата 

прэміі пра саюзаў Беларусі (1991) 

17 140 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА ФЁДАРАВІЧА 

МАЦІСОНА (1881–1940), музыказнаўца, хормайстра і кампазітара 

17 130 гадоў з дня нараджэння АНТОНА ВАСІЛЬЕВІЧА 

БАЛІЦКАГА (1891, Гродзенскі р-н – 1937), дзяржаўнага і 

культурна-асветнага дзеяча Беларусі, правадзейнага члена 

Інбелкульта 

19 (трэцяя 

нядзеля 

верасня) 

ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ ЛЕСУ 

19 75 гадоў з дня нараджэння ЯГОРА ЯГОРАВІЧА БАТАЛЬЁНКА 

(1946, Чашніцкі р-н), жывапіца-пейзажыста, педагога, лаўрэата 

Першай прэміі прадстаўніцтва ААН у Беларусі (1996) 

 

20 ДЗЕНЬ МЫТНІКА 

20 75 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ПЯТРОВІЧА РЫЛАТКІ 

(1946), заслужанага дзеяча культуры Беларусі 

23 75 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА ІЗОТАВІЧА ЯКУБОВІЧА 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-cfhte9k5
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sy6
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=1w386y4os
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=sbrlkebat
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-cfhte9k4
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(1946, Расія), журналіста, выдаўца, заслужанага дзеяча культуры 

Беларусі, лаўрэата прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За 

духоўнае адраджэнне» (2006), выдатніка друку Беларусі, кавалера 

ордэнаў Пашаны, Айчыны ІІІ ступені 

23 60 гадоў з пачатку дзейнасці БРЭСЦКАГА ТЭЛЕЦЭНТРА (Брэст; 

1961)  

24 125 гадоў з дня нараджэння ФРАНЦІШКА ВІСЛАВУХА 

(ВЫСЛАВУХА; 1896, Драгічынскі р-н – 1978), вайсковага дзеяча, 

пісьменніка, удзельніка савецка-польскай вайны 1919–1920 гг. 

25 50 гадоў з часу ўрачыстага адкрыцця мемарыяльнага комплексу 

«БРЭСЦКАЯ КРЭПАСЦЬ-ГЕРОЙ» (1971) 

27 70 гадоў з дня нараджэння НАДЗЕІ МІКАЛАЕЎНЫ ПАРЧУК 

(Пінскі р-н, 1951), паэта, крытыка, перакладчыка, публіцыста 

30 90 гадоў з дня нараджэння НІЛА СЫМОНАВІЧА ГІЛЕВІЧА 

(1931, Лагойскі р-н – 2016), народнага паэта Беларусі, 

літаратуразнаўца,  алькларыста, перакладчыка, грамадскага дзеяча, 

заслужанага дзеяча навукі Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі імя Янкі Купалы (1980) і Міжнароднай прэміі імя Х. Боцева 

(1986) 

  

КАСТРЫЧНІК 

 

 30 гадоў з пачатку выдання навукова-папулярнага і грамадска-

палітычнага часопіса «БЕЛАРУСКАЯ ДУМКА», (Мінск; 1991) 

1 ДЗЕНЬ ПАЖЫЛЫХ ЛЮДЗЕЙ 

1 140 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА ПЯТРОВІЧА СТАНЮТЫ 

(1881, г. Чэрвень – 1974), жывапісца, педагога 

1 110 гадоў з дня нараджэння ПЯТРА ФЁДАРАВІЧА 

БАНДАРЧУКА (1911, Пінскі р-н – 1986), удзельніка Вялікай 

Айчыннай вайны, поўнага кавалера ордэна Славы 

1 110 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ ПЯТРОВІЧА КАТКОВА 

(1911–1976), жывапісца, педагога, заслужанага настаўніка Беларусі 

1 100 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРЫ ІВАНАЎНЫ 

КЛІМАВАЙ (1921, Казахстан – 2005), артысткі тэатра і кіно, 

педагога, народнай артысткі Беларусі і СССР, лаўрэата тэатральнай 

прэміі імя І. Буйніцкага (1994) 

3 (першая 

нядзеля 

кастрычніка) 

ДЗЕНЬ НАСТАЎНІКА  

3 90 гадоў з дня нараджэння ІРЫНЫ МІКАЛАЕЎНЫ 

САВЕЛЬЕВАЙ (1931–2020), артысткі балета, педагога, народнай 

артысткі Беларусі, заслужанай артысткі  аджыкістана 

3–6 25 гадоў з часу правядзення першага Міжнароднага тэатральнага 

 естывалю «БЕЛАЯ ВЕЖА» (Брэст; 1996) 

4 280 гадоў з дня нараджэння ФРАНЦІШКА КАРПІНСКАГА (1741, 

Украіна – 1825), польскага паэта, аднаго з пачынальнікаў польскага 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=1w386y4ou
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=1w386y4ov
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=10agdg4sy9
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=sbrlkebbn
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сентыменталізму, асветніка, жыццё і творчасць якога звязана з 

беларускай культурай 

4 85 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСЕЯ АНТОНАВІЧА 

МАЙСЕЙЧЫКА (1936, Івацэвіцкі р-н – 2002), літаратуразнаўца, 

 ілолага 

6 ДЗЕНЬ АРХІВІСТА 

6–10 425 гадоў з часу правядзення ў г. Брэсце царкоўнага сабору і 

абвяшчэння БРЭСЦКАЙ ЦАРКОЎНАЙ УНІІ (1596) 

7 85 гадоў з дня нараджэння ФАМЫ ФАМІЧА МАЖЭЙКІ (1936, 

Івацэвіцкі р-н – 2018), вучонага-хіміка, члена-карэспандэнта НАН 

Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1990) 

10 (другая 

нядзеля 

кастрычніка) 

ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ КУЛЬТУРЫ  

10 70 гадоў з дня нараджэння НІНЫ РЫГОРАЎНЫ ШАРКОВАЙ 

(1951, Барысаўскі р-н), майстра мастацкага ткацтва, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1980) 

12 155 гадоў з дня нараджэння СТАНІСЛАВА ЮР’ЕВІЧА 

(СТАСІСА ЮРГЕВІЧА) МАТУЛАЙЦІСА (1866, Літва – 1956), 

дзеяча літоўскага рэвалюцыйнага руху, вучонага-гісторыка, 

акадэміка АН Беларусі, паэта 

13 125 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ МІКАЛАЕВІЧА 

ШЧАКАЦІХІНА (1896, Расія – 1940), культуролага, гісторыка і 

тэарэтыка мастацтва, аднаго з заснавальнікаў беларускага 

мастацтвазнаўства, педагога 

14 ДЗЕНЬ МАЦІ 

14 75 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА МІХАЙЛАВІЧА 

КУЗЬМЕНКІ (1946–2004), піяніста, педагога, заслужанага дзеяча 

мастацтваў Беларусі 

14 30 гадоў з пачатку выдання штотыднёвай грамадска-асветніцкай 

газеты «КУЛЬТУРА» (Мінск; 1991) 

15 ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ ФАРМАЦЭЎТЫЧНАЙ І 

МІКРАБІЯЛАГІЧНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ 

15 100 гадоў з дня нараджэння ВЕНЬЯМІНА БЛАЖЭННАГА (сапр. 

ВЕНЬЯМІНА МІХАЙЛАВІЧА АЙЗЕНШТАДТА; 1921, 

г. п. Копысь – 1999), паэта 

15 75 гадоў з дня нараджэння ЮРЫЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА 

ВАСІЛЕЎСКАГА (1946, г. Гомель), дырыжора, заслужанага 

артыста Беларусі 

15 75 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ ІВАНАВІЧА ДЗЕНІСЕЙКІ 

(1946, Драгічынскі р-н), прававеда, публіцыста, краязнаўца 

16 75 гадоў з дня нараджэння ГЕОРГІЯ РАФАІЛАВІЧА 

МАЛЯЎСКАГА (1946, г. Мінск), артыста тэатра і кіно, заслужанага 

артыста Беларусі 

17 325 гадоў з дня нараджэння АЎГУСТА III (ФРЫДРЫХА 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=sbrlkebb6
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АЎГУСТА II; 1696, Германія – 1763), вялікага князя літоўскага, 

караля польскага, кур юрста саксонскага 

19 75 гадоў з часу арганізацыі ў г. Брэсце абласнога ДОМА 

МАСТАКОЎ (1946) 

20 185 гадоў з дня нараджэння СІГІЗМУНДА КАРЛАВІЧА 

СВЯНЦІЦКАГА (1836, Драгічынскі р-н – 1910), урача, грамадскага 

дзеяча 

20 155 гадоў з дня нараджэння ЛУК’ЯНА МІХАЙЛАВІЧА 

САЛАНЕВІЧА (1866, Гродзенская губ. – 1938), гісторыка, 

журналіста, выдаўца, краязнаўца, грамадскага дзеяча 

21 100 гадоў з дня нараджэння ІВАНА АНДРЭЕВІЧА МУРАВЕЙКІ 

(1921, Любанскі р-н), паэта, заслужанага работніка культуры 

Беларусі, выдатніка друку СССР, лаўрэата прэміі імя В. Віткі 

22 100 гадоў з дня нараджэння ЛІЛІІ ЯФРЭМАЎНЫ СТАСЕВІЧ 

(1921–1999), актрысы, дыктара радыё, педагога, заслужанай 

артысткі Беларусі 

24 120 гадоў з дня нараджэння ЯНІНЫ КАЗІМІРАЎНЫ 

ГЛЕБАЎСКАЙ (1901, г. Мінск – 1978), актрысы, народнай 

артысткі Беларусі 

24 110 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ПАЎЛАВІЧА САЙКОВА 

(1911, г. Гомель – 1989), беларускага і расійскага артыста оперы, 

народнага артыста Беларусі 

25 110 гадоў з дня нараджэння МАРЫІ УЛАДЗІМІРАЎНЫ 

КАВЯЗІНАЙ (дзяв. ЗАБОРСКАЙ; 1911, г. Мінск – 1975), актрысы, 

заслужанай артысткі Беларусі 

25 85 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА ЦІМАФЕЕВІЧА ТУРАВА 

(1936, г. Магілёў – 1996), кінарэжысёра, сцэнарыста, педагога, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, народнага артыста Беларусі 

і СССР, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР (1984), прэміі Дзяржкіно 

БССР і Саюза кінематагра істаў БССР імя Ю.  арыча (1985), прэміі 

Беларускай епархіі Рускай Праваслаўнай Царквы (1989), прэміі 

Федэрацыі пра саюзаў Беларусі (1991), Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

(1996) 

27 110 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ (МІКАЛАЯ ПАЎЛАВІЧА) 

ЛОБАНА (1911, Слуцкі р-н – 1984), пісьменніка, мовазнаўца, 

заслужанага работніка культуры Беларусі, лаўрэата Літаратурнай 

прэміі імя І. Мележа (1985) 

28 80 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ СЯРГЕЕВІЧА 

МАЙСЕЕНКІ (МАІСЕЕНКА; 1941, г. Гомель), артыста оперы 

(барытон), заслужанага артыста Расіі, педагога 

 

28 75 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА ІГНАТАВІЧА КЛІМЧУКА 

(1946, Драгічынскі р-н), рэжысёра тэатра лялек, заслужанага дзеяча 

мастацтваў Беларусі 

29 75 гадоў з дня нараджэння НІНЫ БАРЫСАЎНЫ МЯЧКОЎСКАЙ 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=1w386y4oz
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-nj9imuf0l
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=1w386y4p1
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-nj9imuf0j
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(1946, г. Брэст), мовазнаўца, лаўрэата прэміі БДУ імя У. І. Пічэты 

(2001) 

30 100 гадоў з часу адкрыцця БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА 

УНІВЕРСІТЭТА, вядучай вышэйшай навучальнай установы ў 

нацыянальнай сістэме адукацыі, буйнога навуковага цэнтра (Мінск; 

1921) 

30 100 гадоў з часу заснавання БІБЛІЯТЭКІ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ 

БДУ (Мінск; 1921) 

31 90 гадоў з дня нараджэння ТАМАРЫ РЫГОРАЎНЫ 

ШАШКІНАЙ (1931–2018), актрысы, заслужанай артысткі Беларусі 

31 85 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ВАСІЛЬЕВІЧА ХОМІЧА (1936, 

Пружанскі р-н – 1992), скульптара 

  

ЛІСТАПАД 

 

 90 гадоў з пачатку выдання ведамаснай газеты МУС Беларусі «НА 

СТРАЖЕ» (Мінск; 1931) 

 80 гадоў з часу існавання буйнейшага на тэрыторыі Беларусі месца 

масавага знішчэння беларускіх грамадзян, ваеннапалонных, 

партызан і падпольшчыкаў, яўрэяў у гады Вялікай Айчыннай вайны 

ТРАСЦЯНЕЦ (Мінскі р-н, 1941–1944) 

1 110 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА МІКІТАВІЧА ЧАРНАКА 

(1911, Жабінкаўскі р-н – 1943), аднаго з арганізатараў партызанскага 

руху на тэрыторыі Брэсцкай вобласці ў гады Вялікай Айчыннай 

вайны 

1 100 гадоў з часу стварэння БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА 

МЕДЫЦЫНСКАГА УНІВЕРСІТЭТА, ВНУ (г. Мінск, 1921) 

2 ДЗЕНЬ ПАМЯЦІ 

2 155 гадоў з дня нараджэння БРАНІСЛАВА ВОСІПАВІЧА 

ПІЛСУДСКАГА (1866, Віленская губ. – 1918), рэвалюцыянера, 

этногра а, лінгвіста, знакамітага даследчыка Сахаліна 

4 80 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА МІКАЛАЕВІЧА ГАПОНІКА 

(1941, Івацэвіцкі р-н – 2013), вучонага-хіміка, вынаходніка СССР 

5 110 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА АЛЯКСЕЕВІЧА 

РЫБАЛЬЧАНКІ (1911–2002), балетмайстра, дзеяча самадзейнага 

мастацтва, народнага артыста Беларусі, заслужанага дзеяча 

мастацтваў Беларусі 

7 (першая 

нядзеля 

лістапада) 

ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ ГРАМАДЗЯНСКАЙ АВІЯЦЫІ  

7 ДЗЕНЬ КАСТРЫЧНІЦКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ 

 

7 125 гадоў з дня нараджэння МІХАСЯ ЧАРОТА (сапр. МІХАІЛА 

СЫМОНАВІЧА КУДЗЕЛЬКІ; 1896, г. п. Рудзенск, Пухавіцкі р-н – 

1937 ці 1938), паэта, празаіка, драматурга, публіцыста, грамадскага і 

культурнага дзеяча 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=1w386y4p2
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=1w386y4p2
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8 210 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА БОГУША-ШЫШКІ (1811, 

Мінская губерня – 1877), гісторыка, архівіста, перакладчыка 

8 75 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ ВАСІЛЬЕВІЧА 

СТАТКЕВІЧ-ЧАБАГАНАВА (1946, Любанскі р-н – 2019), 

пісьменніка, краязнаўца, грамадскага і культурнага дзеяча, мецэната, 

лаўрэата спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2012) 

8 65 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ВАСІЛЬЕВІЧА 

ЗДАНОВІЧА (1956, Бярозаўскі р-н), вучонага-гісторыка, педагога, 

выдатніка адукацыі Беларусі 

8 65 гадоў з часу адкрыцця МУЗЕЯ АБАРОНЫ БРЭСЦКАЙ 

КРЭПАСЦІ-ГЕРОЯ, састаўной часткі дзяржаўнай установы 

«Мемарыяльны комплекс „Брэсцкая крэпасць-герой“» (Брэст; 1956) 

10 100 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА УЛАДЗІМІРАВІЧА 

РОЎДЫ (1921, г. Смаргонь – 2007), харавога дырыжора, педагога, 

народнага артыста Беларусі і СССР, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі (1990), лаўрэата прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За 

духоўнае адраджэнне» (1996) 

11 90 гадоў з дня нараджэння ГЕОРГІЯ СЦЯПАНАВІЧА 

МУСЕВІЧА (1931, Камянецкі р-н – 2014), заслужанага трэнера 

Беларусі, краязнаўца, журналіста, выдатніка народнай адукацыі 

Беларусі, выдатніка асветы СССР 

13 130 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ЛУК’ЯНАВІЧА 

САЛАНЕВІЧА (1891, Пружанскі р-н – 1953), беларускага і 

расійскага публіцыста, выдаўца,  ілоса а, гісторыка, пісьменніка, 

грамадскага і спартыўнага дзеяча у эміграцыі (Фінляндыя, Балгарыя, 

Аргенціна) 

15 100 гадоў з дня нараджэння ВАЛЕРЫЯ ГЕОРГІЕВІЧА 

ПРЫШЧАПЁНКА (1921, Расія – 2000), спевака, заслужанага 

артыста Беларусі 

15 70 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА ІВАНАВІЧА 

СКОРАБАГАТАВА (1951, г. Мінск), спевака, музычнага дзеяча, 

педагога, заснавальніка і мастацкага кіраўніка творчага калектыву 

«Беларуская Капэла», заслужанага артыста Беларусі, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1990), спецыяльнай прэміі Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь (1999) 

15 30 гадоў з часу стварэння САВЕТА БЯСПЕКІ (СБ) РЭСПУБЛІКІ 

БЕЛАРУСЬ, вышэйшага калегіяльнага каардынацыйна-палітычнага 

органа забеспячэння нацыянальнай бяспекі (Мінск; 1991) 

18 100 гадоў з дня нараджэння ІСААКА ЮЛЬЕВІЧА БАРОЎСКАГА 

(1921, г. Віцебск – 1991), жывапісца, майстра партрэта 

18 90 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ ІЛЬІЧА ВЯРЦІНСКАГА 

(1931, Лепельскі р-н), паэта, драматурга, публіцыста, крытыка, 

перакладчыка, дзяржаўнага дзеяча, заслужанага работніка культуры 

Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

імя П. М. Лепяшынскага (1988) 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-nj9imuf0c
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18 90 гадоў з дня нараджэння ГЕНАДЗЯ ІЛЬІЧА МАРАМЦАВА  

(1931, Расія), скульптара, педагога, лаўрэата прэміі Ленінскага 

камсамола Беларусі (1967) 

18 70 гадоў з дня нараджэння НІНЫ НЕСЦЕРАЎНЫ БРАНКОВІЧ 

(1951, Бярозаўскі р-н), спявачкі, заслужанай артысткі Беларусі 

(1992) 

18 50 гадоў з пачатку пабудовы «КУЗЛІТМАШ», АА  холдынга 

«БЕЛАЗ-ХОЛДЫНГ» (г. Пінск; 1971) 

19 ДЗЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСКАЎ І АРТЫЛЕРЫІ 

20 120 гадоў з дня нараджэння МІХАСЯ ЗАРЭЦКАГА (сапр. МІХАІЛ 

ЯЎХІМАВІЧА КАСЯНКОВА; 1901,  алачанскі р-н – 1937), 

пісьменніка, драматурга, перакладчыка, крытыка 

20 80 гадоў з дня нараджэння АРКАДЗЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА 

ГРЭСЯ (1941, Баранавіцкі р-н), вучонага ў галіне ўралогіі, 

выдатніка аховы здароўя 

21 (трэцяя 

нядзеля 

лістапада) 

ДЗЕНЬ РАБОТНІКАЎ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ І 

ПЕРАПРАЦОЎЧАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ 

АГРАПРАМЫСЛОВАГА КОМПЛЕКСУ  

22 100 гадоў з дня нараджэння ЭСФІРЫ САЛАМОНАЎНЫ 

ГУРЭВІЧ (1921, Расія – 2015), літаратуразнаўца, крытыка, аўтара 

прац па гісторыі беларускай літаратуры 

22 75 гадоў з дня нараджэння ВАЛЕРЫЯ МІКАЛАЕВІЧА 

ФІЛАТАВА (1946–1999), артыста тэатра і кіно, народнага артыста 

Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР (1985) 

23 150 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ВАСІЛЬЕВІЧА 

ТЭРАЎСКАГА (1871, Слуцкі р-н – 1938), харавога дырыжора, 

кампазітара,  алькларыста, збіральніка беларускіх народных песен 

23 140 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА 

ЯФІМАВА (1881, Польша – 1955), кампазітра, харавога дырыжора, 

педагога, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі 

23 115 гадоў з пачатку выдання штотыднёвай грамадска-палітычнай, 

навукова-асветнай і літаратурна-мастацкай газеты на беларускай 

мове «НАША НІВА» (Вільня; 1906–1915) 

23 115 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ГЕОРГІЕВІЧА ШУБІТЫДЗЕ 

(1906, Грузія – 1978), аднаго з кіраўнікоў партызанскага руху ў 

Пінскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну 

23 110 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА РЫГОРАВІЧА 

АПАНАСЕНКІ (1911, Украіна – 2003), украінскага і беларускага 

балетмайстра, заслужанага артыста Украіны, заслужанага дзеяча 

мастацтваў Беларусі 

23 90 гадоў з дня нараджэння ГАЛІНЫ ПЯТРОЎНЫ МАРКІНАЙ 

(1931–1985), актрысы тэатра, народнай артысткі Беларусі 

25 110 гадоў з дня нараджэння ЯЎГЕНА МІКАЛАЕВІЧА 

ЦІХАНОВІЧА (1911, Казахстан – 2005), мастака, аўтара партрэтаў і 

экслібрысаў да кнігазбораў 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=1w386y4p8
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29 150 гадоў з часу заснавання г. БАРАНАВІЧЫ (1871)  

29 110 гадоў з дня нараджэння ГЕНАДЗЯ ПЯТРОВІЧА БАДАНАВА 

(1911, Расія – 1977), архітэкрата, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі (1968) 

30 430 гадоў з дня нараджэння АНДРЭЯ БАБОЛІ (1591, Польшча – 

1657), каталіцкага святога Беларусі, рэлігійнага дзеяча, 

прапаведніка, місіянера 

30 85 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ПЛАТОНАВІЧА КРЭНЯ (1936,  

Баранавіцкі р-н – 2014), вучонага-гісторыка, краязнаўца, педагога, 

выдатніка народнай адукацыі Беларусі, заслужанага работніка 

адукацыі Беларусі 

  

СНЕЖАНЬ 

 

 60 гадоў з пачатку работы генератара № 1 ФІЛІЯЛА РУП 

«БРЭСТЭНЕРГА» БЯРОЗАЎСКАЙ ДРЭС, першай і адной з 

самых буйных цеплавых электрастанцый блочнага тыпу на Беларусі 

(Бярозаўскі р-н; 1961) 

 25 гадоў з пачатку дзейнасці СВАБОДНАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ 

ЗОНЫ «БРЭСТ» (СЭЗ «Брэст»; 1996), першай у Рэспубліцы 

Беларусь 

1 90 гадоў з дня нараджэння ВАЛЯНЦІНА МІКАЛАЕВІЧА 

МАЛЫШАВА (1931, Расія), заслужанага архітэктара Беларусі 

1 80 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ КОНАНАВІЧА КОТАВА 

(1941, г. Рэчыца), балетмайстра, збіральніка, даследчыка і 

папулярызатара танцавальнага  альклору 

3 ДЗЕНЬ ІНВАЛІДАЎ 

3 230 гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА ЛЯВОНАВІЧА 

ГАМАЛІЦКАГА (1791, Івацэвіцкі р-н – 1861), урача- ізіёлага, 

гісторыка, члена Віленскай археалагічнай камісіі, літаратара, 

педагога 

3 80 гадоў з дня нараджэння НІНЫ ІВАНАЎНЫ РАДЗІВОНЧЫК 

(КУКІНАЙ; 1941, Пружанскі р-н), паэтэсы, празаіка 

3 70 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ДЗЯМІДАВІЧА КЛІМЕНКА 

(1951), жывапісца, майстра манументальнага і станковага жывапісу, 

педагога 

4 100 гадоў з дня нараджэння РЫГОРА ПІЛІПАВІЧА 

КЛІКУШЫНА (1921, Расія – 2014), гра іка, аўтара арыгінальных 

шры тоў, дапаможнікаў і альбомаў 

5 (першая 

нядзеля 

снежня) 

ДЗЕНЬ ЮРЫСТА  

5 90 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА СЯМЁНАВІЧА 

МУРАХВЕРА (1931, Украіна – 2017), мастака дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі 

6 125 гадоў з дня нараджэння ВОСІНА ЛЮБІЧА (1896, г. Гродна – 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=1w386y4pc
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=1w386y4pb
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=4qrz6jybf
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=4qrz6jybf
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=4qrz6jybg
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-nj9imuf09
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1990), жывапісца, гра іка, ілюстратара, скульптара 

7 140 гадоў з дня нараджэння ЯНКІ СВАЯКА (сапр. МАР’ЯНА 

ФАЛЬСКАГА; 1881, Ляхавіцкі р-н – 1974), перакладчыка, 

публіцыста, педагога, грамадскага дзеяча 

7 80 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ ДЗМІТРЫЕВІЧА ЛІЦЬВІНКІ 

(1941, Столінскі р-н – 2007),  алькларыста, даследчыка і 

папулярызатара  альклору і этнічнай культуры Палесся, аўтара 

зборнікаў  альклору, навуковых, вучэбна-метадычных, навукова-

папулярных работ і шматлікіх аўдыяматэрыялаў 

8 30 гадоў з часу стварэння САДРУЖНАСЦІ НЕЗАЛЕЖНЫХ 

ДЗЯРЖАЎ (СНД), аб’яднання суверэнных дзяржаў, утвораных у 

выніку Белавежскіх пагадненняў 1991 г. паміж Рэспублікай 

Беларусь, Расійскай Федэрацыяй і Украінай (Віскулі; 1991) 

9 130 гадоў з дня нараджэння МАКСІМА АДАМАВІЧА 

БАГДАНОВІЧА (1891, г. Мінск – 1917), паэта, класіка беларускай 

літаратуры, аднаго са стваральнікаў беларускай літаратуры і 

літаратурнай мовы новага часу, перакладчыка, літаратуразнаўца, 

празаіка, крытыка і гісторыка літаратуры 

9 90 гадоў з дня нараджэння ГЕНАДЗЯ БАРЫСАВІЧА ТОКАРАВА 

(1931–2015), акцёра, заслужанага артыста Беларусі 

9 85 гадоў з дня нараджэння ЛЕАНІДА МІКАЛАЕВІЧА 

САЛАЎЁВА (1936, Валагодская вобл., Расія), мастака, майстра 

пейзажнага жывапісу 

10 ДЗЕНЬ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА 

10 70 гадоў з дня нараджэння АЛЕСЯ (АЛЯКСАНДРА 

КАНСТАНЦІНАВІЧА) КАСКО (1951, Ганцавіцкі р-н – 2017), 

паэта, перакладчыка, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя А. Куляшова 

(1995), Літаратурнай прэміі імя У. Калесніка 

11 30 гадоў з часу стварэння БЕЛАРУСКАГА НАВУКОВА-

ДАСЛЕДЧАГА ІНСТЫТУТА ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА І 

АРХІЎНАЙ СПРАВЫ (г. Мінск; 1991)  

13 80 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ (МІКАЛАЯ 

АЛЯКСАНДРАВІЧА) МАЛЯЎКІ (1941, Стаўбцоўскі р-н), паэта, 

перакладчыка, лаўрэата прэміі Федэрацыі пра саюзаў Беларусі 

(1970), Літаратурнай прэміі імя А. Куляшова (1992), спецыяльнай 

прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2002), Рэспубліканскага 

конкурсу на лепшы літаратурны твор года «Залаты Купідон» (2012) 

14 30 гадоў з часу стварэння БЕЛАРУСКАГА САЮЗА ЖАНЧЫН, 

грамадскага аб’яднання (Мінск; 1991) 

17 ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА КІНО 

17 110 гадоў з дня нараджэння ІОСІФА ЛЬВОВІЧА ДОРСКАГА 

(1911, г. Мінск – 1964), тэатральнага дзеяча, драматурга, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі 

17 80 гадоў з дня нараджэння ВЯЧАСЛАВА АНДРЭЕВІЧА ДУБІНКІ 

(1941, г. Слуцк – 2010), пісьменніка, дзеяча народнага мастацтва, 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq32
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=figgplq32
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=4qrz6jybh
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=4qrz6jybi
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=4qrz6jybi
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=4qrz6jybk
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=19wqyd5ge5
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=sbrlkebaz
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=sbrlkebaz
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=4qrz6jybn
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=4qrz6jybn
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-nj9imuf06
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 атогра а 

19 100 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ СЦЯПАНАВІЧА 

ПАЛЯНКОВА (1921, г. Барань – 2005), жывапісца 

20 ДЗЕНЬ СУПРАЦОЎНІКАЎ ОРГАНАЎ ДЗЯРЖАЎНАЙ 

БЯСПЕКІ 

20 110 гадоў з дня нараджэння АЛЯКСАНДРА НАВУМАВІЧА 

АМІТОНА (1911, Украіна – 1969), скрыпача, педагога, заслужанага 

артыста Беларусі 

20 75 гадоў з дня нараджэння СЯРГЕЯ АЛЯКСЕЕВІЧА 

СЕРГАЧОВА (1946, г. Мінск), архітэктара, педагога, лаўрэата 

прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» 

(2016) 

20 70 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА МІКАЛАЕВІЧА 

ГРОМА (1951, Жыткавіцкі р-н – 2008), дзеяча самадзейнага 

мастацтва,  алькларыста, этногра а, заслужанага работніка 

культуры Беларусі 

21 225 гадоў з дня нараджэння ТАМАША ЗАНА (1796, Маладзечанскі 

р-н – 1855), польскага паэта-рамантыка, даследчыка беларускага 

 альклору, геолага 

21 125 гадоў з дня нараджэння КАНСТАНЦІНА 

КАНСТАНЦІНАВІЧА РАКАСОЎСКАГА (1896–1968), савецкага 

ваеннага дзеяча, удзельніка Першай сусветнай і грамадзянскай 

войнаў, вызвалення Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, Маршала 

Савецкага Саюза і Польшчы, Героя Савецкага Саюза (1944, 1945), 

узнагароджанага ордэнам «Перамога», сямю ордэнамі Леніна  

21 100 гадоў з часу стварэння АА  «ПАЛЕСДРУК» (г. Гомель; 1921) 

22 ДЗЕНЬ ЭНЕРГЕТЫКА 

22 70 гадоў з дня нараджэння ГАЛІНЫ РЫГОРАЎНЫ НЯЧАЕВАЙ 

(1951, г. Ветка), мастацтвазнаўца, заслужанага дзеяча культуры 

Беларусі 

23 225 гадоў з дня нараджэння ВІКТАРА ГЕЛЬТМАНА (1796, 

Камянецкі р-н – 1874), рэвалюцыянера, удзельніка паўстання 1830–

1831 гг., кіраўніка абароны Дрэздэна падчас рэвалюцыі 1848–

1849 гг. у Германіі, пісьменніка, публіцыста 

24 85 гадоў з дня нараджэння РАСЦІСЛАВА АФАНАСЬЕВІЧА 

ЖМОЙДЗЯКА (1936, Баранавіцкі р-н), вучонага-геогра а, 

картогра а, педагога, заслужанага работніка народнай адукацыі 

Беларусі, выдатніка картагра іі 

25 РАСТВО ХРЫСТОВА (каталіцкае Раство) 

25 130 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІСЛАВЫ ФРАНЦАЎНЫ 

ЛУЦЭВІЧ (1891, Валожынскі р-н – 1960), літаратуразнаўца, 

заслужанага дзеяча культуры Беларусі 

27 110 гадоў з дня нараджэння ЯКАВА ГЕОРГІЕВІЧА БУРАКОВА 

(1911–1988), ацёра, заслужанага работніка культуры Беларусі 

27–29 100 гадоў з часу стварэння БЕЛАРУСКАГА ТАВАРЫСТВА 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-nj9imuf04
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=-nj9imuf04
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=4qrz6jybs
http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=4qrz6jybu


 43 

ПАЛЯЎНІЧЫХ І РЫБАЛОВАЎ, рэспубліканскага дзяржаўна-

грамадскага аб’яднання (1921) 

27 90 гадоў з дня нараджэння ЮРЫЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА 

КАРАЧУНА (1931, г. Мінск – 1997), гра іка, мастацтвазнаўца, 

заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі 

27 75 гадоў з часу стварэння ІНСТЫТУТА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 

БЯСПЕКІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, ДУА (г. Мінск; 1946) 

28 60 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ МІКАЛАЕВІЧА ПАПЕКІ 

(1961, Івацэвіцкі р-н), паэта 

 

http://wcent.nlb.by/factualdbtest/view/faces/Search.jspx?_afPfm=4qrz6jybu
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ДАТЫ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО КАЛЕНДАРЯ 

 

    В 2021 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

2405 лет со дня рождения АРИСТОТЕЛЯ (384–322 до н. э.), древнегреческого 

 илосо а 

1975 лет со дня рождения ПЛУТАРХА (ок. 46 – ок. 127), древне-греческого 

 илосо а, историка, писателя 

1960 лет со дня рождения ПЛИНИЯ СТАРШЕГО (ГАЯ ПЛИНИЯ ЦЕЦИЛИЯ 

СЕКУНДА; 61 – около 113), римского писателя, государственного 

деятеля 

1900 лет со дня рождения МАРКА АВРЕЛИЯ АНТОНИНА (121–180), 

римского императора,  илосо а 

1005 лет со дня рождения ИОАННА (ИВАНА, ЯНЯ) ВЫШАТИЧА 

(ок. 1016(?) – 1106), киевского тысяцкого, чьи рассказы вошли в «Повесть 

временных лет» 

840 лет со дня рождения ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО (ДЖОВАННИ ДИ 

ПЬЕ РО БЕРНАРДОНЕ; 1181–1226), итальянского религиозного деятеля 

755 лет со дня рождения ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ (ок. 1266 (1267) – 1337), 

итальянского художника, архитектора 

700 лет со дня рождения СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО (ВАРФОЛОМЕЯ 

КИРИЛЛОВИЧА; 1321–1391), русского церковного деятеля 

650 лет со дня рождения ЯНА ГУСА (1371–1415), чешского религиозного 

деятеля 

635 лет со дня рождения ДОНАТЕЛЛО (ДОНА О ДИ НИККОЛО ДИ 

БЕ  О БАРДИ; 1386–1466), итальянского скульптора 

570  лет со дня рождения АМЕРИГО ВЕСПУЧЧИ (между 1451 и 1454–

1512), итальянского мореплавателя 

570 лет со дня рождения ХРИСТОФОРА КОЛУМБА (1451–1506), 

испанского мореплавателя 

495 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА 

ОСТРОЖСКОГО (ок. 1526–1608), князя Острожского, политического и 

культурного деятеля ВКЛ, украинского просветителя 

480 лет со дня рождения ЭЛЬ ГРЕКО (ДОМЕНИКОСА  ЕО ОКОПУЛОСА; 

1541–1614), испанского художника 

395 лет со дня рождения СИМОНА (ПИМЕНА) ФЁДОРОВИЧА 

УШАКОВА (1626–1686), русского художника, иконописца 

340 лет со дня рождения ИВАНА ИВАНОВИЧА (ВИ УСА ИОНАССЕНА) 

БЕРИНГА (1681–1741), российского мореплавателя 

305 лет со дня рождения ЮАНЯ МЭЯ (1716–1797), китайского поэта, 

учёного, писателя 

265 лет со дня рождения СИЛЫ НИКОЛАЕВИЧА САНДУНОВА (1756–

1820), русского актёра 

250  лет со дня рождения НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА АРГУНОВА (1771 –

 после 1829), русского художника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1106_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1716
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797
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235 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ГАРСЕВАНОВИЧА 

ЧАВЧАВАДЗЕ (1786–1846), русского поэта 

210 лет со дня создания ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ 

СЛОВЕСНОСТИ (1811–1930, с перерывом в 1837–1858) 

200 лет со дня основания ОБЩЕСТВА ПООЩРЕНИЯ ХУДОЖЕСТВ 

(1821) 

180 лет со дня рождения АРХИПА ИВАНОВИЧА КУИНДЖИ (1841–1910), 

русского художника 

155 лет со дня рождения ЕКАТЕРИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ 

ГРАЧЁВОЙ (1866–1934), первого русского педагога-де ектолога 

 

ЯНВАРЬ 

 

2 125 лет со дня рождения ДЗИГИ ВЕРТОВА (ДЕНИСА АБЕЛЕВИЧА 

(АРКАДЬЕВИЧА) КАУФМАНА; 1896–1954), советского режиссёра 

3 85 лет со дня рождения НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА РУБЦОВА 

(1936–1971), русского поэта 

3 65 лет со дня рождения МЕЛА ГИБСОНА (1956), австралийского и 

американского актёра, режиссёра, сценариста 

5 175 лет со дня рождения РУДОЛЬФА КРИСТОФА ЭЙКЕНА (1846–

1926), немецкого  илосо а 

5 100 лет со дня рождения ФРИДРИХА ДЮРРЕНМАТТА (1921–1990), 

швейцарского писателя, художника 

6 110 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АФАНАСЬЕВИЧА КРЮЧКОВА 

(1911–1994), советского актёра 

8 210 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА КОРША (1811–

1897), русского издателя, библиотекаря 

10 115 лет со дня рождения НАТАНА ГРИГОРЬЕВИЧА РАХЛИНА 

(1906–1979), советского дирижёра, педагога 

12 275 лет со дня рождения ИОГАННА ГЕНРИХА ПЕСТАЛОЦЦИ (1746–

1827), швейцарского педагога 

12 145 лет со дня рождения ДЖЕКА ЛОНДОНА (ДЖОНА ГРИФФИ А 

ЧЕЙНИ; 1876–1916), американского писателя 

13 90 лет со дня рождения АРКАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАЙНЕРА 

(1931–2005), российского писателя, сценариста 

14 110 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ НАУМОВИЧА РЫБАКОВА 

(1911–1998), советского писателя 

15 130 лет со дня рождения ОСИПА ЭМИЛЬЕВИЧА МАНДЕЛЬШТАМА 

(1891–1938), русского поэта, прозаика 

17 315 лет со дня рождения БЕНДЖАМИНА ФРАНКЛИНА (1706–1790), 

американского учёного, государственного деятеля 

21 115 лет со дня рождения ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МОИСЕЕВА 

(1906–2007), советского артиста балета,  балетмейстера 

21 105 лет со дня рождения БОРИСА ПАВЛОВИЧА НИКИТИНА (1916–

1999), советского педагога 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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21 80 лет со дня рождения ПЛАСИДО ДОМИНГО (ХОСЕ ПЛАСИДО 

ДОМИНГО ЭМБИЛЬ; 1941), испанского певца 

22 460 лет со дня рождения ФРЭНСИСА БЭКОНА (1561–1626), 

английского  илосо а, государственного и политического деятеля 

22 100 лет со дня рождения АРНО АРУТЮНОВИЧА БАБАДЖАНЯНА 

(1921–1983), советского композитора 

24 245 лет со дня рождения ЭРНСТА ТЕОДОРА АМАДЕЯ ГОФМАНА 

(1776–1822), немецкого писателя, композитора, художника 

24 120 лет со дня рождения МИХАИЛА ИЛЬИЧА РОММА (1901–1971), 

советского режиссёра 

26 190 лет со дня рождения МЭРИ МЕЙП ДОДЖ (1831–1905), 

американской писательницы 

27 265 лет со дня рождения ВОЛЬФГАНГА АМАДЕЯ МОЦАРТА (1756–

1791), австрийского композитора 

27 195 лет со дня рождения МИХАИЛА ЕВГРАФОВИЧА САЛТЫКОВА-

ЩЕДРИНА (1826–1889), русского писателя, критика 

27 150 лет со дня рождения ВАРВАРЫ НИКОЛАЕВНЫ РЫЖОВОЙ 

(1871–1963), русской и советской актрисы 

27 130 лет со дня рождения ИЛЬИ ГРИГОРЬЕВИЧА ЭРЕНБУРГА (1891–

1967), русского и советского писателя, публициста 

27 130 лет со дня рождения ПАВЛО (ПАВЛА ГРИГОРЬЕВИЧА) 

ТЫЧИНЫ (1891–1967), украинского поэта, государственного и 

общественного деятеля 

28 180 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ОСИПОВИЧА КЛЮЧЕВСКОГО 

(1841–1911), российского историка 

29 155 лет со дня рождения РОМЕНА РОЛЛАНА (1866–1944), 

 ранцузского писателя, драматурга,  илосо а 

31 100 лет со дня рождения ВЛАДИСЛАВА ИГНАТЬЕВИЧА  

СТРЖЕЛЬЧИКА (1921–1995), советского актёра 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 120 лет со дня рождения КЛАРКА ГЕЙБЛА (1901–1960), американского 

киноактёра 

1 90 лет со дня рождения БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЕЛЬЦИНА (1931–

2007), советского и российского государственного деятеля 

2 120 лет со дня рождения ЯШИ ХЕЙФЕЦА (ИОСИФА РУВИМОВИЧА; 

1901–1987), американского музыканта 

5 

 

185 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ДОБРОЛЮБОВА (1836–1861), русского литературного критика, 

публициста, поэта 

5 170 лет со дня рождения ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА СЫТИНА (1851–

1934), русского издателя 

8 225 лет со дня рождения ИВАНА ПЕТРОВИЧА МЯТЛЕВА (1796–

1844), русского поэта 
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9 580 лет со дня рождения НИЗАМАДДИНА МИР АЛИШЕРА НАВОИ 

(1441–1501), среднеазиатского тюркского поэта,  илосо а, 

государственного деятеля 

12 140 лет со дня рождения АННЫ ПАВЛОВНЫ ПАВЛОВОЙ (АННЫ 

МА ВЕЕВНЫ; 1881–1931), русской балерины 

13 230 лет со дня рождения СИЛЬВЕСТРА ФЕОДОСИЕВИЧА 

ЩЕДРИНА (1791–1830), русского художника 

13 

 

 

155 лет со дня рождения ЛЬВА ИСААКОВИЧА ШЕСТОВА (ИЕГУДЫ 

ЛЕЙБА ШВАРЦМАНА; 1866–1938), русского  илосо а-

экзистенциалиста, писателя 

13 140 лет со дня рождения ЭЛИНОР ФАРДЖОН (1881–1965), английской 

писательницы 

14 165 лет со дня рождения АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ АДЛЕР (1856–

1924), русской просветительницы, педагога  

15 115 лет со дня рождения МУСЫ ДЖАЛИЛЯ (МУСЫ МУС АФОВИЧА 

ЗАЛИЛОВА (ДЖАЛИЛОВА); 1906–1944), советского поэта 

16 190 лет со дня рождения НИКОЛАЯ СЕМЁНОВИЧА ЛЕСКОВА 

(1831–1895), русского писателя, литературного критика 

17 255 лет со дня рождения ТОМАСА РОБЕРТА МАЛЬТУСА (1766–

1834), английского священника, учёного, демогра а, экономиста 

17 165 лет со дня рождения ЖОЗЕФА АНРИ РОНИ (С АРШЕГО; 1856–

1940),  ранцузского писателя бельгийского происхождения 

17 115 лет со дня рождения АГНИИ ЛЬВОВНЫ БАРТО (ВОЛОВОЙ; 

1906–1981), советской детской поэтессы 

19 

 

90 лет со дня рождения ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВЛАДИМОВА 

(ВОЛОСЕВИЧА; 1931–2003), российского писателя 

19 90 лет со дня рождения АЛЛЫ ДМИТРИЕВНЫ ЛАРИОНОВОЙ 

(1931–2000), российской актрисы 

22 200 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 

ЖЕМЧУЖНИКОВА (1821–1908), русского поэта 

22 100 лет со дня рождения ДЖУЛЬЕТТЫ МАЗИНЫ (ДЖУЛИИ АННЫ; 

1921–1994), итальянской актрисы 

23 130 лет со дня рождения РЮРИКА ИВНЕВА (МИХАИЛА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА КОВАЛЁВА; 1891–1981), советского писателя 

24 235 лет со дня рождения ВИЛЬГЕЛЬМА ГРИММА (1786–1859), 

немецкого писателя,  илолога 

25 180 лет со дня рождения ПЬЕРА ОГЮСТА РЕНУАРА (1841–1919), 

 ранцузского художника, скульптора 

25 

 

 

150 лет со дня рождения ЛЕСИ УКРАИНКИ (ЛАРИСЫ ПЕ РОВНЫ 

КОСАЧ-КВИ КИ; 1871–1913), украинской поэтессы, писательницы 

27 190 лет со дня рождения НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ГЕ (1831–1894), 

русского художника, гравёра 

28 155 лет со дня рождения ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА ИВАНОВА 

(1866–1949), русского поэта,  илосо а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1441
https://ru.wikipedia.org/wiki/1501
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940


 48 

МАРТ 

 

2 90 лет со дня рождения МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА ГОРБАЧЁВА 

(1931), советского государственного деятеля 

2 85 лет со дня рождения ИИ СЕРГЕЕВНЫ САВВИНОЙ (1936–2011), 

советской и российской актрисы 

3 115 лет со дня рождения АРТУРА НИЛЬСА ЛУНДКВИСТА (1906–

1991), шведского писателя, общественного деятеля 

4 105 лет со дня рождения ДЖОРДЖО БАССАНИ (1916–2000), 

итальянского писателя, поэта 

4 105 лет со дня рождения ГАНСА ЮРГЕНА АЙЗЕНКА (1916–1997), 

английского учёного-психолога, психотерапевта 

5 150 лет со дня рождения РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ (1871–1919), деятеля 

международного рабочего движения 

6 135 лет со дня рождения НАДЕЖДЫ АНДРЕЕВНЫ ОБУХОВОЙ 

(1886–1961), советской певицы 

7 80 лет со дня рождения АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МИРОНОВА 

(1941–1987), советского актёра 

8 115 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АРТУРОВИЧА РОУ (1906–

1973), советского кинорежиссёра 

8 90 лет со дня рождения ШАЛВЫ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

АМОНАШВИЛИ (1931), советского и российского педагога 

10 175 лет со дня рождения СЕРГЕЯ СПИРИДОНОВИЧА ТАТИЩЕВА 

(1846–1906), русского дипломата, историка 

10 95 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ЗАЦЕПИНА 

(1926), советского и российского композитора 

12 75 лет со дня рождения ЛАЙЗЫ МИНЕЛЛИ (1946), американской 

актрисы и певицы 

13 105 лет со дня рождения ПЬЕРА ГАСКАРА (ФУРНЬЕ; (1916–1997), 

 ранцузского писателя 

13 70 лет со дня рождения ИРИНЫ ИВАНОВНЫ АЛФЁРОВОЙ (1951), 

российской актрисы 

16 80 лет со дня рождения БЕРНАРДО БЕРТОЛУЧЧИ (1941–2018), 

итальянского режиссёра, драматурга 

17 165 лет со дня рождения МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ВРУБЕЛЯ 

(1856–1910), русского художника, декоратора 

18 130 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ВЕНЕДИКТОВИЧА 

КОЖЕВНИКОВА (1891–1980), российского и советского писателя 

19 160 лет со дня рождения ЛЮСЬЕНА ДЕКАВА (1861–1949), 

 ранцузского писателя, публициста 

21 160 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ПРОКОПЬЕВИЧА КЛЫКОВА 

(1861–1944), русского и советского художника 

23 200 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ФЕОФИЛАКТОВИЧА 

ПИСЕМСКОГО (1821–1881), русского писателя  

23 140 лет со дня рождения РОЖЕ ДЮ ГАРА (1881–1958),  ранцузского 
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писателя 

24 115 лет со дня рождения КЛАВДИИ ИВАНОВНЫ ШУЛЬЖЕНКО 

(1906–1984), советской эстрадной певицы 

25 

 

305 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА АНТРОПОВА 

(1716–1795), русского художника 

25 150 лет со дня рождения ИГОРЯ ЭММАНУИЛОВИЧА ГРАБАРЯ 

(1871–1960), русского и советского художника, искусствоведа, педагога 

25 110 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА МУСАТОВА (1911–

1976), советского писателя 

26 505 лет со дня рождения КОНРАДА ГЕСНЕРА (1516–1565), 

швейцарского учёного-энциклопедиста 

26 70 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА БУЛДАКОВА (1951–

2019), российского актёра 

27 150 лет со дня рождения ГЕНРИХА МАННА (1871–1950), немецкого 

писателя, общественного деятеля 

27 140 лет со дня рождения АРКАДИЯ ТИМОФЕЕВИЧА АВЕРЧЕНКО 

(1881–1925), российского писателя-юмориста, драматурга, театрального 

критика 

29 85 лет со дня рождения СТАНИСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА 

ГОВОРУХИНА (1936–2018), российского режиссёра и актёра 

30 275 лет со дня рождения ФРАНСИСКО ХОСЕ ДЕ ГОЙИ (ГОЙИ-И-

ЛУСЬЕН ЕСА; 1746–1828), испанского художника, гравёра 

30 245 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА ТРОПИНИНА 

(1776–1857), русского художника 

31 425 лет со дня рождения РЕНЕ ДЕКАРТА (КАР ЕЗИЯ; 1596–1650), 

 ранзузского  илосо а, математика 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 590 лет со дня рождения ФРАНСУА ВИЙОНА (МОНКОРБЬЕ или ДЕ 

ЛОЖ; 1431 – после 1463),  ранцузского поэта 

1 85 лет со дня рождения МАРГАРИТЫ ЯКОВЛЕВНЫ ДВОРКИНОЙ 

(1936), российского библиотековеда 

1 75 лет со дня рождениря ЕКАТЕРИНЫ ЮРЬЕВНЫ ГЕНИЕВОЙ 

(1946–2015), российского библиотечного деятеля 

2 105 лет со дня рождения ОЛЕГА ЛЕОНИДОВИЧА ЛУНДСТРЕМА 

(1916–2005), российского джазового музыканта, дирижёра 

3 60 лет со дня рождения ЭДДИ (ЭДВАРДА РИГАНА) МЕРФИ (1961), 

американского режиссёра, сценариста 

5 105 лет со дня рождения ЭЛДРЕДА (ГРЕГОРИ) ПЕКА (1916–2003), 

американского актёра 

5 65 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

БУШКОВА (1956), российского писателя 

6 185 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

СКЛИФОСОВСКОГО (1836–1904), русского врача 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1516
https://ru.wikipedia.org/wiki/1565
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1746_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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6 180 лет со дня рождения ИВАНА ЗАХАРОВИЧА СУРИКОВА (1841–

1880), русского поэта 

9 685 лет со дня рождения ТИМУРА ( АМЕРЛАНА; 1336–1405), 

среднеазиатского государственного деятеля, полководца 

9 200 лет со дня рождения ШАРЛЯ БОДЛЕРА (1821–1867),  ранцузского 

поэта 

12 90 лет со дня рождения ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА ДЕРБЕНЁВА (1931–

1995), российского поэта-песенника, переводчика 

12 90 лет со дня рождения ВИТАЛИЯ ТИТОВИЧА КОРЖИКОВА (1931–

2007), российского детского писателя 

13 250 лет со дня рождения РИЧАРДА ТРЕВИТИКА (1771–1833), 

английского изобретателя  

13 230 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

БЕСТУЖЕВА (1791–1855), российского писателя, историка 

14 70 лет со дня рождения ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА МАМОНОВА (1951), 

российского актёра и музыканта 

15 135 лет со дня рождения НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ГУМИЛЁВА 

(1886–1921), русского поэта, переводчика, критика 

15 375 лет со дня рождения ЖЮЛЯ АРДУЭНА-МАНСАРА (1646–1708), 

 ранцузского архитектора 

16 255 лет со дня рождения АННЫ ЛУИЗЫ ЖЕРМЕНЫ де СТАЛЬ 

(С АЛЬ-ГОЛЬДШ ЕЙН; 1766–1817),  ранцузской писательницы 

16 180 лет со дня рождения ХРИСТИНЫ ДАНИЛОВНЫ АЛЧЕВСКОЙ 

(1841–1920), русского педагога, библиогра а 

16 100 лет со дня рождения ПИТЕРА УСТИНОВА (1921-2004), 

английского актёра, режиссёра 

16 100 лет со дня рождения ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЕРМОЛАЕВА (1921–

1996), русского писателя 

16 80 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА НИКОНЕНКО (1941), 

российского актёра 

20 110 лет со дня рождения ГЕОРГИЯ МОКЕЕВИЧА МАРКОВА (1911–

1991), советского писателя 

21 205 лет со дня рождения ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ (1816–1855), 

английской писательницы 

21 95 лет со дня рождения ЕЛИЗАВЕТЫ II (ЕЛИЗАВЕ Ы АЛЕКСАНДРЫ 

МАРИИ; 1926), королевы Великобритании 

23 130 лет со дня рождения СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА ПРОКОФЬЕВА 

(1891–1953), советского композитора, дирижёра 

24 230 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

БЕСТУЖЕВА (1791–1855), русского писателя, революционера, историка 

24 225 лет со дня рождения КАРЛА ЛЕБРЕХТА ИММЕРМАНА (1796–

1840), немецкого писателя 

24 150 лет со дня рождения ЛЮБОВИ БОРИСОВНЫ ХАВКИНОЙ (1871–

1949), советского библиотековеда, педагога 

27 230 лет со дня рождения СЭМЮЭЛЯ ФИНЛИ БРИЗА МОРЗЕ (1791–
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1872), американского изобретателя, художника 

28 95 лет со дня рождения НЕЛЛ ХАРПЕР ЛИ (1926–2016), американской 

писательницы 

29 335 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ НИКИТИЧА ТАТИЩЕВА (1686–

1750), русского историка, геогра а, экономиста, государственного 

деятеля 

30 75 лет со дня рождения СВЕНА НУРДКВИСТА (1946), шведского 

писателя, иллюстратора 

 

МАЙ 

 

1 140 лет со дня рождения ПЬЕРА ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА (1881–1955), 

 ранцузского богослова 

2 165 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РОЗАНОВА 

(1856–1919), русского  илосо а 

3 70 лет со дня рождения ТАТЬЯНЫ НИКИТИЧНЫ ТОЛСТОЙ (1951), 

российской писательницы, журналистки 

5 175 лет со дня рождения ГЕНРИКА СЕНКЕВИЧА (1846–1916), 

польского писателя 

6 165 лет со дня рождения ЗИГМУНДА ФРЕЙДА (1856–1939), 

австрийского психолога, психиатра, невропатолога 

7 310 лет со дня рождения ДЭВИДА ЮМА (1711–1776), английского 

 илосо а 

7 160 лет со дня рождения РАБИНДРАНАТА ТАГОРА 

(РОБИНДРОНА ХА  ХАКУРА; 1861–1941), индийского писателя, 

поэта, общественного деятеля 

10 230 лет со дня рождения РИВАСА АНХЕЛЯ ДЕ СААВЕДРЫ (1791–

1865), испанского поэта, драматурга 

12 100 лет со дня рождения ФАРЛИ МАКГИЛЛА МОУЭТА (1921–2014), 

канадского писателя  

14 250 лет со дня рождения РОБЕРТА ОУЭНА (1771–1858), английского 

мыслителя, общественного деятеля 

15 165 лет со дня рождения ЛАЙМЕНА ФРЭНКА БАУМА (1856–1919), 

американского писателя, журналиста 

15 130 лет со дня рождения МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА БУЛГАКОВА 

(1891–1940), русского писателя, драматурга 

18 135 лет со дня рождения ГРИГОРИЯ БОРИСОВИЧА АДАМОВА 

(ГИБСА; 1886–1945), русского писателя  

19 1320 лет со дня рождения ЛИ БО (ЛИ  АЙ-БО; 701–762/763), китайского 

поэта 

20 215 лет со дня рождения ДЖОНА СТЮАРТА МИЛЛЯ (1806–1873), 

английского  илосо а, экономиста 

20 130 лет со дня рождения ЛЬВА ВЕНИАМИНОВИЧА  НИКУЛИНА 

(ЛЬВА ВЛАДИМИРОВИЧА ОЛЬКОНИЦКОГО; 1891–1967), русского и 

советского писателя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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20 110 лет со дня рождения АННИ ШМИДТ (1911–1995), нидерландской 

писательницы 

21 550 лет со дня рождения АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА (1471–1528), 

немецкого живописца, гра ика 

21 100 лет со дня рождения АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА САХАРОВА 

(1921–1989), советского  изика 

22 205 лет со дня рождения ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА ЗАРУБИНА (1816–

1886), русского учёного, механика 

23 130 лет со дня рождения ПЕРА ФАБИАНА ЛАГЕРКВИСТА (1891–

1974), шведского писателя 

23 100 лет со дня рождения ГРИГОРИЯ НАУМОВИЧА ЧУХРАЯ (1921–

2001), российского режиссёра 

24 335 лет со дня рождения ДАНИЭЛЯ ГАБРИЭЛЯ ФАРЕНГЕЙТА 

(1686–1736), немецкого  изика 

25 80 лет со дня рождения ОЛЕГА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ (1941–1981), 

советского актёра 

27 150 лет со дня рождения ЖОРЖА АНРИ РУО (1871–1958), 

 ранцузского художника 

28 135 лет со дня рождения ВЛАДИСЛАВА ФЕЛИЦИАНОВИЧА 

ХОДАСЕВИЧА (1886–1939), русского поэта, критика, мемуариста 

28 50 лет со дня рождения ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

ГОРДЕЕВОЙ (1971), российской  игуристки 

29 85 лет со дня рождения ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ОВЧИННИКОВА (1936–2019), российского композитора, дирижёра 

30 175 лет со дня рождения КАРЛА ГУСТАВОВИЧА ФАБЕРЖЕ (1846–

1920), российского художника-ювелира, реставратора 

31 95 лет со дня рождения ДЖЕЙМСА КРЮСА (1926–1997), немецкого 

писателя 

 

ИЮНЬ 

1 95 лет со дня рождения МЭРИЛИН МОНРО (НОРМЫ ДЖИН 

МОР ЕНСОН БЕЙКЕР; 1926–1962), американской актрисы 

2 

 

145 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА АНДРЕЕВИЧА ТРЕНЁВА 

(1876–1945), русского и советского писателя, драматурга 

3 115 лет со дня рождения СЕРГЕЯ АПОЛЛИНАРИЕВИЧА 

ГЕРАСИМОВА (1906–1985), советского режиссёра 

4 200 лет со дня рождения АПОЛЛОНА НИКОЛАЕВИЧА МАЙКОВА 

(1821–1897), русского поэта 

5 90 лет со дня рождения ЖАКА ДЕМИ (1931–1990),  ранцузского 

режиссёра, сценариста 

5 80 лет со дня рождения БАРБАРЫ БРЫЛЬСКА (1941), польской 

актрисы 

6 415 лет со дня рождения ПЬЕРА КОРНЕЛЯ (1606–1684),  ранцузского 

драматурга 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1686
https://ru.wikipedia.org/wiki/1736
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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6 180 лет со дня рождения ЭЛИЗЫ ОЖЕШКО (1841–1910), польской 

писательницы 

6 110 лет со дня рождения ВИКТОРА ПЛАТОНОВИЧА НЕКРАСОВА 

(1911–1987), советского писателя 

8 95 лет со дня рождения ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА КОШЕВОГО (1926–

1943), героя Великой Отечественной войны 

10 90 лет со дня рождения НАТАЛЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ СУХАНОВОЙ 

(1931–2016), российской писательницы 

11 210 лет со дня рождения ВИССАРИОНА ГРИГОРЬЕВИЧА 

БЕЛИНСКОГО (1811–1848), русского литературного критика 

13 160 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА НАУМОВИЧА ГРАНАТА 

(1861–1933), русского издателя 

13 155 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА 

ДЕРУНОВА (1866–1929), русского библиотековеда, библиогра а 

13 100 лет со дня рождения ИОСИФА ЕВСЕЕВИЧА БАРЕНБАУМА 

(1921–2006), российского книговеда 

14 210 лет со дня рождения ГАРРИЕТ ЭЛИЗАБЕТ БИЧЕР-СТОУ (1811–

1896), американской писательницы 

14 150 лет со дня рождения ФЁДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТОКАРЕВА 

(1871–1968), советского конструктора 

14 130 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА МЕЛЕНТЬЕВИЧА 

ВОЛКОВА (1891–1977), советского писателя, драматурга 

14 65 лет со дня рождения ЕЛЕНЫ ВСЕВОЛОДОВНЫ САФОНОВОЙ 

(1956), российской актрисы 

15 85 лет со дня рождения МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА ДЕРЖАВИНА 

(1936–2018), российского актёра  

16 90 лет со дня рождения ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА РЯШЕНЦЕВА (1931), 

российского поэта 

17 165 лет со дня рождения ФРАНЦА АЛЕКСЕЕВИЧА РУБО (1856–

1928), русского художника 

17  110 лет со дня рождения ВИКТОРА ПЛАТОНОВИЧА НЕКРАСОВА 

(1911–1987), русского писателя 

18 340 лет со дня рождения ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА (ЕЛЕАЗАРА; 

1681–1736), русского церковного и государственного деятеля 

19 235 лет со дня рождения ФЁДОРА НИКОЛАЕВИЧА ГЛИНКИ (1786–

1880), русского поэта, прозаика, публициста 

19 100 лет со дня рождения ПАТРИЦИИ РАЙТСОН (1921–2010), 

австралийской писательницы 

20 100 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ МАРКОВИЧА МАРКУШИ 

(АРНОЛЬДА МАРКОВИЧА ЛУРЬЕ; 1921–2005), советского писателя 

21 80 лет со дня рождения ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЗОЛОТУХИНА 

(1941–2013), российского актёра 

22 165 лет со дня рождения ГЕНРИ РАЙДЕРА ХАГГАРДА (1856–1925), 

английского писателя, публициста 

23 85 лет со дня рождения РИЧАРДА ДЭВИДА БАХА (1936), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/1786
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880
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американского писателя 

24 95 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА ТКАЧЕНКО 

(1926–2009), российского писателя 

25 195 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 

ЖЕМЧУЖНИКОВА (1826–1896), русского литератора 

29  120 лет со дня рождения ЕЛЕНЫ ИЛЬИНОЙ (ЛИИ ЯКОВЛЕВНЫ 

ПРЕЙС; 1901–1964), советской писательницы 

30 110 лет со дня рождения ЧЕСЛАВА МИЛОША (1911–2004), польского 

поэта, переводчика, эссеиста 

 

ИЮЛЬ 

 

1 

 

375 лет со дня рождения ГОТФРИДА ВИЛЬГЕЛЬМА ЛЕЙБНИЦА 

(1646–1716), немецкого  илосо а, математика, механика,  изика, 

юриста, историка, дипломата, языковеда 

1 125 лет со дня рождения ПАВЛА ГРИГОРЬЕВИЧА 

АНТОКОЛЬСКОГО (1896–1978), советского поэта 

2 100 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

ВИНОГРАДОВА (1921–2017), российского библиотечного деятеля 

3 225 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ПОЛЕВОГО 

(1796–1846), русского критика 

3 95 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ОСИПОВИЧА БОГОМОЛОВА 

(1926–2003), российского писателя 

5 120 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ОБРАЗЦОВА 

(1901–1992), советского режиссёра, искусствоведа 

5 80 лет со дня рождения ГАРРИ ДУГЛАСА КИЛУЭРТА (1941), 

английского писателя 

8 400 лет со дня рождения ЖАНА ДЕ ЛАФОНТЕНА (1621–1695), 

 ранцузского поэта-баснописца 

9 230 лет со дня рождения ФРИДРИХА АДОЛЬФА ЭБЕРТА (1791–1834), 

немецкого библиогра а, библиотековеда 

10 150 лет со дня рождения МАРСЕЛЯ ПРУСТА (1871–1922), 

 ранцузского писателя 

10 90 лет со дня рождения ЭЛИС ЭНН МАНРО (1931), канадской 

писательницы 

13 205 лет со дня рождения ГУСТАВА ФРЕЙТАГА (1816–1895), 

немецкого писателя 

15 415 лет со дня рождения ХАРМЕНСА ВАН РЕЙНА РЕМБРАНДТА 

(1606–1669), голландского художника 

17 175 лет со дня рождения НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МИКЛУХО-

МАКЛАЯ (1846–1888), русского этногра а, антрополога, биолога, 

путешественника 

17 130 лет со дня рождения БОРИСА АНДРЕЕВИЧА ЛАВРЕНЁВА (1891–

1959), русского советского писателя, драматурга 

17 80 лет со дня рождения СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ИВАНОВА (1941–

https://ru.wikipedia.org/wiki/1646_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1716_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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1999), советского и российского писателя 

18 210 лет со дня рождения УИЛЬЯМА МЕЙКПИСА ТЕККЕРЕЯ (1811–

1863), английского писателя, драматурга 

18 200 лет со дня рождения ПОЛИНЫ МИШЕЛЬ ФЕРДИНАНД 

ГАРСИА–ВИАРДО (1821–1910), испано- ранцузской певицы 

19 235 лет со дня рождения АЛЬБЕРТА ЛЮДВИГА ГРИММА (1786–

1872), немецкого общественного деятеля, педагога, собирателя народных 

сказок  

19 125 лет со дня рождения АРЧИБАЛДА ДЖОЗЕФА КРОНИНА (1896–

1981), шотландского писателя, врача 

20 80 лет со дня рождения ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ЧУРСИНОЙ 

(1941), российской актрисы 

22 425 лет со дня рождения МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА РОМАНОВА 

(1596–1645), русского царя 

22 95 лет со дня рождения СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА БАРУЗДИНА (1926–

1991), российского писателя, поэта 

22 75 лет со дня рождения МИРЕЙ МАТЬЁ (1946),  ранцузской певицы 

22 70 лет со дня рождения ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА ГАЗМАНОВА  

(1951), российского певца 

23 195 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

АФАНАСЬЕВА (1826–1871), русского литературоведа,  ольклориста 

24 120 лет со дня рождения ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ИЛЬИНСКОГО 

(1901–1987), советского актёра 

26 165 лет со дня рождения БЕРНАРДА (ДЖОРДЖА) ШОУ (1856–1950), 

английского драматурга, прозаика 

27 85 лет со дня рождения МАРИСА–РУДОЛЬФА ЭДУАРДОВИЧА 

ЛИЕПЫ (1936–1989), советского артиста балета 

28 215 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА ИВАНОВА 

(1806–1858), русского художника 

28 155 лет со дня рождения БЕАТРИС ПОТТЕР (ЭЛЕН БЕА РИКС; 1866–

1943), английской детской писательницы, художницы 

28 70 лет со дня рождения НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ 

БЕЛОХВОСТИКОВОЙ (1951), российской актрисы 

 

АВГУСТ 

 

3 95 лет со дня рождения ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЫ ЖАРКОВОЙ (1926–

2009), российского библиотечного деятеля 

6 165 лет со дня рождения АПОЛЛИНАРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

ВАСНЕЦОВА (1856–1933), русского художника, мастера исторической 

живописи, искусствоведа 

6 140 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ФЛЕМИНГА (1881–1955), 

английского микробиолога 

7 225 лет со дня рождения ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА СТРОЕВА (1796–

1876), русского археогра а, библиогра а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
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7 85 лет со дня рождения СТАНИСЛАВА ИВАНОВИЧА САМСОНОВА 

(1936–2017), российского общественного деятеля, издателя, публициста 

9 125 лет со дня рождения ЖАНА ПИАЖЕ (ВИЛЬЯМА ФРИЦА; 1896–

1980), швейцарского психолога 

9 115 лет со дня рождения ПАМЕЛЫ ЛИЛИАН ТРЭВЕРС (ХЕЛЕН 

ЛИНДОН ГОФФ; 1906–1996), английской писательницы 

11 170 лет со дня рождения АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ТОРОПОВА 

(1851–1927), русского книговеда и библиогра а 

12 190 лет со дня рождения ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ БЛАВАТСКОЙ (1831–

1891), российской писательницы, религиозного  илосо а теосо ского 

направления, литератора, публициста, путешественницы 

14 155 лет со дня рождения ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА 

МЕРЕЖКОВСКОГО (1865 или 1866–1941), русского писателя, поэта, 

 илосо а 

14 95 лет со дня рождения РЕНЕ ГОСИННИ (1926–1977),  ранцузского 

писателя, издателя 

15 250 лет со дня рождения ВАЛЬТЕРА СКОТТА (1771–1832), 

британского писателя, поэта 

15 90 лет со дня рождения МИКАЭЛА ЛЕОНОВИЧА ТАРИВЕРДИЕВА 

(1931–1996), советского композитора 

15 85 лет со дня рождения ВЛАДИСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА 

БАХРЕВСКОГО (1936); советского и российского писателя, 

переводчика 

16 205 лет со дня рождения ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА КУДРЯВЦЕВА 

(1816–1858), русского историка 

16 145 лет со дня рождения ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА БИЛИБИНА (1876–

1942), русского и советского художника 

19 150 лет со дня рождения ОРВИЛЛА РАЙТА (1871–1948), американского 

изобретателя, авиаконструктора, лётчика 

19 115 лет со дня рождения ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА СОЛОВЬЁВА 

(1906–1962), советского писателя 

19 70 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА КОНКИНА 

(1951), российского актёра 

21 150 лет со дня рождения ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА АНДРЕЕВА 

(1871–1919), русского писателя, драматурга 

22 105 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ ВЕНИАМИНОВИЧА 

КАЛИНИНА (1916–2008), советского и российского писателя 

22 100 лет со дня рождения СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА ОРЛОВА (1921–

1977), советского поэта 

25 185 лет со дня рождения БРЕТА ФРЕНСИСА ГАРТА (1836–1902), 

американского прозаика 

26 120 лет со дня рождения НИНЫ НИКОЛАЕВНЫ БЕРБЕРОВОЙ 

(1901–1993), русской писательницы 

27 165 лет со дня рождения ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА ФРАНКО (1856–

1916), украинского писателя, литературоведа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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27 150 лет со дня рождения ТЕОДОРА ГЕРМАНА АЛЬБЕРТА 

ДРАЙЗЕРА (1871–1945), американского писателя, публициста 

29 125 лет со дня рождения ФАИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ РАНЕВСКОЙ 

(ФАННИ ФЕЛЬДМАН; 1896–1984), советской актрисы 

30 150 лет со дня рождения ЭРНЕСТА РЕЗЕРФОРДА (1871–1937), 

английского  изика новозеландского происхождения 

30 110 лет со дня рождения ДОНАЛЬДА БИССЕТА (1911–1995), 

английского писателя 

31 210 лет со дня рождения ТЕОФИЛЯ ПЬЕРА ЖЮЛЯ ГОТЬЕ (1811–

1872),  ранцузского писателя 

31 200 лет со дня рождения ГЕРМАНА ЛЮДВИГА ФЕРДИНАНДА ФОН 

ГЕЛЬМГОЛЬЦА (1821–1894), немецкого математика,  изика 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 165 лет со дня рождения ИННОКЕНТИЯ ФЁДОРОВИЧА 

АННЕНСКОГО (1855 или 1856–1909), русского поэта, драматурга 

2 130 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРЫ ПЕТРОВНЫ 

АНИСИМОВОЙ (1891–1969), советской сказочницы 

2 95 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА ЛЕОНОВА (1926–

1994), советского актёра 

3 80 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ДОНАТОВИЧА ДОВЛАТОВА (1941–

1990), советского писателя, журналиста 

5 155 лет со дня рождения ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

КАРДОВСКОГО (1866–1943), русского художника 

6 255 лет со дня рождения ДЖОНА ДАЛЬТОНА (1766–1844), 

английского химика, метеоролога, естествоиспытателя 

7 80 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА КРУПИНА 

(1941), русского писателя 

8 180 лет со дня рождения АНТОНИНА ЛЕОПОЛЬДА ДВОРЖАКА 

(1841–1904), чешского композитора 

11 205 лет со дня рождения КАРЛА ФРИДРИХА ЦЕЙСА (1816–1888), 

немецкого оптика-механика 

12 100 лет со дня рождения СТАНИСЛАВА ЛЕМА (1921–2006), польского 

писателя 

13 105 лет со дня рождения РОАЛЬДА ДАЛЯ (1916–1990), английского 

писателя 

13 85 лет со дня рождения ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ЧЕРКАШИНА (1936–1996), российского писателя  

14 85 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СЕМЁНОВИЧА КУШНЕРА 

(1936), российского поэта 

15 120 лет со дня рождения ЛИЗЕЛОТТЫ ВЕЛЬСКОПФ-ГЕНРИХ (1901–

1979), немецкой писательницы 

16 85 лет со дня рождения МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА КОКШЕНОВА 

(1936–2020), российского актёра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1871
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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17 

 

180 лет со дня рождения ФЁДОРА МИХАЙЛОВИЧА 

РЕШЕТНИКОВА (1841–1871), русского писателя 

18 115 лет со дня рождения СЕМЁНА ИСААКОВИЧА КИРСАНОВА  

(1906–1972), советского поэта 

19 110 лет со дня рождения УИЛЬЯМА ДЖЕРАЛЬДА ГОЛДИНГА (1911–

1993), английского писателя 

19 110 лет со дня рождения СЕМЁНА ИЗРАИЛЕВИЧА ЛИПКИНА (1911–

2003), советского и российского поэта, прозаика, переводчика 

21 155 лет со дня рождения ГЕРБЕРТА ДЖОРДЖА УЭЛЛСА (1866–

1946), английского писателя 

21 150 лет со дня рождения ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА ГУБКИНА (1871–

1939), советского геолога 

21 105 лет со дня рождения ЗИНОВИЯ ЕФИМОВИЧА ГЕРДТА (1916–

1996), российского актёра 

22 230 лет со дня рождения МАЙКЛА ФАРАДЕЯ (1791–1867), английского 

 изика, химика 

22 170 лет со дня рождения ФРАНЦА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ИОГАНСОНА (ФЁДОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА; 1851–1908), русского 

книгопродавца, издателя 

22 130 лет со дня рождения РУВИМА ИСАЕВИЧА ФРАЕРМАНА (1891–

1972), советского писателя 

23 85 лет со дня рождения ЭДВАРДА СТАНИСЛАВОВИЧА 

РАДЗИНСКОГО (1936), российского писателя, драматурга 

24 125 лет со дня рождения ФРЭНСИСА СКОТТА ФИЦДЖЕРАЛЬДА 

(1896–1940), американского писателя 

24 100 лет со дня рождения ЛИДИИ БОРИСОВНЫ ЛИБЕДИНСКОЙ 

(1921–2006), российского прозаика, литературоведа 

25 255 лет со дня рождения АРМАНА ЭММАНУЭЛЯ СОФИИ-

СЕПТИМАНИ де ВИНЬЕРО дю ПЛЕССИ, графа де ШИНОН,  

5-го герцога РИШЕЛЬЁ (1766–1822),  ранцузского аристократа, 

генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии, основателя Одессы 

25 140 лет со дня рождения ПАБЛО ПИКАССО (1881–1973),  ранцузского 

художника испанского происхождения 

25 115 лет со дня рождения ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА 

ШОСТАКОВИЧА (1906–1975), советского композитора 

27 150 лет со дня рождения ГРАЦИИ ДЕЛЕДДА (1871–1936), итальянской 

писательницы  

28 105 лет со дня рождения ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ ЛЕПЕШИНСКОЙ 

(1916–2008), российской артистки балета, балетного педагога, примы-

балерины Большого театра 

29 160 лет со дня рождения АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА РЯБУШКИНА (1861–

1904), русского живописца 

29 85 лет со дня рождения АЛЛЫ СЕРГЕЕВНЫ ДЕМИДОВОЙ (1936), 

российской актрисы 

30 130 лет со дня рождения ОТТО ЮЛЬЕВИЧА ШМИДТА (1891–1953), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1766_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1822_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
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советского математика, астронома, гео изика 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 230 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА АКСАКОВА 

(1791–1859), русского писателя, критика 

1 205 лет со дня рождения МАКАРИЯ (МИХАИЛА ПЕ РОВИЧА 

БУЛГАКОВА; 1816–1882), русского церковного деятеля, богослова, 

историка 

2 

 

125 лет со дня рождения ФЁДОРА ИВАНОВИЧА ПАНФЁРОВА (1896–

1960), советского писателя 

2 100 лет со дня рождения СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА КРУТИЛИНА 

(1921–1985), советского писателя 

4 305 лет со дня рождения ДЖЕЙМСА ЛИНДА (1716–1794), английского 

врача, основоположника морской гигиены 

4 205 лет со дня рождения ЭЖЕНА ПОТЬЕ (1816–1887),  ранцузского 

поэта 

4 150 лет со дня рождения МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА 

САБАШНИКОВА (1871–1943), русского книгоиздателя 

4 90 лет со дня рождения ГЛЕБА ЯКОВЛЕВИЧА ГОРБОВСКОГО 

(1931–2019), российского поэта 

6 90 лет со дня рождения РОМАНА СЕМЁНОВИЧА СЕФА (1931– 2009), 

советского и российского поэта, писателя, драматурга 

8 150 лет со дня рождения ИВАНА МАКСИМОВИЧА ПОДДУБНОГО 

(1871–1949), русского и советского борца 

8 90 лет со дня рождения ЮЛИАНА СЕМЁНОВИЧА СЕМЁНОВА 

(ЛЯНДРЕСА; 1931–1993), российского писателя 

8 85 лет со дня рождения ЛЕОНИДА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА КУРАВЛЁВА 

(1936), российского актёра 

9 100 лет со дня рождения ИВА МОНТАНА (ИВО ЛИВИ; 1921–1991), 

 ранцузского певца, актёра 

9 100 лет со дня рождения ТАДЕУША РУЖЕВИЧА (1921–2014), 

польского писателя 

9 95 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ЕВСТИГНЕЕВА (1926–1992), советского актёра 

9 85 лет со дня рождения ЭДМОНДА ГАРЕГИНОВИЧА КЕОСАЯНА 

(1936–1994), советского режиссёра 

10 160 лет со дня рождения ФРИТЬОФА НАНСЕНА (1861–1930), 

норвежского путешественника, океаногра а, общественного деятеля 

10 95 лет со дня рождения СЕРГЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА НИКИТИНА 

(1926–1973), советского писателя 

13 85 лет со дня рождения КРИСТИНЕ НЁСТЛИНГЕР (1936–2018), 

австрийской писательницы 

15 180 лет со дня рождения САВВЫ ИВАНОВИЧА МАМОНТОВА (1841–

1918), русского предпринимателя-мецената 
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17 90 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ ИГНАТЬЕВИЧА 

ПРИСТАВКИНА (1931–2008), русского писателя 

17 85 лет со дня рождения ИВАНА ФЁДОРОВИЧА ДРАЧА (1936–2018), 

украинского поэта, киносценариста 

18 280 лет со дня рождения ПЬЕРА АМБРУАЗА ФРАНСУА ШОДЕРЛО 

ДЕ ЛАКЛО (1741 – 1803),  ранцузского писателя 

19 105 лет со дня рождения ЭМИЛЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ГИЛЕЛЬСА 

(1916–1985), советского музыканта 

19 75 лет со дня рождения ФИЛИПА ПУЛМАНА (1946), английского 

писателя 

21  125 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВИЧА ШВАРЦА (1896–

1958), русского и советского драматурга, прозаика, сценариста 

22 210 лет со дня рождения ФЕРЕНЦА ЛИСТА (ФРАНЦА; 1811–1886), 

венгерского композитора 

22 95 лет со дня рождения СПАРТАКА ВАСИЛЬЕВИЧА МИШУЛИНА 

(1926–2005), советского актёра 

24 110 лет со дня рождения АРКАДИЯ ИСААКОВИЧА РАЙКИНА (1911–

1987), советского артиста эстрады 

25 95 лет со дня рождения ГАЛИНЫ ПАВЛОВНЫ ВИШНЕВСКОЙ 

(1926–2012), советской и российской оперной певицы 

26 90 лет со дня рождения ИГОРЯ ФЁДОРОВИЧА МАСЛЕННИКОВА 

(1931), российского режиссёра 

30 270 лет со дня рождения РИЧАРДА БРИНСЛИ ШЕРИДАНА (1751–

1816), английского драматурга 

 

НОЯБРЬ 

1 425 лет со дня рождения ПЬЕТРО ДА КОРТОНЫ (БЕРРЕ  ИНИ; 

1596–1669), итальянского художника 

1 385 лет со дня рождения НИКОЛА БУАЛО (БУАЛО-ДЕПРЕО; 1636–

1711),  ранцузского поэта, критика 

1 135 лет со дня рождения ГЕРМАНА БРОХА (1886–1951), австрийского 

писателя 

1 110 лет со дня рождения АНРИ ТРУАЙЯ (ЛЬВА  АРАСОВА; 1911–

2007),  ранцузского писателя 

2  115 лет со дня рождения ДАНИИЛА ЛЕОНИДОВИЧА АНДРЕЕВА 

(1906–1959), советского поэта, писателя,  илосо а 

2 115 лет со дня рождения ЛУКИНО ВИСКОНТИ ДИ МОДРОНЕ (1906–

1976), итальянского режиссёра 

3 220 лет со дня рождения КАРЛА БЕДЕКЕРА (1801–1859), немецкого 

издателя 

3 220 лет со дня рождения ВИНЧЕНЦО БЕЛЛИНИ (1801–1835), 

итальянского композитора 

4 65 лет со дня рождения ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ТАЛЬКОВА 

(1956–1991), российского певца и актёра 
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7 135 лет со дня рождения МАРКА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛДАНОВА 

(ЛАНДАУ; 1886–1957), русского писателя 

7 130 лет со дня рождения ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА ФУРМАНОВА 

(1891–1926), советского писателя 

7 120 лет со дня рождения РИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЗЕЛЁНОЙ 

(ЕКА ЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ; 1901–1991), советской актрисы 

9 85 лет со дня рождения МИХАИЛА НЕХЕМЬЕВИЧА ТАЛЯ (1936–

1992), советского и латвийского шахматиста, гроссмейстера 

10 220 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ (1801–

1872), русского учёного, писателя, лексикогра а 

11 

 

200 лет со дня рождения ФЁДОРА МИХАЙЛОВИЧА 

ДОСТОЕВСКОГО (1821–1881), русского писателя 

11 185 лет со дня рождения ТОМАСА БЕЙЛИ ОЛДРИЧА (1836–1907), 

американского писателя 

11 120 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА ЧАРУШИНА 

(1901–1965), советского писателя, художника 

13 185 лет со дня рождения ЕЛПИДИФОРА ВАСИЛЬЕВИЧА БАРСОВА 

(1836–1917), русского  ольклориста 

14 110 лет  со дня рождения СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА СТОЛЯРОВА 

(1911–1969), советского актёра 

15 155 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ  

ЯБЛОЧКИНОЙ (1866–1964), советской актрисы  

16 50 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

ПОПОВА (1971), российского пловца 

17 125 лет со дня рождения ЛЬВА СЕМЁНОВИЧА ВЫГОТСКОГО 

(1896–1934), советского психолога 

17 120 лет со дня рождения ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПЫРЬЕВА 

(1901–1968), советского режиссёра 

18 235 лет со дня рождения КАРЛА МАРИИ ФРИДРИХА АВГУСТА 

(ЭРНЕС А) ФОН ВЕБЕРА (1786–1826), немецкого композитора 

19 310 лет со дня рождения МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ЛОМОНОСОВА (1711–1765), русского учёного-энциклопедиста, 

просветителя, естествоиспытателя,  илолога, поэта 

19 100 лет со дня рождения ЭМИЛЯ ВЕНИАМИНОВИЧА 

БРАГИНСКОГО (1921–1998), российского сценариста, драматурга  

20 105 лет со дня рождения МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ДУДИНА 

(1916–1993), российского поэта 

20 75 лет со дня рождения КИРИЛЛА (ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 

ГУНДЯЕВА; 1946), российского церковного деятеля 

22 220 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ (1801–

1872), русского писателя и  илолога 

24 195 лет со дня рождения КАРЛО КОЛЛОДИ (ЛОРЕНЦИНИ; 1826–

1890), итальянского писателя, журналиста 

25 95 лет со дня рождения ПОЛА УИЛЬЯМА АНДЕРСОНА (1926–2001), 

американского писателя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
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27 320 лет со дня рождения АНДЕРСА ЦЕЛЬСИЯ (1701–1744), шведского 

 изика 

28 140 лет со дня рождения СТЕФАНА ЦВЕЙГА (1881–1942), 

австрийского писателя 

28 115 лет со дня рождения ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЁВА 

(1906–1999), советского и российского  илолога 

29 125 лет со дня рождения МАКСИМА ДМИТРИЕВИЧА ЗВЕРЕВА 

(1896–1996), русского писателя 

29 55 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА МИРОНОВА 

(1966), российского актёра 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 305 лет со дня рождения ЭТЬЕНА МОРИСА ФАЛЬКОНЕ (1716–1791), 

 ранцузского скульптора, художника, теоретика 

1 

 

 

125 лет со дня рождения ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА 

(1896–1974), военного и государственного деятеля, советского 

полководца 

3 425 лет со дня рождения НИКОЛО АМАТИ (1596–1684), итальянского 

мастера музыкальных инструментов 

3 110 лет со дня рождения НИНО РОТА (1911–1979), итальянского 

композитора  

4 125 лет со дня рождения НИКОЛАЯ СЕМЁНОВИЧА ТИХОНОВА 

(1896–1979), советского поэта, общественного деятеля 

5 160 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА 

КОРОВИНА (1861–1939), русского художника 

5 120 лет со дня рождения УОЛТЕРА ЭЛАЙАСА ДИСНЕЯ (1901–1966), 

американского художника-мультипликатора, режиссёра 

5 75 лет со дня рождения ХОСЕ КАРРЕРАСА (ЖОЗЕПА МАРИИ 

КАРРЕРАС-И-КОЛЫ; 1946), испанского певца 

7 95 лет со дня рождения ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА ВЕЛЬЯМИНОВА 

(1926–2009), советского и российского актёра 

8 135 со дня рождения ДИЕГО РИВЕРЫ (1886–1957), мексиканского 

художника 

10 200 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА 

(1821–1878), русского поэта, писателя, критика 

10 170 лет со дня рождения МЕЛВИЛА ДЬЮИ (1851–1931), американского 

библиотековеда 

11 165 лет со дня рождения ГЕОРГИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 

ПЛЕХАНОВА (1856–1918), русского политического деятеля,  илосо а 

12 255 лет со дня рождения НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА 

(1766–1826), русского историка, писателя, переводчика 

12 200 лет со дня рождения ГЮСТАВА ФЛОБЕРА (1821–1880), 

 ранцузского писателя 

12 80 лет со дня рождения ВИТАЛИЯ МЕФОДЬЕВИЧА СОЛОМИНА 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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(1941–2002), советского и российского актёра 

13 205 лет со дня рождения ЭРНСТА ВЕРНЕРА ФОН СИМЕНСА (1816–

1892), немецкого инженера, изобретателя 

16 155 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

КАНДИНСКОГО (1866–1944), русского художника-живописца  

18 150 лет со дня рождения ЯНА КОТЕРЫ (1871–1923), чешского 

архитектора 

18 100 лет со дня рождения ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА НИКУЛИНА 

(1921–1997), советского артиста 

19 135 лет со дня рождения ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ ВЕРЕЙСКОЙ 

(1886–1966), русской писательницы 

20 130 лет со дня рождения ЕЛИЗАВЕТЫ ЮРЬЕВНЫ  КУЗЬМИНОЙ-

КАРАВАЕВОЙ (МА ЕРИ МАРИИ; 1891–1945), русской поэтессы, 

прозаика, общественно-религиозного деятеля 

21 125 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА 

РОКОССОВСКОГО (1896–1968), советского военноначальника 

23 90 лет со дня рождения ЛЬВА КОНСТАНТИНОВИЧА ДУРОВА (1931–

2015), российского актёра 

23 85 лет со дня рождения ЮЛИЯ ЧЕРСАНОВИЧА КИМА (1936), 

российского поэта, композитора, драматурга, сценариста, барда 

24 140 лет со дня рождения ХУАНА РАМОНА ХИМЕНЕСА (1881–1958), 

испанского поэта  

24 120 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ФАДЕЕВА (1901–1956), советского писателя 

24 80 лет со дня рождения АННЫ МАРИИ МАЧАДО (1941), бразильской 

писательницы 

24 75 лет со дня рождения ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА ФИЛАТОВА 

(1946–2003), российского, режиссёра 

25 135 лет со дня рождения ПАВЛА АНДРЕЕВИЧА БЛЯХИНА (1886–

1961), советского писателя 

27 450 лет со дня рождения ИОГАННА КЕПЛЕРА (1571–1630), немецкого 

математика, астронома, механика, оптика 

27 145 лет со дня рождения ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА АЛЧЕВСКОГО 

(1876–1917), русского певца 

27 120 лет со дня рождения МАРИИ МАГДАЛЕНЫ (МАРЛЕН) ДИТРИХ 

(1901–1992), немецкой и американской актрисы 

28 155 лет со дня рождения ШИМОНА АСКЕНАЗИ (1866–1935), 

польского историка, политика, дипломата 

30 75 лет со дня рождения ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ПАХОМОВОЙ 

(1946–1986), советской  игуристки 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА 

 

700 лет  Данте Алигьери «Божественная комедия»: поэма (1321) 

505 лет Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд»: рыцарская поэма (1516) 

505 лет Томас Мор «Утопия»: сатира (1516) 

440 лет Иван Фёдоров «Острожская библия» (1581) 

420 лет Уильям Шекспир «Гамлет, принц датский»: трагедия (1601) 

325 лет Карион Истомин «Домострой» (1696) 

425 лет Уильям Шекспир «Венецианский купец»: драма (1596) 

295 лет 

 

Джонатан Свифт «Путешествия в некорые отдалённые страны света 

Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких 

кораблей»: роман (1726) 

290 лет 

 

Антуан Франсуа Прево д’Экзиля «История кавалера Де Грие и Манон 

Леско»: мемуары (1731) 

260 лет Жан-Жак Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»: роман в письмах (1761) 

255 лет Готхольд Эфраим Лессинг «Лаокоон, или О границах живописи и 

поэзии»: трактат (1766) 

250 лет 

 

Александр Петрович Сумароков «Димитрий Самозванец»: 

трагедия (1771) 

245 лет 

 

Адам Смит «Исследование о природе и причинах богатства  народов»: 

экономический труд (1776) 

240 лет Иммануил Кант «Критика чистого разума»:  илосо ский труд (1781) 

240 лет Денис Иванович Фонвизин «Недоросль»: комедия (1781) 

230 лет Андре Мари Шенье «Клятва в Зале для игры в мяч»: ода (1791) 

205 лет 

 

Эрнст Теодор Амадей Гофман «Щелкунчик и мышиный король»: 

повесть-сказка (1816) 

205 лет Павел Александрович Катенин «Ольга»: баллада (1816) 

200 лет 

 

Джордж Ноэл Гордон Байрон «Марино Фальеро, дож Венецианский»: 

трагедия, «Сарданапал»: трагедия, «Двое Фоскари»: трагедия, «Каин»: 

драма (1821) 

200 лет Александр Сергеевич Пушкин «Кавказский пленник»: поэма (1821) 

195 лет Вильгельм Гауф «Сборник сказок за 1826 год для сыновей и дочерей 

знатных сословий»: альманах сказок (1826) 

195 лет 

 

Джеймс Фенимор Купер «Последний из могикан, или Повествование о 

1757 годе»: роман (1826) 

195 лет 

 

Иохан Людвиг Хейберг «Первоапрельские дурачки»: политическая 

пьеса (1826) 

190 лет Оноре де Бальзак «Шагреневая кожа»: роман (1831) 

190 лет Виктор Мари Гюго «Собор Парижской Богоматери»: роман (1831) 

190 лет Михаил Юрьевич Лермонтов «Странный человек»: драма (1831) 

190 лет Александр Сергеевич Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»: сказка (1831) 

180 лет Владимир Фёдорович Одоевский «Мороз Иванович»: сказка (1841)  

185 лет Карл Лебрехт Иммерман «Эпигоны»: роман (1836) 
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185 лет Альфред де Мюссе «Исповедь сына века»: роман (1836) 

180 лет 

 

Джеймс Фенимор Купер «Зверобой, или Первая тропа войны»: роман 

(1841) 

175 лет 

 

Фёдор Михайлович Достоевский «Двойник»: повесть; «Бедные 

люди»: роман (1846) 

175 лет 

 

Александр Дюма (отец) «Гра  Монте-Кристо»: роман; «Гра иня де 

Монсоро»: роман (1846) 

170 лет Генрих Гейне «Романсеро»: сборник стихов (1851) 

170 лет Герман Мелвилл «Моби Дик, или Белый Кит»: роман (1851) 

170 лет 

 

Фёдор Михайлович Миллер «Раз, два, три, четыре, пять, вышел 

зайчик погулять»: стихотворение (1851) 

165 лет 

 

Сергей Тимофеевич Аксаков «Семейная хроника»: воспоминания 

(1856) 

165 лет Ипполито Ньево «Ангел доброты»: роман (1856) 

160 лет Эдмон и Жюль де Гонкур «Сестра Филомена»: роман (1861) 

160 лет Фёдор Михайлович Достоевский «Униженные и оскорблённые»: 

роман (1861) 

160 лет Николай Алесеевич Некрасов «Крестьянские дети»: поэма, 

«Коробейники»: поэма (1861) 

155 лет Джеймс Гринвуд «Подлинная история маленького оборвыша»: повесть 

(1866) 

155 лет 

 

Фёдор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание»: 

роман (1866), «Игрок»: роман (1866) 

155 лет 

 

Иван Захарович Суриков «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом 

родной…»): стихотворение (1866) 

155 лет Алексей Константинович Толстой «Смерть Иоанна Грозного»: 

трагедия (1866) 

155 лет 

 

Глеб Иванович Успенский «Нравы Растеряевой улицы»: серия очерков 

(1866) 

150 лет Эмиль Золя «Добыча»: роман, «Карьера Ругонов»: роман (1871) 

150 лет Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»: сказочная повесть (1871) 

150 лет Эжен Потье «Интернационал»: гимн (1871) 

145 лет Элиза Ожешко «Семья Брохвичей»: роман (1876) 

145 лет Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский «Из огня да в полымя»: 

сказка (1876) 

145 лет Марк Твен «Приключения  ома Сойера»: повесть (1876) 

140 лет Жоаким Машадо (Машаду) де Ассиз «Записки с того света»: роман 

(1881) 

140 лет Альфонс Доде «Нума Руместан»: роман (1881) 

140 лет Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы»: 

сказка (1881) 

140 лет Николай Семёнович Лесков «Левша» («Сказ о тульском Левше и 

стальной блохе»): повесть (1881) 

135 лет Роберт Льюис Стивенсон «Странная история доктора Джекилла и 

мистера Хайда»: повесть (1886) 
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135 лет Рабиндранат Тагор «Диезы и бемоли»: сборник стихов (1886) 

135 лет Лев Николаевич Толстой «Смерть Ивана Ильича»: повесть (1886) 

130 лет 

 

Артур Конан Дойль «Скандал в Богемии»: первый рассказ из серии 

«Приключения Шерлока Холмса» (1891) 

125 лет Александр Иванович Куприн «Молох»: повесть (1896) 

125 лет 

 

Морис Метерлинк «Аглавена и Селизетта»: пьеса-сказка, «Ариана и 

Синяя борода»: пьеса-сказка (1896) 

125 лет Марсель Пруст «Утехи и дни»: сборник новелл (1896) 

125 лет Константин Михайлович Станюкович «Максимка»: рассказ (1896) 

125 лет Герберт Джордж Уэллс «Остров доктора Моро»: роман (1896) 

125 лет Иван Яковлевич Франко «Увядшие листья»: сборник стихов (1896) 

125 лет Антон Павлович Чехов «Чайка»: пьеса (1896) 

120 лет Максим Горький «Мещане»: пьеса (1901) 

120 лет Алексей Иванович Свирский «Рыжик»: повесть (1901) 

120 лет Эрнест Сетон-Томпсон «Жизнь тех, на кого охотятся»: сборник 

рассказов (1901) 

120 лет Леся Украинка (Лариса Петровна Косач) «Одержимая»: поэма (1901) 

120 лет Герберт Джордж Уэллс «Первые люди на Луне»: роман (1901) 

115 лет 

 

Александр Александрович Блок «Король на площади»: драма, 

«Незнакомка»: пьеса (1906) 

115 лет О. Генри «Четыре миллиона»: сборник рассказов (1906) 

115 лет Джон Голсуорси «Собственник»: роман (1906) 

115 лет Джек Лондон «Белый клык»: повесть (1906) 

110 лет Теодор Драйзер «Дженни Герхардт»: роман (1911) 

110 лет Ромен Роллан «Жизнь  олстого»: биогра ический роман (1911) 

105 лет Гийом Аполлинер «Убиенный поэт»: книга прозы (1916) 

105 лет Эжен Марсель Прево «Унтер-о ицер Бенуа»: роман (1916) 

100 лет Анна Андреевна Ахматова «Подорожник»: сборник стихов (1921) 

100 лет Николай Степанович Гумилёв «Шатёр»: сборник стихов (1921) 

95 лет Самуил Яковлевич Маршак «Багаж» («Дама сдавала в багаж…»): 

стихотворение (1926) 

95 лет Владимир Владимирович Маяковский «Что ни страница, то слон, то 

львица…»: стихотворение (1926) 

95 лет Алан Александр Милн «Винни Пух»: сказочная повесть (1926) 

95 лет Владимир Владимирович Набоков «Машенька»: роман (1926)  

95 лет Иван Сергеевич Соколов-Микитов «Чижикова лавра»: повесть (1926) 

95 лет Константин Андреевич Тренёв «Любовь Яровая»: пьеса (1926) 

95 лет Эрнест Хемингуэй «И восходит солнце» («Фиеста»): роман (1926) 

95 лет Корней Иванович Чуковский «Чудо-дерево», «Путаница»: стихи для 

самых маленьких (1926) 

90 лет Луи Арагон «Красный  ронт»: поэма (1931) 

90 лет Илья Ильф и Евгений Петров «Золотой телёнок»: роман (1931) 

90 лет 

 

Алексей Николаевич Толстой «Чёрное золото» («Эмигранты»): роман 

(1931) 

85 лет Александр Романович Беляев «Звезда КЭЦ»: повесть (1936) 
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85 лет Аркадий Петрович Гайдар «Голубая чашка»: рассказ (1936) 

85 лет 

 

Михаил Васильевич Исаковский «Четыре желания»: сборник стихов 

(1936) 

85 лет Валентин Петрович Катаев «Белеет парус одинокий»: повесть (1936) 

85 лет Пер Фабиан Лагерквист «Человек без души»: пьеса (1936) 

85 лет Маргарет Митчелл «Унесённые ветром»: роман (1936) 

85 лет Джон Бойнтон Пристли «Они бродят по городу»: роман (1936) 

85 лет Лион Фейхтвангер «Лже-Нерон»: роман (1936) 

85 лет Уильям Фолкнер «Авессалом, авессалом!»: роман (1936) 

85 лет Карел Чапек «Война с саламандрами»: роман-антиутопия (1936) 

80 лет Герберт Джордж Уэллс «Необходима осторожность»: роман (1941) 

80 лет Самед Вургун «Фархад и Ширин»: пьеса (1941) 

80 лет 

 

Константин Георгиевич Паустовский «Жильцы старого дома»: 

рассказ (1941) 

75 лет Жоржи Амаду «Красные всходы»: роман (1946) 

75 лет Владимир Павлович Беляев «Старая крепость»: роман (1946) 

75 лет Николай Михайлович Верзилин «По следам Робинзона» (1946) 

75 лет 

 

Михаил Михайлович Зощенко «Пусть неудачник плачет»: комедия 

(1946) 

75 лет Елена Ильина «Четвёртая высота»: повесть (1946) 

75 лет Сергей Сергеевич Орлов « ретья скорость»: сборник стихов (1946) 

75 лет 

 

Борис Николаевич Полевой «Повесть о настоящем человеке»: повесть 

(1946) 

75 лет Александр Александрович Фадеев «Молодая гвардия»: роман (1946) 

75 лет Стефан Цвейг «Бальзак»: беллетризованная биогра ия (1946) 

75 лет Карл Цукмайер «Генерал дьявола»: драма (1946) 

75 лет Туве Янссон «Муми-тролль в погоне за кометой»: книга комиксов 

(1946) 

70 лет Ванда Львовна Василевская «Реки горят»: роман (1951) 

70 лет Станислав Лем «Астронавты»: научно- антастический роман (1951) 

70 лет Альберто Моравиа «Приспособленец»: роман (1951) 

70 лет Николай Николаевич Носов «Витя Малеев в школе и дома»: повесть 

(1951) 

70 лет Ёко Ота «Человеческие лохмотья»: повесть (1951) 

70 лет Джанни Родари «Приключения Чиполлино»: сказка (1951) 

70 лет Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи»: повесть (1951) 

65 лет 

 

Джеральд Даррел «Моя семья и другие звери»: автобиогра ическая 

повесть (1956) 

65 лет Фридрих Дюрренматт «Визит пожилой дамы»: пьеса (1956) 

65 лет Астрид Линдгрен (в соавторстве Хорст Лемке) «Расмус-бродяга»: 

повесть (1956) 

65 лет Павел Филиппович Нилин «Жестокость»: повесть (1956) 

65 лет  Отфрид Пройслер «Маленький водяной»: сказка (1956) 

65 лет  Анатолий Наумович Рыбаков «Бронзовая птица»: повесть-роман 

(1956) 
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65 лет  Франсуаза Саган «Подобие улыбки»: роман (1956) 

65 лет  Михаил Александрович Шолохов «Судьба человека»: рассказ (1956) 

60 лет Фёдор Александрович Абрамов «Безотцовщина»: повесть (1961) 

60 лет Василий Павлович Аксёнов «Звёздный билет»: роман (1961) 

60 лет Лев Абрамович Кассиль «Чаша гладиатора»: роман (1961) 

60 лет Габриэль Гарсиа Маркес «Полковнику никто не пишет»: повесть 

(1961) 

60 лет Евгений Иванович Носов « ридцать зёрен»: рассказ (1961) 

60 лет Николай Николаевич Носов «Приключения  оли Клюквина»: 

комедия (1961) 

55 лет Спиридон Степанович Вангели «Приключения Гугуцэ»: рассказы 

(1966) 

55 лет Джон Генри О’Хара «В ожидании зимы»: сборник новелл (1966) 

55 лет Отфрид Пройслер «Маленькое привидение»: сказочная повесть (1966) 

55 лет 

 

Эдуард Николаевич Успенский «Крокодил Гена и его друзья»: 

сказочная повесть (1966) 

50 лет 

 

Юрий Маркович Нагибин «Переулки моего детства»: повесть в 

рассказах (1971) 

50 лет Отфрид Пройслер «Крабат, или Легенды старой мельницы»: сказочная 

повесть (1971) 

50 лет 

 

Николай Михайлович Рубцов «Зелёные цветы»: сборник стихов 

(1971) 

50 лет Гавриил Николаевич Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо»: 

повесть (1971) 

50 лет Василий Макарович Шукшин «Я пришёл дать вам волю»: кинороман 

(1971) 

45 лет Анатолий Георгиевич Алексин «Безумная Евдокия»: драма (1976) 

45 лет Виктор Петрович Астафьев «Царь-рыба»: повесть (1976) 

45 лет Валентин Григорьевич Распутин «Прощание с Матёрой»: повесть 

(1976) 

45 лет Юрий Валентинович Трифонов «Дом на Набережной»: роман (1976) 

40 лет Дмитрий Михайлович Балашов «Бремя власти»: исторический роман 

(1981) 

40 лет Владимир Семёнович Высоцкий «Нерв»: сборник стихов (1981) 

40 лет Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника»: сказочная повесть (1981) 

25 лет 

 

Полина Дашкова ( атьяна Викторовна Поляченко) «Кровь 

нерождённых»: детектив (1996) 

25 лет Виктор Олегович Пелевин «Чапаев и пустота»: роман (1996) 

20 лет Пауло Коэльо «Пятая гора»: роман (2001) 
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