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УВЯДЗЕННЕ 

 

Паважаныя калегі! Чарговы выпуск “Каляндара знамянальных і 

памятных дат на 2023 год” змяшчае наступныя раздзелы: 

- Міжнародныя дзесяцігоддзі і гады____________________________с. 3 

- Дзяржаўныя праграмы Рэспублікі Беларусь____________________с. 3 

- Дзяржаўныя святы Рэспублікі Беларусь_______________________с. 3 

- Агульнарэспубліканскія святочныя дні_______________________ с. 3 

- Рэлігійныя святочныя дні___________________________________с. 3 

- Iншыя святочныя дні_____________________________________с. 3-4 

- Памятныя даты беларускага календара________________________с. 4  

- Юбілейныя даты беларускага календара_____________________с. 4-5 

- Пісьменнікі, дзеячы мастацтва, грамадскія дзеячы, навукоўцы Беларусі 

– юбіляры 2023 года____________________________________с. 6-23 

- Расійскія і міжнародныя пісьменнікі, дзеячы мастацтва, грамадскія 

дзеячы, навукоўцы – юбіляры 2023 года___________________с. 24-38 

- Кнігі-юбіляры 2023____________________________________с. 39-45  

Матэрыял у выданні адлюстраваны выбарачна. Дадзены выпуск 

уключае пералік дат і назваў сцэнарных матэрыялаў, якія адлюстроўваюць 

асноўныя падзеі грамадскага, палітычнага і культурнага жыцця рэспублікі і 

іншых краін свету, юбілейныя даты паэтаў і пісьменнікаў, знакамітых 

дзеячаў і інш. 

Пры складанні дадзенага дапаможніка былі выкарыстаныя: інтэрнэт-

рэсурсы, матэрыялы часопіса “Бібліятэка прапануе”, даведачныя выданні з 

фонду цэнтральнай раённай бібліятэкі, а таксама календары знамянальных і 

памятных дат мінулых гадоў. 

Каляндар прызначаны ў дапамогу бібліятэкарам ДУК “Талачынская 

цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма” пры планаванні работы на 2023 год. 
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МІЖНАРОДНЫЯ ДЗЕСЯЦІГОДДЗІ І ГАДЫ 

2021-2030 10-годдзе па аднаўленні экасістэм 

2021-2030 10-годдзе навукі аб акіяне ў інтарэсах устойлівага развіцця 

2016-2025 10-годдзе дзеянняў арганізацыі Аб'яднаных Нацый па праблемах 

харчавання 

2018-2028 Міжнароднае дзесяцігоддзе дзеянняў “Вада для ўстойлівага 

развіцця”  

2014-2024 10-годдзе устойлівай энергетыкі для ўсіх 

 
ДЗЯРЖАЎНЫЯ ПРАГРАМЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

- дзяржаўная праграма “Культура Беларусі” на 2021-2025 гады; 

- дзяржаўная праграма “Здароўе народа і дэмаграфічная бяспека 

Рэспублікі Беларусь” на 2021-2025 гады; 

- дзяржаўная праграма “Рынак працы і садзейнічанне занятасці” на 2021-

2025 гады; 

- праграма дзейнасці Нацыянальнай сеткі “Здаровыя гарады і пасёлкі” на 

2022-2023 гады 

 
ДЗЯРЖАЎНЫЯ СВЯТЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

15 сакавіка –Дзень Канстытуцыі; 

2 красавіка – Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі; 

9 мая – Дзень Перамогі; 

14 мая (другая нядзеля мая) – Дзень Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і 

Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь; 

3 ліпеня – Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень Рэспублікі); 

17 верасня – Дзень народнага адзінства. 

 
АГУЛЬНАРЭСПУБЛІКАНСКІЯ СВЯТОЧНЫЯ ДНІ 

1 і 2 студзеня –  Новы год ; 

23 лютага –Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь; 

8 сакавіка – Дзень жанчын; 

1 мая – Свята працы; 

7 лістапада –Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі.

 
РЭЛІГІЙНЫЯ СВЯТОЧНЫЯ ДНІ 

7 студзеня – Нараджэнне Хрыстова (праваслаўнае Раство); 

16 красавіка – Вялікдзень па календары праваслаўнай канфесіі; 

9 красавіка – Вялікдзень па календары каталіцкай канфесіі; 

25 красавіка – Радаўніца па календары праваслаўнай канфесіі; 

2 лістапада –Дзень памяці; 

25 снежня – Нараджэнне Хрыстова (каталіцкае Раство).

 
ІНШЫЯ СВЯТОЧНЫЯ ДНІ 

15 сакавіка – Дзень спажыўца; 

15 мая – Дзень сям’і; 

5 чэрвеня – Дзень аховы навакольнага асяроддзя; 
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25 чэрвеня (апошняя нядзеля чэрвеня) – Дзень моладзі і студэнцтва; 

1 верасня – Дзень ведаў; 

3 верасня (першая нядзеля верасня) –Дзень беларускага пісьменства; 

15 верасня – Дзень бібліятэк; 

19 верасня (трэці аўторак верасня) – Дзень міру; 

1 кастрычніка – Дзень сталых людзей; 

14 кастрычніка – Дзень маці; 

21 кастрычніка – Дзень бацькі; 

3 снежня – Дзень інвалідаў; 

10 снежня – Дзень правоў чалавека; 

17 снежня – Дзень беларускага кіно.

 
ПАМЯТНЫЯ ДАТЫ БЕЛАРУСКАГА КАЛЕНДАРА 
15 лютага –Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў; 

26 красавіка – Дзень чарнобыльскай трагедыі; 

22 чэрвеня – Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны. 

 
ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫ БЕЛАРУСКАГА КАЛЕНДАРА 

У 2023 ГОДЗЕ СПАЎНЯЕЦЦА: 

Полацк, г. – 525 гадоў з часу атрымання граматы на магдэбургскае права 

Яраполк Ізяславіч  (паміж 1043 і 1950-1086 ці 1087), князь полацкі, 

уладзіміра-валынскі, святы Рускай Праваслаўнай царквы – 980 гадоў з дня 

нараджэння 

Полацкая Спаса-Праабражэнская царква, помнік архітэктуры, 

размешчаны на тэрыторыі Полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра і 

ўнесены ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі 

Беларусь, адна з першых пабудоў Полацкай архітэктурнай школы (1143 і 

1161) – 880 гадоў з часу пабудовы 

Алелькавіч Анастасія (Настасся Слуцкая) (1473, г. Мсціслаў – 1525?), 

княгіня, якая ўвайшла ў айчынную гісторыю як мужная абаронца роднай 

зямлі ад нападу татар – 550 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Першая беларуская жанчына-ваяр 

Нясвіжскі палацава-паркавы комплекс (1583), помнік абарончай 

архітэктуры, рэзідэнцыя князёў Радзівілаў, унесены ў Дзяржаўны спіс 

гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь і Спіс аб’ектаў 

Сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА – 440 гадоў з часу 

закладкі замка 

Бялыніцкая ікона Божай Маці (1623), адна з галоўных хрысціянскіх 

святынь Беларусі – 400 гадоў з часу існавання 
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Віцебскі Свята-Успенскі сабор (1743-1777), помнік архітэктуры барока, 

унесены ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі 

Беларусь – 280 гадоў з часу пабудовы 

Петрашкевіч Ануфрый (1793, г. Шчучын – 1863), польскі і беларускі паэт, 

адзін з заснавальнікаў Таварыства філаматаў – 230 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

-  З кагорты філаматаў 

Віцебская школа-майстэрня Ю. Пэна (1898-1918), прыватная школа 

малявання і жывапісу – 125 гадоў з часу стварэння 
Кніжна-ілюстраваная выстава: 

- Школа магутнага гарту 

Віцебскі трамвай, першая ў Беларусі трамвайная лінія (30.06.1898) – 125 

гадоў з часу адкрыцця пасажырскага руху 

Беларускі саюз кампазітараў, грамадскае аб’яднанне, творчая арганізацыя 

кампазітараў і музыказнаўцаў (г. Мінск, 02.07.1933) – 90 гадоў з часу 

стварэння аўтаномнай секцыі пры Саюзе пісьменнікаў Беларусі 

Хатынь, былая вёска (Лагойскі раён, Мінская вобласць) – 80 гадоў з часу 

знішчэння нямецка-фашысцкімі захопнікамі (22.03.1943 г.) 
Кніжныя выставы: 

- Хатынь. Наша гісторыя. Наша памяць 

- Хатынь: сімвал вечнай памяці і смутку беларускага народа 

- Хатынь – незагойная рана на сэрцы беларускай зямлі 

Беларускі дзяржаўны музей Вялікай Айчыннай вайны (30.09.1943) 

заснаваны  паводле пастановы Бюро ЦК КП(б)Б. Адчынены 7 

лістапада 1944г. – 80 гадоў з часу стварэння 

Мемарыяльны музей К.С. Заслонава, філіял Музейнага комплексу гісторыі 

і культуры Аршаншчыны (1948) – 75 гадоў з часу адкрыцця (01.08.1948) 

Мемарыяльны комплекс “Дальва”, пабудаваны для ўшанавання памяці 

жыхароў в. Дальва, знішчаных нямецка-фашысцкімі захопнікамі (Лагойскі 

раён, Мінская вобласць, 15.07.1973) – 50 гадоў з часу адкрыцця 
Кніжныя выставы: 

- Дальва – сястра Хатыні 

Купалаўскі мемарыяльны запаведнік “Ляўкі” (11.11.1983) – 40 гадоў з 

часу заснавання 

Музей-сядзіба І.Я. Рэпіна “Здраўнёва”, філіял Віцебскага абласнога 

краязнаўчага музея – 35 гадоў з часу заснавання (створаны 11 жніўня 1988 г. 

па загадзе міністра культуры БССР № 64 адкрыты 11.08.1989) 

“Магутны Божа”, міжнародны фестываль духоўнай музыкі (г. Магілёў, 

упершыню фестываль праходзіў з 11 па 17 ліпеня 1993 г.) – 30 гадоў з 

пачатку дзеяння 

 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)%D0%91
https://be.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/1944
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ПІСЬМЕННІКІ, ДЗЕЯЧЫ МАСТАЦТВА, ГРАМАДСКІЯ ДЗЕЯЧЫ, 

НАВУКОЎЦЫ БЕЛАРУСІ – ЮБІЛЯРЫ 2023 ГОДА 

СТУДЗЕНЬ   

1  Грамыка Віктар (1923, в. Сенькава, Магілеёскі раён – 2019), жывапісец, 

педагог, народны мастак Беларусі – 100 гадоў з дня нараджэння 

1  Ткачоў Васіль (1948, в. Гута, Рагач. р-н – 2022), пісьменнік, драматург 

публіцыст – 75 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

-  Васіль Ткачоў: “Мой рай зямны” 

- Жыццёвінкі Васіля Ткачова 

3  Шашкоў Алесь (Аляксандр) (1923, в. Раманоўшчына (цяпер не існуе), 

Чашніцкі раён – 2015), пісьменнік – 100 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Гаючым водарам Радзімы 

- Пісьменнік-ветэран Алесь Шашкоў 

- Вядомы і невядомы Алесь Шашкоў 

4 Ваданосаў Мікола (Мікалай) (1923, г. Мінск – 2006), пісьменнік, 

заслужаны работнік культуры Беларусі – 100 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Скарбы Міколы Ваданосава 

7 Акулін Эдуард (1963, аг. Вялікія Нямкі, Веткаўскі раён, Віцебская 

вобласць), паэт, бард, перакладчык, літаратуразнаўца – 60 гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Эдуард Акулін. Паэт. Бард 

- Самотны бард спявае аб каханні 

- Мастак у паэзіі: паэтычныя акварэлі Э.Акуліна 

14   Буйло Канстанцыя (сапр. Калечыц Канстанцыя) (1893, г. Вільня – 

1986), паэтэса, заслужаны дзеяч кулыуры Беларусі – 130 гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Доўгая дарога ў родны край беларускай паэткі Канстанцыі Буйло 

- Канстанцыя Буйло: “Магла б зоркаю гарэць” 

- Песня, даўжынёю ў жыццё 

14  Гальпяровіч Навум (1948, г. Полацк,), паэт, публіцыст, радыёжурналіст, 

грамадскі дзеяч, ганаровы грамадзянін г. Полацка – 75 гадоў з дня 

нараджэння 
      Кніжныя выставы: 

- Навум Гальпяровіч: “Я – падданы беларускіх слоў” 

- Навум Гальпяровіч: “ Я ад дрэва твайго лісток…” 

- Суразмоўцы Навума Гальпяровіча.  Аб аўтарскай праграме паэта 
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16  Чарняўскі Мікола (Мікалай) (1943, в. Буда Люшаўская, Буда-

Кашалёўскі раён, Гомельская вобласць), пісьменнік, заслужаны дзеяч 

кулыуры Беларусі – 80 гадоў з дня нараджэння 
Кніжная выстава: 

- Душой, як першы снег, застацца 

17  Юрчанка Антон (17.01 ці 03.1923-1994), удзельнік вызвалення Оршы ў 

Вялікую Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза, ганаровы грамадзянін г. 

Орша – 100 гадоў з дня нараджэння 

22   Лось Алена (1933-2013), мастак у галіне станковага жывапісу і кніжнай 

графікі – 90 гадоў з дня нараджэння 

29     Пташук Міхаіл (1943, в. Федзюкі, Ляхавічскі раён, Брэсцкая вобласць – 

2002), кінарэжысёр, народны артыст Беларусі – 80 гадоў з дня нараджэння 

ЛЮТЫ 

1  Прытыцкі Сяргей (1913, в. Гаркавічы, Сакольскі павет, Гродзенская 

губерня – 1971), дзяржаўны і партыйны дзеяч БССР – 110 гадоў гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Жалезны чалавек Прытыцкі 

- Жыццё, аддадзенае народу 

5  Шчамялёў Леанід (1923, г. Віцебск – 2021), жывапісец, педагог, народны 

мастак Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі, прэміі Саюзнай дзяржавы, кавалер ордэна Францыска 

Скарыны – 100 гадоў з дня нараджэння 
Кніжна-ілюстраваная выстава: 

- Леанід Шчамялёў – летапісец эпохі, пясняр прыгажосці 

5   Жалязоўскі Анатоль  (1943, аг. Крапіўна, Аршанскі раён), пісьменнік – 

80 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Пісьменнікі Віцебшчыны: Анатоль Жалязоўскі 

5   Баторын Фелікс (сапр. Хаймовіч) (1948, г. Мінск), паэт, перакладчык – 

75 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Сучасныя паэты Беларусі: Фелікс Баторын 

6   Гапееў Валерый (1963, п. Осава, Рагачоўскі раён, Гомельская вобласць), 

пісьменнік, журналіст, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя У. Калесніка – 60 

гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Сучасныя пісьменнікі Беларусі: Валерый Гапееў 

- Урокі першага кахання 



8 
 

10  Тычына Міхась (Міхаіл) (1943), беларускі літаратуразнаўца, крытык, 

пісьменнік, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя У. Калесніка, прэміі Прэзідэнтаў 

акадэмій навук Украіны, Беларусі і Малдовы – 80 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Важкасць слова Міхася Тычыны 

- Міхась Тычына – даследчык прозы 

14  Цвірка Віталь (1913, в. Радзеева, Буда-Кашалёўскі раён, Гомельская 

вобласць – 1993), жывапісец, педагог, народны мастак Беларусі, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі – 110 гадоў з дня нараджэння 
Ілюстраваная выстава: 

- Прыроду трэба слухаць сэрцам 

18 Гарэцкі Максім (1893, в. Малая Багацькаўка, Мсціслаўскі раён. 

Магілёўская вобласць – 1938), пісьменнік, літаратуразнаўца, публіцыст, 

перакладчык, лексікограф, фалькларыст, крытык – 130 гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Максім Гарэцкі: сцежкамі жыцця 

- Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі 

- Паміж былым і будучым: проза М.Гарэцкага 

20   Шушкевіч Міхась (1933, Слуцкі раён, Мінская вобласць), паэт-песеннік, 

збіральнік беларускага фальклору – 90 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычныя паліцы: 

- Беларусь у асобах: Міхась Шушкевіч 

- Светлае слова Міхася Шушкевіча 

21 Катляроў Ізяслаў (1938, г. Чавусы, Магілёўская вобласць), паэт, 

журналіст, крытык, мастацтвазнаўца – 85 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычнаяя паліца: 

- Ізяслаў Катляроўскі ў СМІ 

23  Малевіч Казімір  (1878-1935), беларускі і расійскі мастак, тэарэтык 

мастацтва, адзін з заснавальнікаў супрэматызму – 145 гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжна-ілюстраваная выстава : 

- У водблісках “Чорнага квадрата” – жыццё і творчасць Казіміра Малевіча 

24  Скурко Іосіф (1938, в. Пількаўшчына, Мядзельскі раён, Мінская 

вобласць – 1989), паэт, многія вершы якога пакладзены на музыку, 

кінадраматург, перакладчык – 85 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Бацькоўскі парог у творчасці паэта Іосіфа Скурко 

26  Машэраў Пётр (1918, в. Шыркі, Сенненскі раён, Віцебская вобласць – 

1980), партыйны і дзяржаўны дзеяч БССР, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў 

патрыятычнага падполля і партызанскага руху ў Беларусі ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза, Герой Сацыялістычнай Працы, 

кавалер сямі ордэнаў Леніна – 105 гадоў з дня нараджэння 
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       Кніжныя выставы: 

- Яго сэрца білася для людзей 

- Чалавек-эпоха 

- Народная памяць аб ім будзе вечнай 

29  Бяганская Ядвіга (1908-1992), пісьменніца, перакладчыца – 115 гадоў з 

дня нараджэння 
Кніжная паліца: 

- Нечаканая сустрэча. Жыццё і творчасць Ядвігі Бяганскай 

САКАВІК 

1  Пецюкевіч Уладзімір (1943, в. Цяцеркі, Браслаўскі раён, Віцебская 

вобласць), паэт, многія вершы якога пакладзены на музыку вядомымі 

беларускімі кампазітарамі – 80 гадоў з дня нараджэння 
Кніжная паліца: 

- Уладзімір Пецюкевіч: паэт з Браслаўшчыны 

11 Ткачэнка Уладзімір (г. Віцебск; 1953), беларускі гітарыст, былы 

ўдзельнік ансамбля “Песняры”, Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь – 70 

гадоў з дня нараджэння 

20  Бутрамееў Уладзімір (1953, в. Расна, Дрыбінскі раён, Магілёўская 

вобласць), пісьменнік, драматург – 70 гадоў з дня нараджэння 
Выстава адной кнігі: 

- Сусветная гісторыя ў асобах 

Кніжная Выстава: 

- Кахаць і верыць. Творчасць Уладзіміра Бутрамеева 

23  Пашкоў Генадзь (1948, в. Ліпавічы, Чашніцкі раён, Віцебская вобласць), 

паэт, перакладчык, публіцыст – 75 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Люблю, спадзяюся, жыву: лірыка Генадзя Пашкова 

- Палесскія вандроўкі Г.Пашкова 

25  Акуцыёнак Пётр (1923, г.п. Шуміліна, Віцебская вобласць – 1943), 

удзельнік вызвалення Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, Герой Савецкага 

Саюза – 100 гадоў з дня нараджэння 

КРАСАВIК 

1   Краснова Гусачэнка Тамара (1948), паэтэса, кавалер ордэна Францыска 

Скарыны – 75 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Тамара Краснова Гусачэнка: жыццё маё – малітва 

- Са мною вечнасць гаворыць 

- Сучасныя паэты Віцебшчыны: Тамара Краснова Гусачэнка 

5   Шымук Віктар (Вікенцій) (1933, в. Змяёўцы, Дзятлаўскі раён, 

Гродзенская вобласць – 1998), паэт, многія вершы якога пакладзены на 

музыку, нарысіст – 90 гадоў з дня нараджэння 
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Тэматычная паліца: 

- Пясняр Прынёмання 

5   Дукса Мар’ян (1943 в. Каракулічы, Мядзельскі раён, Мінская вобласць – 

2019), паэт, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя А. Куляшова, Нацыянальнай 

літаратурнай прэміі – 80 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Мар’ян Дукса. Святло яго паэзіі  

18 Галавач Платон (1903, в. Пабокавічы, Бабруйскі раён, Магілёўская 

вобласць – 1937), пісьменнік, грамадскі дзеяч – 120 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Платон Галавач: лёс чалавека і пісьменніка 

МАЙ 

1  Крыга Алесь (сапр. Асіпенка Аляксандр) (1943, г. Мінск), пісьменнік, 

аўтар аповесцяў – 80 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Марскія матывы ў творчасці Алеся Крыгі 

2 Паршын Пётр (1943-2021), жывапісец, творы якога знаходзяцца ў 

Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, фондах Беларускага 

саюза мастакоў, галерэях Мінска, прыватных калекцыяху Беларусі і многіх 

замежных краін – 80 гадоў з дня нараджэння 

3  Сіўко Франц (1953, в. Вята, Мёрскі раён, Віцебская вобласць), празаік, 

публіцыст, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя У. Караткевіча – 70 гадоў з дня 

нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Франц Сіўко: пісьменнік Міёршчыны 

3 Сіўчыкаў Уладзімір (1958, г. Жодзіна, Мінская вобласць – 2021), 

пісьменнік, перакладчык, мастак – 65 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Уладзімір Сіўчыкаў: пісьменнік, перакладчык, мастак, выдавец  

6  Свірка Юрась (Юрый) (1933, в. Маргавіца, Докшыцкі раён, Віцебская 

вобласць – 2004), паэт, перакладчык, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя А. 

Куляшова – 90 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Кахаю і веру: лірыка Юрася Свіркі 

- Жыццёвымі фарбамі Юрася Свіркі 

10   Маўр Янка (сапр. Фёдараў Іван) (1883-1971), пісьменнік, адзін з 

пачынальнікаў беларускай дзіцячай літаратуры, заслужаны дзеяч культуры 

Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, кавалер ордэна “Знак 

Пашаны” – 140 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Мастацкі космас Янкі Маўра 

- Капітан нашых першых падарожжаў 
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- Дзіцячых сэрцаў уладар 

- Чараўнік з краіны дзяцінства 

15   Кішчанка Аляксандр (1933-1997), мастак, народны мастак Беларусі, 

заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі – 

90 гадоў з дня нараджэння 

18   Сурын Марцін (1908, Чашніцкі раён, Віцебская вобласць – 1963), 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза – 115 гадоў з 

дня нараджэння 

18  Казінец Міхаіл (1938, в. Цынцавічы, Вілейскі раён, Мінская вобласць – 

2021), дырыжор, педагог, мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор 

Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра імя I. Жыновіча, народны 

артыст Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі – 85 гадоў з дня 

нараджэння 

20  Кузьмічоў Анатоль (1923-2011), пісьменнік, перакладчык, драматург, 

аўтар раманаў, аповесцяў і п’ес, прысвечаных падзеям Вялікай Айчыннай 

вайны, вайсковай службе – 100 гадоў з дня нараджэння 

26  Карызна Уладзімір (1938, в. Закружка, Мінскі раён), паэт, адзін з 

аўтараў тэксту Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь, заслужаны дзеяч 

культуры Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, кавалер ордэна 

Францыска Скарыны – 85 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- А ў полі вярба: рыскі да партрэта Уладзіміра Карызны 

- Уладзімір Карызна: слова, якое акрыляе 

- Люблю цябе, Белая Русь: лірыка У.Карызны  

25  Стрыгалёў Міхась (Міхаіл) (1938, в. Недайка, Буда-Кашалёўскі раён, 

Гомельская вобласць – 2005), паэт, пісаў для дзяцей – 85 гадоў з дня 

нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Жывыя скарбы душы 

25 Федзюковіч Мікола (Мікалай) (1943, в. Гугава, Драгічынскі раён, 

Брэсцкая вобласць – 1997), паэт, перакладчык з французкай, балгарскай, 

румынскай, грузінскай і іншых моў – 80 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Мікола Федзюковіч: паэт Палескага краю  

 ЧЭРВЕНЬ 

9  Правасуд Уладзімір (1933, Гомельская вобласць – 2011), пісьменнік, 

заслужаны работнік культуры Беларусі – 90 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Гумар і сатыра ў творчасці Уладзіміра Правасуда 
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12   Мароз Уладзімір (1953, г. Косава, Івацэвічскі раён, Брэсцкая вобласць), 

пісьменнік, кінадраматург, сцэнарыст, кінарэжысёр – 70 гадоў з дня 

нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Уладзімір Мароз: “Радзіму ў сэрцы я нашу” 

15  Галушкіна Лідзія (1923-2009), артыстка оперы (мецца-сапрана), педагог; 

народная артыстка Беларусі – 100 гадоў з дня нараджэння 

16   Бутэвіч Анатоль (1948, в. Баяры, Нясвіжскі раён, Мінская вобласць), 

пісьменнік, перакладчык, публіцыст, крытык, дзяржаўны дзеяч Беларусі – 75 

гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Пад небам беларускага слова 

- Падарожжа па нашай гісторыі 

20  Вашчанка Гаўрыла (1928, в. Чыкалавічы, Брагінскі раён, Гомельская 

вобласць – 2014), жывапісец, народны мастак Беларусі, заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі – 95 гадоў з дня 

нараджэння 

26 Мушынская Таццяна (1958, г. Мінск), паэтэса, празаік, драматург, 

лібрэтыст, тэатральны крытык, журналістка – 65 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Сучасныя паэты Беларусі: Таццяна Мушынская 

ЛІПЕНЬ  

1 Мыслівец Пётр (1938, г. Драгічын, Брэсцкая вобласць), мастак, аўтар 

пейзажаў. Нацюрмортаў – 85 гадоў з дня нараджэня 

2 Клімец Міхаіл (1938, Пружанскі раён, Брэсцкая вобласць – 2007), 

гісторык, краязнаўца, грамадскі дзеяч, даследчык пытанняў гісторыі 

рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі, Вялікай Айчыннай вайны, 

населеных пунктаў Брэстчыны і помнікаў гісторыі Белавежскай пушчы – 85 

гадоў з дня нараджэння 

3  Аўруцін Анатоль (1948, г. Магілёў), паэт, крытык, перакладчык, кавалер 

ордэна “Культурная спадчына” Міжнароднай федэрацыі рускамоўных 

пісьменнікаў – 75 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Сэнс любові да Радзімы ў творчасці Анатоля Аўруціна  

3   Бярозкін Рыгор (1918, г. Магілёў – 1981), крытык, літаратуразнаўца – 105 

гадоў з дня нараджэння 

11  Красоўскі Міхаіл (1933, г. Рэчыца, Гомельская вобласць – 1989), артыст 

балета, педагог, арганізатар і кіраўнік эстрадна-харэаграфічнага ансамбля 

“Чараўніцы”, Заслужаны артыст Беларусі – 90 гадоў з дня нараджэння 
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11  Паліканіна Валянціна (1958, г. Крычаў, Магілёўская вобласць), паэтка, 

журналістка, перакладчыца, лаўрэат першай прэміі Саюза журналістаў, 

спецыяльнай прэміі Саюза пісьменнікаў Беларусі “Залаты Купідон” – 65 

гадоў з дня нараджэння 
Назвы мерапрыемстваў, тематычных паліц: 

- “Калі караць, дык толькі каханнем!” 

- Пад ціхай зоркай даравання 

13  Мрый Андрэй (сапр. Шашалевіч Андрэй) (1893, в. Доўгавічы, 

Чэрыкаўскі павет, Магілёўская губерня (цяпер Краспольскі раён), пісьменнік 

– 130 гадоў з дня нараджэння 
Назвы мерапрыемстваў, тематычных паліц: 

- Вядомы пад псэўданімам А.Мрый 

- Рэпрэсіраваны смех: Роздум над лёсам і творчасцю беларускага савецкага 

празаіка Андрэя Мрыя 

21  Краснянскі Уладзімір (1863, Расія – 1930), вучоны-гісторык, архівіст, 

краязнаўца, педагог, які ўнёс значны ўклад у стварэнне музеяў у Віцебску, 

член Віцебскай вучонай архіўнай камісіі – 160 гадоў з дня нараджэння 

26 Грамовіч Іван (1918, в. Закружка, Мінскі раён – 1986), пісьменнік, 

Заслужаны работнік культуры Беларусі – 105 гадоў з дня нараджэння 
Кніжная паліца: 

- У свеце літаратуры: Іван Грамовіч 

27  Мохаў Дзмітрый (1943, Расія), архітэктар, аўтар праектаў рэстаўрацыі 

шэрагу гістарычных будынкаў у Беларусі, тэатральны мастак, галоўны 

мастак Тэатра-студыі кінаакцёра (1983-1996)  –  80 гадоў з дня нараджэння 

ЖНІВЕНЬ 

3 Кедышка Мікалай (1923, г. Мінск – 1943), адзін з арганізатараў і 

кіраўнікоў мінскага патрыятычнага падполля ў Вялікую Айчынную вайну, 

Герой Савецкага Саюза – 100 гадоў з дня нараджэння 

6  Грыдзюшка Яўген (1958, г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць), гітарыст, 

педагог, адзін з пачынальнікаў беларускай гітарнай школы – 65 гадоў з дня 

нараджэння 

6 Лучанок Ігар (1938, г. Мар’іна Горка, Пухавічскі раён, Магілёўская 

вобласць – 2018), кампазітар, Народны артыст Беларусі і СССР, Заслужаны 

дзеяч мастацтваў Беларусі і Польшчы, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола 

Беларусі, прэміі Ленінскага камсамола, Дзяржаўнай прэміі Беларусі, 

Міжнароднай прэміі прафсаюзаў, кавалер ордэнаў “Знак Пашаны”, Дружбы 

народаў, Ф.Скарыны, ордэна Айчыны I ступені, уладальнік медаля ЮНЕСКА 

“5 кантынентаў” – 85 гадоў з дня нараджэння 

6   Платонаў Барыс (1903, г. Мінск – 1967), акцёр, педагог, Народны артыст 

Беларусі і СССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР – 120 гадоў з дня 

нараджэння 
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7  Манаеў Віктар (1958, г. Мінск), акцёр, Народны артыст Беларусі, лаўрэат 

прэміі Ленінскага камсамола Беларусі, Дзяржаўнай прэміі СССР, Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі – 65 гадоў з дня нараджэння 

8 Пракапцоў Уладзімір (1953, в. Жгунская Буда, Добрушскі раён, 

Гомельская вобласць), мастацтвазнаўца, мастак, генеральны дырэктар 

Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, Заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі, ганаровы член Расійскай акадэміі мастацтваў, лаўрэат 

прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “За духоўнае адраджэнне” – 70 гадоў з 

дня нараджэння 

10 Міровіч Еўсцігней (сапр. Дунаеў) (1878, Расія – 1952), рэжысёр, 

драматург, педагог, адзін са стваральнікаў беларускага савецкага тэатра, 

Народны артыст Беларусі – 145 гадоў з дня нараджэння 

13 Багатыроў Анатоль (1913, г. Віцебск – 2003), кампазітар, педагог, адзін з 

заснавальнікаў нацыянальнай оперы, народны артыст Беларусі, Заслужаны 

дзеяч мастацтваў Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР і Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі – 110 гадоў з дня нараджэння 

24   Раманоўскі Янка (Іван Юльянавіч) (1928, г. Мінск – 1974), мастак – 95 

гадоў з дня нараджэння 

25  Арлоў Уладзімір (1953, г. Полацк, Віцебская вобласць), пісьменнік, 

аўтар кніг і сцэнарыяў навукова-папулярных фільмаў, прысвечаных 

славутым дзеячам Беларусі – 70 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычныя паліцы: 

- Беларуская гісторыя: Уладзімір Арлоў распавядае 

- Выбітныя асобы Беларусі вачыма пісьменніка Уладзіміра Арлова  

27 Вакар Сяргей (1928-1998), беларускі скульптар – 95 гадоў з дня 

нараджэння 

28  Пянкрат Міхась (Міхаіл) (1918, Чэрвенскі раён, Мінская вобласць – 

2001), пісьменнік – 105 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- У свеце літаратуры: Міхась Пянкрат 

31  Шырко Васіль (1948, Уздзенскі раён, Мінская вобласць), пісьменнік, 

публіцыст, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя К.Каліноўскага – 75 

гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Раім прачытаць: Васіль Шырко 

ВЕРАСЕНЬ 

1 Шаршэўскі Рыгор (1913, Расія – 1991), піяніст, педагог, адзін з 

заснавальнікаў беларускай фартэпіяннай школы, Заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі – 110 гадоў з дня нараджэння 

1 Адамчык Вячаслаў (1933-2001), Беларускі празаік, драматург, 

кінасцэнарыст – 90 гадоў з дня нараджэння 
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Тэматычная паліца: 

- Традыцыі і наватарства ў творах Вячаслава Адамчыка 

8  Грачанікаў Анатоль (1938, в. Шарпілаўка, Гомельскі раён – 1991), паэт. 

Лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі – 85 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычныя паліцы: 

- Творчая індывідуальнасць паэта Анатоля Грачанікава 

- Паэт Анатоль Грачанікаў: “Да апошніх дзён любіць людзей, зямлю і неба”  

14 Левановіч Леанід (сапр. Лявонаў) (1938, в. Клеявічы, Касцюковачскі 

раён, Магілёўская вобласць – 2021), пісьменнік, лаўрэат Літаратурнай прэміі 

імя І. Мележа – 85 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Леанід Левановіч: валанцёр свабоды 

16  Дашук Віктар (1938, в. Валокі, Хойнікскі раён, Гомельская вобласць), 

кінарэжысёр, сцэнарыст, аператар, журналіст, Народны артыст Беларусі, 

Заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, 

прэміі Ленінскага камсамола Беларусі – 85 гадоў з дня нараджэння 

16  Хацкевіч Віктар (1943, Расія), мастак, творы якога экспануюцца ў 

фондах Беларускага саюза мастакоў, Нацыянальным мастацкім музеі 

Рэспублікі Беларусь і іншых музеях Беларусі, аўтар манументальных 

размалёвак у многіх грамадскіх памяшканнях – 80 гадоў з дня нараджэння 

20 Мацяш Ніна (1943, Бярозаўскі раён, Брэсцкая вобласць – 2008), 

пісьменніца, перакладчыца, Заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, лаўрэат 

Літаратурнай прэміі імя А.Куляшова – 80 гадоў з дня нараджэння 
Назвы мерапрыемстваў, тэматычных паліц: 

- Ніна Мацяш – гонар наш 

- Пакінула нам запавет быць адданымі 

21 Альшэўскі Віктар (1953, Бялынічскі раён, Магілёўская вобласць), 

жывапісец, творы якога знаходзяцца ў дзяржаўных і прыватных зборах 

Беларусі, Расіі, Германіі, Нарвегіі, Швецыі, ЗША, Польшчы і Італіі; педагог, 

аўтар шэрагу вучэбна-наглядных дапаможнікаў, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі – 70 гадоў з дня нараджэння 

21  Елісеенкаў Алег (1958, Расія), кампазітар, Заслужаны дзеяч мастацтваў 

Беларусі, лаўрэат некалькіх прэмій, уладальнік прыза “Хрустальный аист” V 

Нацыянальнага фестывалю беларускага кіно – 65 гадоў з дня нараджэння 

22 Шынклер Хвядос (1903, г. Заслаўе, Мінская вобласць – 1942), 

пісьменнік, адзін з пачынальнікаў урбаністычнай тэмы ў беларускай 

літаратуры – 120 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Пульс жыцця ў творах Хвядоса Шынклера 

23  Маўзон Аркадзь (сапр. Маўшэнзон Арон) (1918, г. Віцебск – 1977),  

драматург – 105 гадоў з дня нараджэння 
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Тэматычная паліца: 

- Літаратары Віцебшчыны: Аркадзь Маўзон 

24 Мядзёлка Паўліна Вікенцьеўна (Вінцэнтаўна) (1893, в. Будслаў, 

Вілейскі павет, Віленская губерня (цяпер Мядзельскі раён, Мінская вобласць) 

– 1974), дзеяч беларускай культуры, адна з першых выканаўцаў ролі Паўлінкі 

ў аднайменнай камедыі Я.Купалы, Заслужаны дзеяч культуры Беларусі – 130 

гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Паўліна Мядзёлка ў жыцці Янкі Купалы 

25 Грахоўскі Сяргей (1913, Украіна – 2002), пісьменнік, перакладчык, 

Заслужаны работнік культуры Беларусі, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя 

А.Куляшова, Дзяржаўнай прэміі Беларусі – 110 гадоў з дня нараджэння 
Літаратурная гадзіна: 

- Сяргей Грахоўскі: напісана крывёю сэрца 

27 Харужая Вера (1903, г. Бабруйск, Магілёўская вобласць – 1942), 

удзельніца грамадзянскай вайны, дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Заходняй 

беларусі, адна з арганізатараў і кіраўнікоў падполля ў Віцебску ў вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза, публіцыст – 120 гадоў з дня 

нараджэння  

29   Глобус Адам (сапр. Адамчык Уладзімір) (1958, г. Дзяржынск, Мінская 

вобласць), пісьменнік, мастак, выдавец – 65 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Сучасны літаратар – Адам Глобус 

29 Сыракомля Уладзіслаў (сапр. Кандратовіч Людвік францішак 

Уладзіслаў) (1823, былы фальварак Смольгаў, Слуцкі павет, Мінская губерня 

(цяпер в. Смольгава,  Любанскі раён, Мінская вобласць) – 1862), польскі і 

беларускі паэт, перакладчык, крытык, краязнаўца, археолаг – 200 гадоў з дня 

нараджэння 
Літаратурная гадзіна: 

- “Лірнік зямлі беларускай” 

КАСТРЫЧНІК 

1 Змагар Алесь (сапр. Яцэвіч; 1903, в. Цароўка, Слуцкі павет, Мінская 

губерня, цяпер вёска Кірава, Слуцкі раён, Мінская вобласць – 1995), паэт, 

празаік, драматург, перакладчык. Жыў у ЗША – 120 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Смуткам плешчуць хвалі  

1  Сердзюкоў Мікалай (1948, Чачэрскі раён, Гомельская вобласць), 

беларускі празаік, публіцыст – 75 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Пісьменнікі Беларусі: Мікалай Сердзюкоў  

2  Грабеншчыкоў Сяргей (1918-1987), балетмайстр, педагог, Заслужаны 

дзеяч культуры Беларусі – 105 гадоў з дня нараджэння 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%9E%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
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4  Камароў Дзмітрый (1883-1970), беларускі жывапісец – 140 гадоў з дня 

нараджэння 

4 Кейзараў Аляксей (сапр. Кейзераў; 1928, в. Бронніца, Буда-Кашалёўскі 

раён, Гомельская вобласць – 1994), беларускі празаік, нарысіст – 95 гадоў з 

дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Пісьменнікі Беларусі: Аляксей Кейзараў  

4   Харламаў Іван (1928-2007), беларускі мастак-дызайнер, графік, педагог – 

95 гадоў з дня нараджэння 

4  Кароткі Іван (1938), беларускі мастак-акварэліст – 85 гадоў з дня 

нараджэння 

6  Заранка Сяргей (1818 в. Ляды,  Копыскі павет, Магілёўская губерня; 

цяпер Дубровенскі раён, Віцебская вобласць  – 1871), беларускі жывапісец, 

педагог – 205 гадоў з дня нараджэння 

6  Мілюць Алесь (1908, в. Скорычы, Карэлічскі раён, Гродзенская вобласціь  

– 1944), беларускі паэт – 115 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Паэт-франтавік Алесь Мілюць  

7  Басаў Ізраіль (1918,  г. Мсціслаў, Магілёўская вобласць – 1999), беларускі 

жывапісец – 105 гадоў з дня нараджэння 

7 Блакіт Валянцін (сапр. Болтач; 1938, в. Вострава, Шчучынскі 

раён, Навагрудскае ваяводства – 2007), беларускі празаік, публіцыст, паэт – 

85 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

-  “Усмешка фартуны” для Валянціна Блакіта  

8  Казакоў Міхась (1938, в.Халіпы Дрыбінскага раёна Магілёўскай вобласці 

– 2000), беларускі паэт, перакладчык  – 85 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Родныя гарызонты ў творчасці беларускага паэта Міхася Казакова  

8 Шамякіна Таццяна (1948, г.Мінск),  літаратуразнаўца, крытык, 

перакладчыца – 75 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Даследчык беларускай літаратуры Таццяна Шамякіна 

11  Агняцвет Эдзі (сапр. Каган; 1913, г. Мінск – 2000), беларуская паэтка – 

110 гадоў з дня нараджэння 
Кніжная паліца: 

- У вашых творах – ваша сэрца 

12 Філімонава Любоў (1948, г. Мінск), беларуская паэтка, празаік, 

перакладчыца – 75 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

-  “Гучныя фарбы” паэзіі Любові Філімонавай 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D0%B4%D1%8B,_%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%91%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%87%D1%8B
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8D%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%86%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%9E
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%87%D1%83%D1%87%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%87%D1%83%D1%87%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%87%D0%B0)
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13  Драздовіч Язэп (1888, засценак Пунькі, цяпер Глыбоцкі раён – 1954), 

беларускі мастак, скульптар, фалькларыст, археолаг, пісьменнік – 135 гадоў з 

дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Гадзіна мастацтва “Язэп Драздовіч: мастак і вандроўнік” 

15  Смірноў Юрый (1928-1997), спявак, Заслужаны артыст Беларусі – 95 

гадоў з дня нараджэння 

17  Шумаў Міхаіл (1923, г. Магілёў), беларускі празаік – 100 гадоў з дня 

нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Міхаіл Шумаў: жыццё як захапляльная аповесць 

17  Тарасаў Вячаслаў (1938-1997), беларускі мастак тэатра, жывапісец, 

аўтар прац у сцэнаграфіі, станковай і кніжнай графіцы, жывапісе, 

мультыплікацыі – 85 гадоў з дня нараджэння 

18   Тарасаў Вячаслаў (сапр. Малейка; 1893-1971), артыст, Народны артыст 

Беларусі, Народны артыст СССР – 130 гадоў з дня нараджэння 

19  Засім Мікола (1908, в. Шані, цяпер Пружанскі раён, Расія, зараз Брэсцкая 

вобласць – 1957), беларускі паэт, крытык – 115 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Вершы ад шчырага сэрца паэта Міколы Засіма  

20 Ластоўскі Вацлаў (1883, Дзісенскі павет Віленскай губерні, 

цяпер Глыбоцкі раён Віцебскай вобласці -1938),  беларускі гісторык і 

пісьменнік – 140 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Мастацкія адкрыцці Вацлава Ластоўскага 

20  Нарушэвіч Адам Тадэвуш Станіслаў (1733, Пінскі павет – 1796), 

беларускі гісторык, паэт, перакладчык, рэлігійны дзеяч – 290 гадоў з дня 

нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Вялікі пісар літоўскі  

21  Клімковіч Максім (1958, г. Мінск), беларускі празаік, драматург – 65 

гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Наш сучаснік: беларускі празаік і драматург Максім Клімковіч  

22  Бажко Алесь (1918, в. Даўгінава, Карэліцкі раён Гродзенскай вобласці - 

2013), беларускі пісьменнік – 105 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Алесь Бажко: на варце Радзімы  

22   Дабралюбаў Ігар (1938, г. Новасібірск), кінарэжысёр, Народны артыст 

Беларусі – 85 гадоў з дня нараджэння 

23   Ярац Віктар (1948, п. Красны Мост  Рэчыцкага раёна Гомельскай 

вобласці), беларускі паэт, літаратуразнаўца – 75 гадоў з дня нараджэння 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96_(%D0%93%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%96
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%9E%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8D%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8D%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%B0%D0%BA_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D1%87%D1%8B%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
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Тэматычная паліца: 

- Адкрытасць перад часам і жыццём: Віктар Ярац  

25   Дурчын Пётр (1918, г. Мазыр Гомельскай вобласці – 1997), беларускі 

мастак – 105 гадоў з дня нараджэння 

25    Шчасная Нінэль (1928, г. Полацк Віцебскай вобласці – 2013), беларускі 

жывапісец, графік – 95 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Слова пра мастачку Нінэль Шчасную 

25  Папоў Дзмітрый (1938), беларускі скульптар – 85 гадоў з дня 

нараджэння 

26   Герасімаў Мікалай (1903, г. Санкт-Пецярбург – 1977), беларускі празаік 

– 120 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- На скрыжаванні часу 

29 Саламевіч Янка (1938, в. Малая Кракотка, Слонімскі павет,  

Навагрудскае  ваяводства,  зараз  Гродзенская вобласць  – 2012),  беларускі 

літаратуразнаўца,  фалькларыст,  бібліёграф,  перакладчык – 85  гадоў  з  дня 

нараджэння 
Тэматычныя паліцы: 

- Даследчык беларускай літаратуры Янка Саламевіч 

- Навуковы дыскурс Янкі Саламевіча  

30  Ткачэнка Уладзімір (1948, г. Віцебск), беларускі жывапісец – 75 гадоў з 

дня нараджэння 

ЛІСТАПАД 

1  Пфляўмбаўм Яўгенія (1908, г. Мінск – 1996), беларуская паэтка – 115 

гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

-  “Мой лёс круты, як лес густы...”  

1  Адамчык Вячаслаў (1933, в. Варакомшчына, Навагрудскі павет, зараз 

Дзятлаўскі раён – 2001), беларускі празаік, перакладчык, кінадраматург – 90 

гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя паліцы: 

- Трывогі і надзеі чалавека: па старонках кніг В.Адамчыка 

- Споведзь Вячаслава Адамчыка 

- Вобразны свет Вячаслава Адамчыка 

1 Ляшук Вера (1933, в. Марозавічы, Брэсцкі раён), беларускі 

літаратуразнаўца – 90 гадоў з дня нараджэння 

1   Пракаповіч Мікола (1948, в. Пугачова, Брэсцкая вобласць), беларускі 

паэт – 75 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычныя паліцы: 

- Мікола Пракаповіч – нашчадкам 

- Мікола Пракаповіч:  жыццё падарыла нам дзіва 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%87%D0%B0)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%88%D1%87%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82,_1921%E2%80%941940
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%8B,_%D0%91%D1%80%D1%8D%D1%81%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D1%81%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
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3  Зубкова Зінаіда (1938, в. Ульянаўка, Тосненскі раён, Ленінградская 

вобласць), актрыса, Заслужаная артыстка Беларусі – 85 гадоў з дня 

нараджэння 

6 Лёсік Язэп Юр’евіч (1883 в. Мікалаеўшчына, цяпер Стаўбцоўскі 

раён, Мінская вобласць – 1940), мовазнавец, пісьменнік, грамадскі дзеяч, 

педагог, акадэмік НАН Беларусі – 140 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя паліцы: 

- Язэп лёсік: выгнаннік са сваёй Айчыны 

- Вялікі пакутнік за дабро 

- Язэп Лёсік: вярнуўся з нябыту 

7   Дракахруст Аляксандр (1923, г. Масква – 2008), паэт, перакладчык – 100 

гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Паэт-франтавік Аляксандр Дракахруст  

7 Вераб’ёў Павел (1958, в. Рабавічы, Слаўгарадскі раён, Магілёўская 

вобласць), беларускі паэт – 65 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Літаратурная метрыка паэта Паўла Вераб’ёва  

7  Борматаў Усевалад (1928, Бранская вобласць (Расія) – 2014), беларускі 

генэтык, селекцыянер раслін – 95 гадоў з дня нараджэння 

8  Захар Дзмітрый (1898, г. Мінск – 1951), беларускі дырыжор, рэжысёр, 

кампазітар – 125 гадоў з дня нараджэння 

8  Явар Міхась (1903, в. Мінявічы, цяпер Мастоўскі раён, Гродзенская 

вобласць – 1933), беларускі паэт – 120 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Паэт-рэвалюцыянер Міхась Явар  

8  Бягун Міхась (сапр. Блошкін; 1908, г. Мінск – 1938), беларускі пісьменнік 

– 115 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Рэха рэвалюцыі ў творчасці Міхася Бягуна  

8  Сакалоў Уладзімір (1908, г. Мінск – 1979), беларускі графік – 115 гадоў з 

дня нараджэння 

8  Сачанка Іван (1938, в. Вялікі Бор, Хойнікскі раён, Гомельская вобласць), 

беларускі гісторык, публіцыст – 85 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Навуковец, публіцыст і гісторык Іван Сачанка  

11  Сёмчанка Павел (1938, Кіеўская вобласць (Украіна), беларускі мастак-

каліграфіст, плакатыст – 85 гадоў з дня нараджэння 

12  Пранчак Леанід (1958. в. Пранчакі, Ляхавіцкі раён, Брэсцкая вобласць), 

беларускі паэт, публіцыст – 65 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычныя паліцы: 

- “Пачуццяў шчырых схова” 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D0%BA%D0%B0_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%9E%D1%88%D1%87%D1%8B%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%9E%D0%B1%D1%86%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%9E%D0%B1%D1%86%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%9E%D0%B1%D1%86%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%8B
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%96_%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%A5%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%96
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%85%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D1%81%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
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- Вершы і песні Леаніда Пранчука 

12    Місун Ганна (1868, г. Масква – 1922), першая жанчына-геолаг Беларусі 

– 155 гадоў з дня нараджэння 

14  Пракопчык Леанід (1933, г. Мінск – 1998), беларускі празаік, драматург, 

кінасцэнарыст – 90 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Памятка дзён Леаніда Пракопчыка  

14  Сарока Валерый (1938), скрыпач, Заслужаны артыст Беларусі – 85 гадоў 

з дня нараджэння  

18 Гарачаў Станіслаў (1938, Ніжагародская вобласць (Расія) – 1997), 

беларускі жывапісец – 85 гадоў з дня нараджэння 

19 Знаёмы Сяргей (1908, в. Звонь, Лепельскі павет, Віцебская губерня, 

цяпер Ушачскі раён, Віцебская вобласць –1937), беларускі паэт – 115 гадоў з 

дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Пісьменнікі Віцебшчыны: Сяргей Знаёмы 

19  Берсан Міхаіл (1948), дырыжор, Заслужаны артыст Беларусі – 75 гадоў з 

дня нараджэння 

20 Янішчыц Яўгенія (1948, в. Рудка, Пінскі раён, Брэсцкая вобласць  – 

1988), беларуская паэтка – 75 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя паліцы: 

- Дзіўная птушка паэзіі 

- Яўгенія Янішчыц  размаўляе з кожным 

- Жытнёвае святло яе паэзіі 

24   Гарбук Вісарыён (1913, в. Шкілякі, Лепельскі павет, Віцебская губерня  

–1986), беларускі празаік – 110 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Пісьменнікі Віцебшчыны: Вісарыён Гарбук  

25   Волкаў Анатоль (1908, г. Пенза (Расія) – 1985), беларускі графік, мастак 

– 115 гадоў з дня нараджэння 

26  Шахавец Уладзімір (1918, в. Кімія, Барысаўскі раён, Мінская вобласць – 

1991), беларускі празаік, паэт, перакладчык – 105 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

-  “Месца ў жыцці” Уладзіміра Шахаўца  

27  Пестрак Піліп (1903, в. Сакоўцы, Слонімскі павет, Гродзенская губерня, 

цяпер Івацэвіцкі раён, Брэсцкая вобласць – 1978), беларускі паэт, празаік – 

120 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Тэма Радзімы ў творчасці Піліпа Пестрака  

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D1%81%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%96
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%9E%D1%86%D1%8B
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%8F)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8D%D0%B2%D1%96%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D1%81%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
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27 Літвінава Зоя (1938, в. Старае Сяло, Веткаўскі раён), мастак 

манументальна-дэкаратыўнага мастацтва, жывапісец, графік – 85 гадоў з дня 

нараджэння 

29  Красоўскі Яўген (1908, г. Баку – 1980), беларускі жывапісец і графік – 

115 гадоў з дня нараджэння 

30  Арлова Галіна (Яроменка) (1928, г. Віцебск – 2021), актрыса, Народны 

артысткі Беларусі – 95 гадоў з дня нараджэння 

СНЕЖАНЬ 

3  Сухаверхаў Уладзімір (1908, Екацярынаслаў (Расія) – 1977), беларускі 

жывапісец – 115 гадоў з дня нараджэння 

4  Камейша Казімір (1943, вёска Малыя Навікі, Стаўбцоўскі раён, Мінская 

вобласць), беларускі паэт, перакладчык – 80 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- “Тут мае вёсны прычалены” 

- Казімір Камейша: “Я – паэт пушчанскага паходжання” 

4   Маеўская Ніна (1938, г. Любань, Мінская вобласць – -2011), беларуская 

пісьменніца – 85 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычныя паліцы: 

- Пісьменнікі Беларусі: Ніна Маеўская 

- Ніна Маеўская: “Мая ўлюбёная краіна” 

5  Абуховіч Ганна (1908, г. Масква – 1986), актрыса, Народная артыстка 

Беларусі – 115 гадоў з дня нараджэння 

6 Зязюля Андрэй (сапр. Аляксандр Астрамовіч; 1878, 

в. Навасады (цяпер Ашмянскі раён, Гродзенская вобласць) – 1921), паэт, 

каталіцкі святар – 145 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычныя паліцы: 

- Паэт-святар Андрэй Зязюля 

- Крыж і церні жыцця: Андрэй Зязюля 

7   Сумараў Васіль (1938, г. Мінск), беларускі жывапісец – 85 гадоў з дня 

нараджэння 
Віртуальная выстава: 

- Васіль Сумараў: настаўнік і вучні: выстава ў Нацыянальным мастацкім 

музеі 

12  Кірэенка Кастусь (1918,  в. Гайшын, Слаўгарадскі раён, Магілёўская 

вобласць – 1981), беларускі паэт – 105 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Паэт Катусь Кірэенка: заўсёды з Радзімай 

12 Цурыкаў Мікалай (1938, в. Бароўка, Магілёўскі раён), беларускі 

жывапісец – 85 гадоў з дня нараджэння 

12  Варвановіч Надзея (1903, г. Гомель – 1985), беларускі жывапісец – 120 

гадоў з дня нараджэння 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D1%8F%D0%BB%D0%BE
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%9E%D0%B1%D1%86%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B,_%D0%90%D1%88%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%9E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD


23 
 

15 Парахня Данііл (1918-1980), беларускі жывапісец – 105 гадоў з дня 

нараджэння 

15 Былінская Людміла (1938, г. Мінск), актрыса, заслужаная артыстка 

Беларусі – 85 гадоў з дня нараджэння 

16 Агуновіч Эдуард (1938, г. Рэчыца, Гомельская вобласць – 2020), 

беларускі мастак – 85 гадоў з дня нараджэння 

16  Ахрэмчык Іван (1903, г. Мінск – 1971), Народны мастак Беларусі – 120 

гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя паліцы: 

- Радзімазнаўства: Беларусь Івана Ахрэмчыка 

- Партрэтны жывапіс Івана Ахрэмчыка 

17  Круль Міхаіл (1943, г. Масква – 2013), беларускі празаік – 80 гадоў з дня 

нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Пісьменнікі Беларусі: Міхаіл Круль  

24  Кулакоўскі Аляксей (1913, вёска Кулакі, Слуцкі павет, Мінская губерня  

– 1986), беларускі празаік – 110 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Творчае крэда пісьменніка Аляксея Кулакоўскага  

25  Канапелька Зінаіда (1918, г.п. Багушэўск, Віцебская вобласць – 1997), 

Народная артыстка Беларусі – 105 гадоў з дня нараджэння 

26  Раманоўская Гелена (1908, г. Мінск – 1980), беларуская пісьменніца – 

115 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Пісьменнікі Беларусі: Гелена Раманоўская  

27 Вялюгін Анатоль (1923, в. Машканы, Сенненскі раён, Віцебская 

вобласьць – 1994), беларускі паэт, перакладчык, кінадраматург – 100 гадоў з 

дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Паэты Віцебшчыны: Анатоль Вялюгін  

24   Міцкевіч Адам (1798, г. Навагрудак – 1855), польскі і беларускі паэт – 

225 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Пясняр Навагрудчыны 

- У вянок Адаму Міцкевічу 

- “Усюды частку душы я пакінуў”: мясціны Адама Міцкевіча 

27 Казанаў Барыс (сапр. Лапіцкі; 1938, в. Рясна, Дрыбінскі раён, 

Магілёўская вобласць – 2016), беларускі празаік – 85 гадоў з дня нараджэння 
Кніжняя паліца: 

- Пісьменнік і марак Барыс Казанаў 

 

 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%96,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B_(%D0%B2%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%8C
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%8C
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РАСІЙСКІЯ І СУСВЕТНЫЯ ПІСЬМЕННІКІ, ДЗЕЯЧЫ МАСТАЦТВА, 

ГРАМАДСКІЯ ДЗЕЯЧЫ, НАВУКОЎЦЫ – ЮБІЛЯРЫ 2023 ГОДА 

СТУДЗЕНЬ 

1 Де Кубертэн П’ер (1863-1937), грамадскі дзеяч, заснавальнік сучасных 

Алімпійскіх гульняў – 160 гадоў з дня нараджэння 

3  Абдулаў Аляксандр (1953-2008), акцёр тэатра і кіно, народны артыст Расіі 

– 70 гадоў з дня нараджэння 

4   Ньютан Ісак (1643-1727), англійскі фізік, астраном, матэматык, механік – 

380 гадоў з дня нараджэння 

6  Чэлентана Адрыана (1938), італьянскі спявак, кампазітар, акцёр, рэжысёр 

– 85 гадоў з дня нараджэння 

8   Смелякоў Яраслаў (1913-1972), расійскі паэт, крытык, перакладчык – 110 

гадоў з дня нараджэння 
Кніжная выстава: 

- Русский поэт советской эпохи – Ярослав Смеляков 

9 Калманоўскі Эдуард (1923, г. Магілёў,— 1994), расійскі кампазітар, 

народны артыст Расіі і СССР, заслужаны дзеяч мастацтваў Расіі, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі СССР – 100 гадоў з дня нараджэння 

10 Талстой Аляксей (1883-1945), расійскі пісьменнік і публіцыст – 140 

гадоў з дня нараджэння 
Кніжная выстава: 

- Один день с Алексеем Толстым 

12  Перо Шарль (1628-1703), французскі пісьменнік-казачнік, паэт, крытык – 

395 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- В гостях у Шарля Перро 

- Путешествие по сказкам Шарля Перро 

- “Мудрость сказок Шарля Перро” 

13   Суцін Хаім (1893, г.п. Смілавічы, Чэрвеньскі раён, Мінская вобласць – 

1943), жывапісец, адзін з вядучых прадстаўнікоў экспрэсіянізму, які жыў і 

працаваў у Францыі – 130 гадоў з дня нараджэння 
Ілюстраваная выстава: 

- Хаім Суцін: боль і прыгажосць свету 

17   Станіслаўскі Канстанцін (1863-1938), акцёр, рэжысёр, педагог, народны 

артыст СССР – 160 гадоў з дня нараджэння 
Кніжная выстава: 

- Маё жыццё ў мастацтве 

22  Байран Джордж (1788-1824), англійскі паэт-рамантык – 235 гадоў з дня 

нараджэння 
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22  Ландау Леў (1908-1968), расійскі фізік, акадэмік, Нобелеўскі лаўрэат – 

115 гадоў з дня нараджэння 

23   Стэндаль (сапр. Анри-Мари Бейль ) (1783-1842), французскі пісьменнік 

– 240 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя паліцы: 

- Летуценнік і бунтар 

- Майстар літаратурнага слова 

- Чырвонае і чорнае ў творчасці Стэндаля 

24   Сурыкаў Васіль (1848-1916), расійскі гістарычны жывапісец і жанрыст 

– 175 гадоў з дня нараджэння 

24  Башмет Юрый (1953), расійскі альтыст, дырыжор, педагог, народны 

артыст СССР – 70 гадоў з дня нараджэння 

25   Высоцкі Уладзімір (1938-1980), паэт, кампазітар і выканаўца, акцёр – 85 

гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Владимир Высоцкий без мифов и легенд 

- Владимир Высоцкий. Жизнь после смерти 

- Человек. Поэт. Актер 

- Владимир Высоцкий. Между словом и славой 

- Владимир Высоцкий и музыка 

30   Гайдай Леанід (1923-1993), расійскі нарэжысёр, сцэнарыст, народны 

артыст СССР – 100 гадоў з дня нараджэння 

ЛЮТЫ 

4 Прышвін Міхаіл (1873-1954), расійскі пісьменнік – 150 гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжная выстава: 

- Кладовая природы Михаила Пришвина 

Гульня-падарожжа ці Літаратурная гадзіна: 

- “Открываем богатство М.Пришвина” 

- “Живой мир в рассказах Пришвина” 

8 Верн Жуль (1828-1905), французскі пісьменнік – 195 гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Путешествие с героями Жюля Верна 

- Вокруг света на корабле мечты 

8  Ціханаў Вячаслаў(1928-2009), расійскі акцёр тэатра і кіно, народны 

артыст – 95 гадоў з дня нараджэння 

9  Жукоўскі Васіль (1783-1852), расійскі паэт, перакладчык, літаратурны 

крытык, педагог – 240 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- В. А. Жуковский. Поэзия чувства и “сердечного воображения” 

- Поэт русского романтизма 
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10  Блантер Мацвей (1903-1990), расійскі кампазітар, народны артыст СССР 

— 120 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Золотой Блантер: “Катюша” и другие песни 

      - Советские композиторы в годы Великой Отечественной войны. Матвей 

Блантер 

10  Вайнэр Георгій (1938-2009), расійскі пісьменнік, журналіст – 85 гадоў з 

дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Ах, дэтэктыў, дэтэктыў, дэтэктыў 

13 Шаляпін Фёдар (1873-1938), расійскі спявак – 150 гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжная выстава: 

- Гениальный сын земли русской 

- Шаляпин: маска и душа 

16  Тухачэўскі Міхаіл (1893-1937), ваенны дзеяч, палкаводзец, Маршал 

Савецкага Саюза, удзельнік Першай сусветнай вайны, грамадзянскай вайны 

1918-1920 гг. у Беларусі, савецка-польскай вайны 1920 г. – 130 гадоў з дня 

нараджэння 

20  Даватар Леў (1903, в. Хоціна, Бешанковічскі раён, Віцебская вобласць – 

1941), ваенны дзеяч, удзельнік вайны ў Іспаніі 1936-1939 гг., савецка-

фінляндскай 1939-1940 гг. і Вялікай Айчыннай войнаў, генерал-маёр, Герой 

Савецкага Саюза, кавалер ордэна Чырвонага Сцяга – 120 гадоў з дня 

нараджэння 

23 Фучык Юліус (1903-1943), чэхаславацкі журналіст, пісьменнік – 120 

гадоў з дня нараджэння 

24 Казакевіч Эмануіл (1913-1962), расійскі і яўрэйскі пісьменнік, паэт, 

перакладчык – 110 гадоў з дня нараджэння 
Кніжная выстава: 

- Через тернии к “Звезде” 

САКАВІК 

4   Вівальдзі Антоніа (1678-1741), італьянскі кампазітар, скрыпач, педагог, 

дырыжор – 345 гадоў з дня нараджэння 

7 Кустодзіеў Барыс (1878-1927), расійскi мастак – 145 гадоў з дня 

нараджэння 

12 Вернадскі Уладзімір (1863-1945), расійскі прыродазнаўца, мысляр і 

грамадскі дзеяч – 160 гадоў з дня нараджэння 

13  Макаранка Антон (1888-1939), расійскі педагог і пісьменнік – 135 гадоў 

з дня нараджэння 
Кніжная выстава: 

- Великий русский педагог Антон Макаренко 
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13 Міхалкоў Сяргей (1913-2009), расійскі паэт, пісьменнік, байкапісец, 

грамадскі дзеяч – 110 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Весёлый день с Сергеем Михалковым 

- Сергей Михалков – поэт страны детства 

Літаратурныя святы: 

-  “Путешествие по произведениям С.В.Михалкова” 

- “Путешествие в Страну Детства со стихами Сергея Михалкова” 

17   Палявы Барыс (1908-1981), расійскі пісьменнік, журналіст – 115 гадоў з 

дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Кино и книга о настоящем человеке 

- Борис Полевой: “Пишу без вымысла” 

17 Нурыеў Рудольф (1938-1993), расійскі і брытанскі артыст балета, 

танцоўшчык і балетмайстар – 85 гадоў з дня нараджэння 

19   Пакрышкін Аляксандр (1913-1985), расійскі лётчык-ас, першы тройчы 

Герой Савецкага Саюза – 110 гадоў з дня нараджэння 

28  Дашкова Кацярына (1743-1810), расійскi літаратурны дзеяч, княгіня – 

280 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

 “Екатерина Романовна Дашкова. Портрет на фоне эпохи” 

“Век женщин» глазами Екатерины Дашковой” 

28   Горкі Максім (1868-1936), расійскі піменнік, драматург, грамадскі дзеяч 

– 155 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Максим Горький: страницы большой жизни 

- “Человек – это звучит гордо!..” 

- Эпоха и герои Максима Горького 

- Максим Горький и его эпоха 

28   Чан Айрыс (1968-2004), амерыканская пісьменніца, гісторык, журналіст 

– 55 гадоў з дня нараджэння 

30  Ван Гог Вінсэнт (1853-1890), галандскi мастак-постімпрэсіяніст – 170 

гадоў з дня нараджэння 

КРАСАВIК 

1  Рахманінаў Сяргей (1873-1943), расійскі кампазітар, піяніст і дырыжор – 

150 гадоў з дня нараджэння 

2 Шагінян Марыэта (1888-1982), расійская пісьменніца армянскага 

паходжання, паэтка, мастацтвазнаўца – 135 гадоў з дня нараджэння 
Літаратурна-музычная гасцёўня: 

- “Мариэтта Шагинян. Через годы и поколения” 
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2  Запашны Вальтэр (1928-2007), артыст цырка, дрэсіроўшчык драпежных 

жывёл, народны артыст РСФСР – 95 гадоў з дня нараджэння 

4  Рыд Майн (1818-1883), англійскі пісьменнік – 205 гадоў з дня нараджэння 

4  Быстрыцкая Эліна (1928-2019), расійская актрыса тэатра і кіно, педагог, 

народная артыстка СССР – 95 гадоў з дня нараджэння 

4   Рэзнік Ілля (1938), паэт-песеннік, сцэнарыст, народны артыст Расіі – 85 

гадоў з дня нараджэння 
Музычна-паэтычны вечар: 

- Поэт-песенник Илья Резник 

6  Тарасава Ала (1898-1973), расійская актрыса тэатра і кіно, педагог, 

народная артыстка СССР – 125 гадоў з дня нараджэння 

6   Санці Рафаэль (1483-1520), італьянскі жывапісец і архітэктар – 540 гадоў 

з дня нараджэння 

6   Любшын Станіслаў (1933), акцёр тэатра і кіно, рэжысёр, народны артыст 

РСФСР – 90 гадоў з дня нараджэння 

11  Лук’яненка Сяргей (1968), расійскі пісьменнік-фантаст – 55 гадоў з дня 

нараджэння 
Літаратурны аўдыягід: 

- Сергей Лукъяненко: гид по творчеству главного фантаста России 

12   Астроўскі Аляксандр (1823-1886), расійскі драматург – 200 гадоў з дня 

нараджэння 
 Кніжныя выставы: 

- Александр Островский: драматург на все времена 

- Литературный мир А.Островского 

12   Кабалье Мансэрат (1933-2018), іспанская оперная спявачка (сапрана) – 

90 гадоў з дня нараджэння 

13 Аляксандраў Аляксандр (1883-1946), расійскі кампазітар, харавы 

дырыжор, педагог, народны артыст СССР – 140 гадоў з дня нараджэння 

15 Стругацкі Барыс (1933-2012), расійскі пісьменнік-фантаст, сцэнарыст, 

перакладчык – 90 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Загадочные миры братьев Стругацких 

- Нереальная реальность Бориса Стругацкого 

Партрэт одной кнігі: 

- “Понедельник начинается в субботу” Аркадия и Бориса Стругацких 

22  Яфрэмаў Іван (1908-1972), расійскі вучоны-палеантолаг і пісьменнік-

фантаст – 115 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы:  

- Час будущего в туманности настоящего 

- Иван Ефремов: человек, предвидевший будущее 

- Фантастические миры Ивана Ефремова 
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23   Друон Марыс (1918-2009), французскі пісьменнік і дзяржаўны дзеяч – 

105 гадоў з дня нараджэння 

25   Будзёны Сямён (1883-1973), военачальнік, герой Грамадзянскай вайны, 

Маршал Савецкага Саюза – 140 гадоў з дня нараджэння 

25  Якаўлеў Юрый (1928-2013), расійскі акцёр тэатра і кіно, народны артыст 

СССР – 95 гадоў з дня нараджэння 

27  Рашаль Леанід (1933), расійскі педыятр і хірург, “Дзіцячы доктар свету”, 

грамадскі дзеяч – 90 гадоў з дня нараджэння 

28  Пратчэт Тэры (1948-2015), англійскі пісьменнік-фантаст – 75 гадоў з дня 

нараджэння 

30  Гашак Яраслаў (1883-1923), чэшскі пісьменнік-сатырык – 140 гадоў з 

дня нараджэння 

МАЙ 

5   Ягораў Міхаіл (1923-1975), партызан, Герой Савецкага Саюза, які ў ноч 

на 1 мая 1945 г. разам з М. В. Кантарыя ўзняўСцяг Перамогі над рэйхстагам у 

Берліне – 100 гадоў з дня нараджэння 

7   Брамс Іаганэс (1833-1897), нямецкі кампазітар, піяніст і дырыжор – 190 

гадоў з дня нараджэння 

7   Забалоцкі Мікалай (1903-1958), расійскі паэт, перакладчык – 120 гадоў з 

дня нараджэння 
Літаратурныя вечары: 

- “Я воспитан природой суровой” 

- “Не позволяй душе лениться” 

Вечар паэзіі: 

-  “Огонь, мерцающий в сосуде…” 

Літаратурна-музычны мікрафон:  

- Жизнь и творчество Николая Заболоцкого 

- “О, я не даром в этом мире жил…” 

8  Дзюнан Жан Анры (1828-1910), швейцарскі грамадскі дзеяч, ініцыятар 

стварэння таварыства “Чырвоны Крыж” – 195 гадоў з дня нараджэння 

10   Уладзі Марына (1938), французская актрыса кіно, тэатра і тэлебачання, 

спявачка – 85 гадоў з дня нараджэння 

11   Стэльмах Яўген (1923 в. Вязаўніца, Асіпов. р-н – 1951), удзельнік 

Вялікай Айчыннай вайны, карэйскай вайны 1950-1953 гг., Герой Савецкага 

Саюза – 100 гадоў з дня нараджэння 

15  Пушчын Іван (1798-1859), расійскі паэт, мемуарыст, дзекабрыст, 

ліцэйскі сябра А.С. Пушкіна – 225 гадоў з дня нараджэння 

15  Васняцоў Віктар (1848-1926), расійскі мастак, майстар жывапісу на 

гістарычныя і фальклорныя сюжэты – 175 гадоў з дня нараджэння 
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17   Барбюс Анры (1873-1935), французскі пісьменнік і журналіст – 150 

гадоў з дня нараджэння 

18  Хаям Амар (1048-1131), персідскі і  таджыкскі паэт,  матэматык, 

астраном, філосаф – 975 гадоў з дня нараджэння 

20   Велер Міхаіл (1948), расійскі пісьменнік – 75 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Феномен Михаила Веллера 

- Знакомьтесь: Михаил Веллер и его книги 

22 Вагнэр Рыхард (1813-1883), нямецкі кампазітар, дырыжор, тэарэтык 

мастацтва – 210 гадоў з дня нараджэння 

22   Багаслоўскі Мікіта (1913-2004), расійскі кампазітар, піяніст, дырыжор, 

народны артыст СССР – 110 гадоў з дня нараджэння 

26 Арбузаў Аляксей (1908-1986), расійскі драматург – 115 гадоў з дня 

нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Русский драматург Алексей Арбузов 

- Час диалога по пьесе А. Арбузова “ Мой бедный Марат” 

26  Петрушэўская Людміла (1938), расійская пісьменніца, драматург – 85 

гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

-  Художественный мир Людмилы Петрушевской 

-  Её талант поразительно человечен 

- Человеческая проза Людмилы Петрушевской 

27  Благініна Алена (1903-1989), расійская пісьменніца, аўтар вершаў для 

дзяцей – 120 гадоў з дня нараджэння 
Паэтычная вясёлка: 

- Поэзия, как лучик золотой 

Гадзіна паэзіі: 

- В гостях у Елены Благининой 

Літаратурнае свята: 

- Стихи и сказки Елены Благининой 

28   Флемінг Ян (1908-1964), англійскі пісьменнік, аўтар раманаў пра агента 

007 Джэймса Бонда – 115 гадоў з дня нараджэння 

29 Абдулаў Аляксандр (1953-2008), акцёр тэатра і кіно, кінарэжысёр, 

народны артыст Расіі – 70 гадоў з дня нараджэння 

ЧЭРВЕНЬ 

5  Федэрыка Гарсія Лорка (1898-1936), іспанскі паэт і драматург – 125 

гадоў з дня нараджэння 

6   Хачатуран Арам (1903-1978), армянскі кампазітар, дырыжор, педагог, 

народны артыст СССР – 120 гадоў з дня нараджэння 
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7   Арканаў Аркадзь (1933-2015), расійскі пісьменнік – 90 гадоў з дня 

нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Аркадий Арканов: “Чувство юмора нельзя эксплуатировать и делать из 

него профессию” 

- Русский сатирик-писатель, драматург 

10 Хрэннікаў Ціхан (1913-2007), расійскі кампазітар і грамадскі дзеяч, 

народны артыст СССР — 110 гадоў з дня нараджэння 

22  Авечкін Аляксандр (1913-1980), расійскі пісьменнік, аўтар аповесцей 

для дзяцей, значнае месца ўтворчасці якога займала тэма гераізму людзей у 

гады Вялікай Айчыннай вайны – 110 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Александр Овечкин. Лётчик, ставший детским писателем 

- Советский прозаик, драматург, журналист 

22  Рэмарк Эрых Марыя (1898-1970), нямецкі пісьменнік – 125 гадоў з дня 

нараджэння 

25 Оруэл Джордж (1903-1950), англійскі пісьменнік і публіцыст, аўтар 

антыўгапічныхтвораў – 120 гадоў з дня нараджэння 

25  Шклярэўскі Ігар (1938, г. Бялынічы — 2021), паэт, перакладчык, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі СССР –  85 гадоў з дня нараджэння 

Кніжная выстава: 

- Звёздная поэзия Игоря Шкляревского 

ЛІПЕНЬ 

1 Вількіцкі Андрэй (1858, Барыс. павет, Мін. губерня – 1913), расійскі 

гідрограф-геадэзіст, мараплавец, даследчык Арктыкі, генерал-лейтэнант 

флоту – 165 гадоў з дня нараджэння 

5  Машкоў Уладзімір (1938, Расія – 2000), пісьменнік, асноўныя тэмы 

твораў якога – праблемы выхавання, развіцця творчай індывідуальнасці 

дзяцей, фарміравання іх характару – 85 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Весёлые рассказы Владимира Машкова 

6  Сіняўская Тамара (1943), расійская оперная спявачка, педагог, Народная 

артыстка СССР – 80 гадоў з дня нараджэння 

7  Дураў Уладзімір (1863-1934), расійскі цыркавы артыст, дрэсіроўшчык – 

160 гадоў з дня нараджэння 

7  Кутунья Тота (1943), італьянскі кампазітар, эстрадны спявак – 80 гадоў з 

дня нараджэння 

9 Кірыенка Зінаіда (1933-2022), расійская актрыса, Народная артыстка 

РСФСР – 90 гадоў з дня нараджэння 
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9  Клімаў Элем (1933-2003), кінарэжысёр, Народны артыст Расіі – 90 гадоў з 

дня нараджэння 

9  Ахеджакова Лія (1938), актрыса тэатра і кіно, Народная артыстка Расіі – 

85 гадоў з дня нараджэння 

10  Бонч-Бруевіч Уладзімір (1873, Расія – 1955), прафесійны рэвалюцыянер, 

дзяржаўны дзеяч, гісторык, этнограф, мастацтвазнаўца – 150 гадоў з дня 

нараджэння 

10 Олдрыдж Джэймс (1918-2015), англійскі пісьменнік, журналіст, 

грамадскі дзеяч – 105 гадоў з дня нараджэння 

13 Пугаўкін Міхаіл (1923-2008), расійскі акцёр тэатра і кіно, Народны 

артыст СССР – 100 гадоў з дня нараджэння 

13 Пікуль Валянцін (1928-1990), расійскі пісьменнік – 95 гадоў з дня 

нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- История России в творчестве Валентина Пикуля 

13  Мандзоні П’еро (1933-1963), італьянскі мастак, прадстаўнік эпатажа ў 

мастацтве – 90 гадоў з дня нараджэння 

14 Дзяржавін Гаўрыла (1743-1816), расійскі паэт – 280 гадоў з дня 

нараджэння 

14  Думбадзе Надар (1928-1984), грузінскі пісьменнік, лаўрэат Ленінскай 

прэміі – 95 гадоў з дня нараджэння 

14 Стоўн Ірвінг (1903-1989), амерыканскі пісьменнік – 120 гадоў з дня 

нараджэння 

15  Ярмолава Марыя (1853-1928), Народная артыстка Расіі – 170 гадоў з 

дня нараджэння 

16  Шэклі Роберт (1928-2005), амерыканскі пісьменнік-фантаст – 95 гадоў з 

дня нараджэння 

18  Кніпер Ганна (Цімірова) (1893-1975), расійская паэтка, грамадзянская 

жонка адмірала Калчака – 130 гадоў з дня нараджэння 

18  Мандэла Нэльсан (1918-2013), палітычны дзеяч, прэзідэнт ЮАР (1994-

1999), Нобелеўскі лаўрэат – 105 гадоў з дня нараджэння 

18 Еўтушэнка Яўген (1933-2017), расійскі паэт, празаік, публіцыст, 

сцэнарыст. Кінарэжысёр – 90 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Евгений Евтушенко: планета поэзии 

Вечар-партрэт: 

-  Поэт в России больше, чем поэт 

19  Маякоўскі Уладзімір (1893-1930), расійскі паэт – 130  гадоў з дня 

нараджэння 
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Тэматычная паліца: 

- Владимир Маяковский: поэт и гражданин 

19  Кікабідзе Вахтанг (1938), эстрадны спявак, акцёр, рэжысёр, Народны 

артыст Грузіі – 85 гадоў з дня нараджэння 

22  Корчак Януш (1878-1942), польскі педагог, пісьменнік, лекар і грамадскі 

дзеяч – 145 гадоў з дня нараджэння 

23 Чандлер Рэйманд (1888-1959), амерыканскі пісьменнік, аўтар 

дэтэктыўных і містычных раманаў – 135 гадоў з дня нараджэння 

24 Чарнышэўскі Мікалай (1828-1889), расійскі пісьменнік, філосаф, 

літаратурны крытык – 195 гадоў з дня нараджэння 

27 Караленка Уладзімір (1853-1921), расійскі пісьменнік, журналіст, 

публіцыст і грамадскі дзеяч – 170 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Владимр Короленко: неутомимый искатель истины 

28   Басаў Уладзімір (1923-1987), кінарэжысёр, акцёр, сцэнарыст, Народны 

артыст Расіі – 100 гадоў з дня нараджэння 

28  Вярцінская Марыяна (1943), актрыса тэатра і кіно, Заслужаная артыстка 

РСФСР – 80 гадоў з дня нараджэння 

29  Дудзінцаў Уладзімір (1918-1998), расійскі пісьменнік – 105 гадоў з дня 

нараджэння 

30  Брантэ Эмілі (1818-1848), англійская пісьменніца – 205 гадоў з дня 

нараджэння 

ЖНІВЕНЬ 

5   Халодная Вера (1893-1919), расійская актрыса нямога кіно – 130 гадоў з 

дня нараджэння 

5  Лебядзяў-Кумач Васіль (1898-1949), расійскі паэт – 125 гадоў з дня 

нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Поэзия Октября в творчестве Василия Лебедева-Кумача 

8   Савіцкая Святлана (1948), другая жанчына-касманаўт у свеце, грамадскі 

дзеяч – 75 гадоў з дня нараджэння 

10  Даленга-Мастовіч (сапр. Мастовіч) Тадэвуш (1898, Глыб. р-н – 1939), 

польскі пісьменнік, журналіст – 125 гадоў з дня нараджэння 

13  Адоеўскі Уладзімір (1803-1869), расійскі пісьменнік – 220 гадоў з дня 

нараджэння 

17  Дэльвіг Антон (1798-1831), расійскі паэт, выдавец – 225 гадоў з дня 

нараджэння 
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19  Шанэль Габрыэль (1883-1971), французскі куцюр’е – 140 гадоў з дня 

нараджэння 

20  Салагуб Уладзімір (1813-1882), расійскі пісьменнік – 210 гадоў з дня 

нараджэння 

22   Л.Панцялееў (Аляксей Ерамееў) (1908-1987), расійскі пісьменнік – 115 

гадоў з дня нараджэння 
Тэматычная паліца: 

- Честное слово Леонида Пантелеева 

28 Гундарава Наталля (1948-2005), актрыса тэатра і кіно, Народная 

артыстка РСФСР – 75 гадоў з дня нараджэння 

29  Джэксан Майкл (1958-2009), амерыканскі эстрадны спявак – 65 гадоў з 

дня нараджэння 

ВЕРАСЕНЬ 

7  Асадаў Эдуард (1923-2004), расійскі паэт, празаік – 100 гадоў з дня 

нараджэння 
     Тэматычная паліца: 

- Эдуард Асадов: поэзия души 

Літаратурная гасцёўня: 

- “Сражаюсь, верую, люблю” (по биографии и творчеству Э. Асадова) 

8 Гамзатаў Расул (1923-2003), аварскі паэт, пісьменнік, публіцыст, 

перакладчык – 100 гадоў з дня нараджэння 
Тэматычныя паліцы: 

- Слово о Расуле Гамзатове 

- Поэзия души великого Расула 

9 Талстой  Леў (1828-1910), расійскі пісьменнік – 195 гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Мир Толстого 

- Я вновь открываю Льва Толстого 

- Несравненный художник жизни 

- Толстой — это целый мир 

9 Захадэр Барыс (1918-2000), расійскі паэт, перакладчык, дзіцячы 

пісьменнік – 105 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- По страницам книг Бориса Заходера 

- Пока мечтать умеют дети! (по творчеству Бориса Заходера) 

10  Касталеўскі Ігар (1948), акцёр тэатра і кіно, Народны артыст Расіі – 75 

гадоў з дня нараджэння 

12 Дароніна Тацяна (1933), актрыса тэатра і кіно, рэжысёр, Народная 

артыстка СССР – 90 гадоў з дня нараджэння 
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13   Касмадзям’янская Зоя (1923-1941), партызанка, Герой Савецкага Саюза 

– 100 гадоў з дня нараджэння 

15 Таніч Міхаіл (1923-2008), расійскі паэт-песеннік – 100 гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжная выстава: 

- Поэт-песенник Михаил Танич 

21   Кніпер-Чэхава Вольга (1868-1959), актрыса, жонка Антона Чэхава – 155 

гадоў з дня нараджэння 

22  Дзін Рыд (1938-1986), амерыканскі спявак, кінаакцёр, кінарэжысёр і 

грамадскі дзеяч – 85 гадоў з дня нараджэння 

25  Федасеева-Шукшына Лідзія (1938), актрыса тэатра і кіно, Народная 

артыстка РСФСР – 85 гадоў з дня нараджэння 

28  Праспер Мерымэ (1803-1870), французскі пісьменнік і перакладчык – 

220 гадоў з дня нараджэння 

КАСТРЫЧНІК 

6   Шылаў Аляксандр (1943), расійскі мастак – 80 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя паліцы: 

- Мастерство и вдохновение 

- Вглядываясь в портреты современников 

10 Вэрдзі Джузэпэ (1813-1901), італьянскі кампазітар – 210 гадоў з дня 

нараджэння 

13 Захараў Марк (1933-2019), Народны артыст СССР – 90 гадоў з дня 

нараджэння 

15 Юдашкін Валянцін (1963), расійскі мадэльер – 60 гадоў з дня 

нараджэння 

19  Галіч Аляксандр (1918-1977), расійскі паэт, драматург – 105 гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжныя паліцы: 

- Бард Александр Галич 

- Поэт периода “Оттепели” и “Застоя” 

21 Нобель Альфрэд (1833-1896), шведскі  хімік, інжынер, заснавальнік 

прэміі – 190 гадоў з дня нараджэння 

22  Дарызо Мікалай (1923-2011), расійскі паэт – 100 гадоў з дня нараджэння 

22   Ларэці Раберціна (1948), італьянскі спявак – 75 гадоў з дня нараджэння 

23  Саульскі Юрый (1928-2003),  расійскі кампазітар, Народны артыст 

СССР – 95 гадоў з дня нараджэння 

27 Кук Джэймс (1728-1779), англійскі мораплавец – 295 гадоў з дня 

нараджэння 
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27 Рузвельт Тэадор (1858-1919), амерыканскі  палітык, 26-ы Прэзідэнт 

ЗША, лаўрэат Нобелеўскай прэміі – 165 гадоў з дня нараджэння 

ЛІСТАПАД 

2 Антакольскі Марк (1843-1902), расійскі скульптар – 180 гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжныя паліцы: 

- Русский ваятель Марк Антокольский 

- Портреты из бронзы и мрамора Марка Антокольского 

5    Пятроў-Водкін Кузьма (1878-1939), Расійскі жывапісец-сімваліст, графік 

– 145 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя паліцы: 

- Лёс карцін Пятрова-Водкіна 

- “Красный конь” и мадонны Петрова-Водкина 

5   Дасэн Джо (1938-1980), франка-амерыканскі спявак і музыкант – 85 гадоў 

з дня нараджэння 

5   Лі Віўен (1913-1967), англійская актрыса, уладальніца двух Оскараў – 110 

гадоў з дня нараджэння 

7  Мілер Георгій (1903-1993), расійскі акцёр тэатра і кіно, выканаўца роляў 

казачных герояў – 120 гадоў з дня нараджэння 

7   Камю Альберт (1913-1960), французскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай 

прэміі – 110 гадоў з дня нараджэння 

9  Тургеняў Іван (1818-1883), расійскі пісьменнік – 205 гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Иван Тургенев – исследователь русской души 

- Иван Тургенев – писатель на все времена 

- В мире тургеневских героев 

Конкурсы: 

- Читаем Тургенева 

- Из какого произведения Тургенева этот отрывок 

Экспрэс-віктарына:  

- Тургенев – неизвестный известный 

Интэрнэт-квэст:  

- Что ты знаешь о Тургеневе? 

10 Тупалеў Андрэй (1888-1972), расійскі авіяканструктар, стваральнік 

самалётаў серыі “ТУ” – 135 гадоў з дня нараджэння 

16  Малінін Аляксандр (1958), расійскі эстрадны спявак – 65 гадоў з дня 

нараджэння 

17   Дэльвіг Антон (1798-1831), расійскі паэт – 225 гадоў з дня нараджэння 

17  Де Ніро Роберт (1943), амерыканскі кінарэжысёр – 80 гадоў з дня 

нараджэння 
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20  Баталаў Аляксей (1928-2017, народны артыст СССР – 95 гадоў з дня 

нараджэння 

22   Дабранраваў Мікалай (1928), расійскі паэт – 95 гадоў з дня нараджэння 
Кніжная паліца: 

- Поэт-песенник Николай Добронравов 

23  Носаў Мікалай (1908-1976), расійскі дзіцячы пісьменнік – 115 гадоў з 

дня нараджэння 
Літаратурнае свята: 

- Весёлая слава Николая Носова 

Падарожжа па кнігах: 

- Герои Николая Носова в иллюстрациях лучших художников  

24  Карнэгі Дэйл (1888-1955), псіхолаг, пісьменнік – 135 гадоў з дня 

нараджэння 

27  Грабеншчыкоў Барыс (1953),  расійскі музыкант, лідэр рок-групы 

“Акварыум” – 70 гадоў з дня нараджэння 

27  Машкоў Уладзімір (1963), расійскі акцёр тэатра і кіно – 60 гадоў з дня 

нараджэння 

30  Драгунскі Віктар (1913-1972), расійскі дзіцячы пісьменнік – 110 гадоў з 

дня нараджэння 
Кніжныя паліцы: 

- Солдат, актёр, писатель 

- Весёлый папа Дениса Кораблёва 

Конкурс вясёлых знўцаў творчасці пісьменніка: 

- “Где это видано, где это слыхано”, или Читайте рассказы В.Драгунского 

СНЕЖАНЬ 

4   Лагін Лазар (г. Віцебск; 1903-1979), расійскі пісьменнік – 120 гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжныя паліцы: 

- Сказочник из Витебска 

- Старик Хоттабыч в  XXI столетии 

4   Бубка Сяргей (1963), расійскі спартсмен, чэмпіён алімпійскіх гульняў – 

60 гадоў з дня нараджэння 

6    Агароў Мікалай (1813-1877), расійскі паэт – 210 гадоў з дня нараджэння 
Кніжная паліца: 

- Идейно-творческие искания Николая Огарёва 

6   Амосаў Мікалай (1913-2002), расійскі хірург-кардыёлаг, пісьменнік – 110 

гадоў з дня нараджэння 
Кніжная паліца: 

- Природа человека в произведениях Николая Амосова 

8   Бэсінджэр Кім (1953), амерыканская актрыса – 70 гадоў з дня нараджэння 
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11 Салжаніцын Аляксандр (1918-2008), расійскі пісьменнік, лаўрэат 

нобелеўскай прэміі – 105 гадоў з дня нараджэння 
Кніжныя паліцы: 

- Нобелевский лауреат А.И.Солженицын  

- По страницам жизни и творчества А.И.Солженицына 

Літаратурны вечар: 

- Человек перед лицом  истории 

11  Марэ Жан (1913-1998), французскі акцёр, пісьменнік, мастак, скульптар, 

каскадзёр – 110 гадоў з дня нараджэння 

11  Макарэвіч Андрэй (1953), расійскі спявак, лідэр рок-групы “Машыны 

часу” – 70 гадоў з дня нараджэння 

 

11  Берліёз Гектор (1803-1869), французскі кампазітар – 220 гадоў з дня 

нараджэння 

12  Айтматаў Чынгіз (1928-2008), кіргізскі пісьменнік – 95 гадоў з дня 

нараджэння 
Кніжныя выставы: 

- Жизнь писателя, равная Вселенной 

- Простые истины Чингиза Айтматова 

- Ковчег Чингиза Айтматова 

- Жизнь и творчество Чингиза Айтматова 

- Чингиз Айтматов – писатель с мировым именем 

12  Быкаў Леанід (1928-1979), расійскі акцёр, рэжысёр, сцэнарыст – 95 

гадоў з дня нараджэння 

13   Пятроў Яўген (1903-1942), расійскі паэт, празаік, драматург, сааўтар Ільі 

Ільфа – 120 гадоў з дня нараджэння 
Кніжная паліца: 

- “Почему вы пишете смешно?”.  Об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и их 

юморе 

14   Настрадамус (1503-1566), французскі ўрач, вучоны, прадказацель – 520 

гадоў з дня нараджэння 

17   Аляксееў Мікалай (1898-1985), расійскі празаік, драматург – 125 гадоў з 

дня нараджэння 
Кніжняя паліца: 

- Писатель-историк Николай Алексеев 

19  Воўчык Галіна (1933-2019), рэжысёр, Народная артыстка СССР – 90 

гадоў з дня нараджэння 

23 Неміровіч-Данчанка Уладзімір (1858-1943), рэжысёр,  тэатральны  

дзеяч, пісьменнік, драматург – 165 гадоў з дня нараджэння
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КНІГІ-ЮБІЛЯРЫ 2023 ГОДА 

БЕЛАРУСКІЯ КНІГІ-ЮБІЛЯРЫ 

500 гадоў (1523) – упершыню была выдадзена ў Кракаве паэма 

Міколы Гусоўскага “Песня пра зубра” у складзе зборніка, які змяшчаў 

аднайменную паэму, 11 вершаў і празаічнае прысвячэнне каралеве Боне 

Сфорца. 
М. Гусоўскі напісаў гэтую паэму ў 1522 годзе, калі знаходзіўся ў Рыме ў 

складзе дыпламатычнай місіі  Вялікага княства Літоўскага. Твор быў напісаны 

на лацінскай мове па замове папы  Льва X Медычы, які захацеў больш даведацца 

пра ВКЛ і незвычайнага звера – зубра, які вадзіўся там у лясах. Сын вялікакняскага 

лесніка, Мікола Гусоўскі з веданнем справы, падрабязна і дэталёва апісаў постаць, 

звычкі і паводзіны  зубра, а таксама паляванне на яго. Аднак Мікола Гусоўскі не 

быў бы сапраўдным паэтам, калі б спыніўся толькі на гэтым. Паэма стала песняй 

аб сваім краі і народзе, роздумам пра лёс Радзімы, аб яе месцы на шляхах гісторыі.  

Аўтар скіроўваецца да праблем чалавечага існавання, асуджае моцных 

свету якія не думаюць пра спакой і мір. Апошнія старонкі твора – малітва да 

Дзевы Марыі. М. Гусоўскі просіць Маці Божую, абаронцу слабых і скрыўджаных, 

каб ворагі “не цягнулі ў ярмо бездапаможны народ”, каб князі, каралі зразумелі 

ўласнае здрадніцтва, каб мір запанаваў на зямлі. 

115 гадоў  (1908) – выдадзены першы зборнік твораў Янкі Купалы 

“Жалейка”.  
Зборнік быў выдадзены  ў Санкт-Пецярбургу выдавецкай суполкай “Загляне 

сонцэ і ў нашэ ваконцэ” тыражом 4300 асобнікаў, дзе былі надрукаваныя 95 

лірычных вершаў 1905–1907 гг. і паэма “Адплата кахання”.  

У зборніку ўпершыню публікуецца праграмны верш паэта “А хто там 

ідзе?”, які заняў асаблівае месца ў творчасці Купалы, на доўгі час стаў 

неафіцыйным беларускім гімнам і быў перакладзеным на 82 мовы свету. Зборнік 

двойчы канфіскоўваўся царскімі ўладамі. Публікацыя “Жалейкі” адыграла 

надзвычайную ролю ў станаўленні беларускай літаратуры і творчага крэда яе 

аўтара.  

110 гадоў (1913) – выдадзены зборнік вершаў Максіма Багдановіча 

“Вянок”. 
Вянок – адзіны прыжыццёвы зборнік вершаў М. Багдановіча, класічны 

зборнік беларускай літаратуры пачатку XX стагоддзя. У гісторыі нацыянальнай 

паэзіі ён стаў адным з лепшых узораў паэтычнага майстэрства. У зборніку 

можна знайсці словы пра мары, спадзяванні паэта, яго інтымныя прызнанні ў 

любові да зямлі, пра адносіны да паэта і паэзіі. Зборнік змяшчаў 92 вершы і 2 

паэмы, размешчаныя на 120 старонках, якія былі аб'яднаныя па цыклах: “У 

зачараваным царстве”, “Згукі Бацькаўшчыны”, “Старая Беларусь”, “Места”, 

“Думы”, “Вольныя думы”, “Старая спадчына”, “Мадонны”. 

110 гадоў (02.07.1913) – завершана паэма Янкі Купалы “Магіла 

льва” ў Акопах.  
Упершыню надрукавана ў  Мінску  ў газеце  “Беларусь”  19-20 

лютага 1920 года. Асобным выданнем выйшла ў Мінску ў 1927 годзе тыражом 3 

тысячы асобнікаў.  

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/1522
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BC
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%9E_X,_%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D1%96
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%86%D1%8F%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8D_%D1%96_%D1%9E_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%8D_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8D
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8D_%D1%96_%D1%9E_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%8D_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8D
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D1%85%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5%3F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D1%85%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5%3F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BC_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://be.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/1920
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://be.wikipedia.org/wiki/1927
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У аснове сюжэта паэмы – легенда пра ўзнікненне Магілёва, пра Машэку, 

нібыта пахаванага на гары з назвай Магіла льва альбо Машэкава гара. Але 

народная легенда была толькі адпраўной кропкай для купалавай фантазіі. Ад 

фальклорнага прататыпу аўтар узяў толькі вонкавае – канву сюжэта і народныя 

ўяўленні пра Машэку як волата, яго незвычайныя рост і моц. Аўтар змяніў 

матывы, паводле якіх Наталька – каханая Машэкі – пакідае яго і ідзе за панам, а 

вобраз Машэкі падаў не як волата і народнага заступніка, што помсціць панам за 

народную крыўду, а як разбойніка, аслепленага асабістай крыўдай, аднолькава 

варожага ў сваёй помсце і грамадзе і пану. Асноўная ідэя паэмы – асуджэнне 

проціпастаўлення асобы народа, асуджэнне эгаізму, сляпога індывідуалізму, 

няразвітасці грамадскай самасвядомасці.   

Галоўныя героі,  Наталька і Машэка – вобразы глыбока рамантычныя, 

постаці незвычайныя. Паэма аб іх каханні – твор рамантычны і рэалістычнага 

раскрыцця стану душы герояў у ёй няма. Паэт рамантычна трактуе каханне як 

загадку, як насланнё. Крывавая развязка любоўнае калізіі ў паэме – як 

папярэджанне, заклён Купалы ад небяспекі быць адлучаным ад свайго народа. 

Прыватная крыўда Машэкі-разбойніка перарастае ў Купалы ў праблему 

нацыянальнае крыўды ўвогуле, у сцверджанне, што “крыўда цэлай грамады” ёсць 

сіла правамерная, натхняльная, гуманістычная.  

 

110 гадоў (1913) – упершыню выдадзены зборнік Янкі Купалы 

“Шляхам жыцця” ў 1913 годзе ў Санкт-Пецярбургу ў выдавецтве “Загляне 

сонца і ў наша аконца”. 
Зборнік уключае больш за 200 вершаў пераважна 1910-1913гг., 

паэмы “Курган” і “На Куццю”, драматычную паэму “На папасе”, пераклады з 

польскай мовы твораў А. Міцкевіча, М.Канапніцкай, У.Сыракомлі і інш. 

Зборнік стаў паэтычным гімнам Маладой Беларусі і перадавых сіл 

нацыянальнага грамадска-палітычнага руху пачатку ХХ стагодзддзя. Зборнік 

знаходзіцца каля вытокаў беларускай нацыянальнай філасофскай і любоўнай 

лірыкі. Зборнік стаў узорным, класічным па багацці сваіх мастацкіх формаў, 

культуры верша, замацаванні ў нацыянальнай паэзіі як асацыятыўна-

рамантычнага стылю, так і класічна-анталагічнага, народна-песеннага. 

110 гадоў (1913) – асобным выданнем у Санкт-Пецярбургу выйшла 

апавяданне Якуба Коласа “Нёманаў дар” (апавяданне напісана пад 

псеўданімам Тарас Гушча). 
Наогул, апавяданням Коласа, як і яго вершам, уласціва цэласнае, нібыта 

крыху наіўнае бачанне навакольнага свету, яны прасякнуты тымі ж, што і паэзія, 

матывамі і вобразамі. 

Кароткі змест апавядання “Нёманаў дар”. Bяcнoй y вёcкy пpыexaў “cтapы 

cкapбoвы кaмopнiк ca cвaiмi iнcтpyмeнтaмi”. Hёмaн, пpaклaдвaючы caбe нoвyю 

дapoгy, aдpэзaў шыpoкyю лyкy. Cялянe paдaвaлicя, штo бyдзe пpыпынaк для 

жывёлы. Aднaк “нёмaнaў дap” зaбipaлi ў вяcкoўцaў. Cялянe aбypaны, бo гэты 

бepaг paкi зaўжды нaлeжыў iм, яны выpывaюць пacтaўлeныя кaмopнiкaм 

мeжaвыя cлyпы. Haйбoльшyю aктыўнacць пpaяўляe пpы гэтым Aндpэй 3aзyляк. 

 Гaннa, дaчкa Aндpэя 3aзyлякa, пaдaбaeццa лecнiкy. Kaб пpывязaць дa cябe 

дзяўчынy, ён пaчaў шaнтaжыpaвaць яe, штo пacaдзiць y acтpoг бaцькy.   Гaннa 

кaxae Baciля Пaдбяpoзнaгa. Дaвeдaўшыcя, чaмy дзяўчынa мapкoтнaя, Baciль 

aбяцae пpымyciць лecнiкa мaўчaць. Xтocьцi знoў пacтaвiў кaпцы (мeжaвыя cлyпы). 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%91%D1%9E
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%8D%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%8D%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/1913
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%86%D1%8F%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D1%96_%D1%9E_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D1%96_%D1%9E_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B7%D0%B5
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Bыкiдae ix нa гэты paз Baciль.  Дзяўчaты cпpaўляюць cвятa pacы, кaлi пaчyлicя aд 

Hёмaнa кpыкi.  Baciль i ляcнiк cycтpэлicя ля кaпцoў. Пaчaлacя бoйкa. “Baciль быў 

шмaт дyжэйшы, a ляcнiк быў cпpыцeн, як чopт, тaк штo пpaцiўнiкaў мoжнa былo 

лiчыць poўнымi”. Tyзaючыcя, xлoпцы ўcё блiжэй пaдcтyпaлi дa Hёмaнa i ўpэшцe 

пaкaцiлicя з aбpывicтaгa бepaгa ў вip. Baciль, пaдaючы, paзбiў aб кaмeнь гaлaвy. 

Cялянe выцягнyлi з вaды cyпepнiкaў. Baciль быў мёpтвы, лecнiкa ўдaлocя aдкaчaць... 

 

100 гадоў (1923) – Якуб Колас завяршыў працу над ліра-эпічнай 

паэмай “Новая зямля”.  
Паэма была скончана 5 студзеня 1923 года і ўпершыню апублікавана 

асобным выданнем у тым жа годзе выдавецтвам БКВТ “Савецкая Беларусь”. 

Пазней “Новая зямля” друкавалася ў газеце “Народ”, урыўкі друкавала газета 

“Наша ніва”.  За “Новай зямлёй” замацавалася назва “энцыклапедыя жыцця 

беларускага сялянства канца XIX –  пачатку XX стагоддзяў”.  

Якуб Колас пачаў стварэнне паэмы ў 1908 г. у Мінскім астрозе, дзе 

знаходзіўся за ўдзел у настаўніцкім з’ездзе. Тут ён стварае вершаваныя апавяданні 

пра жыццё сваёй сям’і ў канцы ХІХ стагоддзя. Напачатку ім у васьмі вершаваных 

апавяданнях былі занатаваны самыя яркія ўражанні маленства. Пасля гэтага, у 

яго з’явілася задума вялікага твора, прысвечанага найперш бацьку – лесніку на 

службе ў князёў Радзівілаў. Якуб Колас адчуваў свой сыноўні абавязак перад 

бацькам, які рана памёр. Пачуцці любові і замілавання – па меры абдумвання твора 

– набывалі большую глыбіню, розныя псіхалагічныя нюансы. Сям’я самога паэта 

была тыпова сялянская і жыла як тысячы, сотні тысяч сялянскіх сямей. У той 

жа час толькі адзінкі з сялян знаходзіліся на службе – ці ў дзяржаўных установах, 

ці ў прыватных уласнікаў, як Міхал Міцкевіч. Такое дваістае становішча ўжо 

рабіла лёс селяніна незвычайным, дадавала драматызму ў яго існаванне. Бацька 

Якуба Коласа быў чалавек неардынарны, ён як і сын, усё жыццё марыў пра 

свабоду, хоць і не знаходзіўся за кратамі. Свабода для чалавека, які вымушаны 

служыць, каб карміць сям’ю, заключалася ва ўласнай маёмасці, у дадзеным 

выпадку – зямлі. Паэма “Новая зямля” задумвалася як твор пра свабоду, а свабоду 

бацькі паэта звязвалі з зямлёй. У савецкі час пісьменнік вярнуўся да паэмы: у 1919-

1923 гадах напісаў яшчэ 19 раздзелаў і перапрацаваў некаторыя, створаныя ў 

турме. Так на свет з’явіўся адзін з лепшых і глыбокіх твораў у нашай краіне. 

60 гадоў (1963) – выйшаў у свет зборнік казак Алены Васілевіч 

“Калінавая рукавічка”.  
Майстэрства А. Васілевіч як дзіцячай аўтаркі, выявілася ў яе апавяданнях і 

казках для дзяцей, якія пачынаючы з 1950-х гг., пачалі друкавацца ў дзіцячых 

перыядычных выданнях, а потым увайшлі ў зборнікі “Заўтра ў школу” (1956), 

“Сябры” (1958), “Апавяданні” (1959), “Калінавая рукавічка” (1963), “Шурка 

Рэмзікаў” (1985). 

Адзін з самых любімых твораў юных чытачоў – казка “Калінавая 

рукавічка”. “Чаму рукавічка, калі казка будзе пра чырвоную каліну, пра старую 

яліну-казачніцу, пра ветра-бяздомніка? А вось паслухай…” Так зацікаўлена 

звяртаецца ў сваёй казцы Алена Васілевіч да дзяцей. 

 

55 гадоў (1968) – асобным выданнем выдадзены гістарычны раман 

Уладзіміра Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”. 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4_(1927)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B0_(1906)
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Упершыню быў надрукаваны ў часопісе “Полымя” ў 1965 годзе ў №2-6. Гэта 

адзін з найбольш значных твораў беларускай літаратуры. У гэтай кнізе, якую 

многія называюць галоўнай у творчасці пісьменніка, узноўлена шырокая панарама 

жыцця народа, перададзена атмасфера ў грамадстве напярэдадні паўстання 

1863–1864 гадоў. Падзеі рамана адбываюцца пераважна ў 1850–1861 гадах, тым 

не менш пісьменніку ўдалося пры дапамозе ўласных разважанняў і выказванняў 

герояў ахапіць у ім падзеі амаль цэлага стагоддзя і ў цэлым асэнсаваць лёс Беларусі 

ў гістарычным кантэксце. Аўтару ўдалося адзначыць прычыны паўстання і яго 

асаблівасці. Караткевіч паказаў, што яно мела нацыянальна-вызваленчы 

характар. 

Пісьменнік стварыў яркі вобраз эпохі, якая дала свету і нашай Айчыне 

сапраўдных герояў, мужных барацьбітаў за волю. Маштабнасць задумы твора 

бачна ўжо ў назве твора, што мае сімвалічна-алегарычны сэнс. Галоўны герой 

рамана Алесь Загорскі разважае: “Бедныя, бедныя людзі! Як каласы, як трава пад 

сярпом тваім, грубая сіла”. 

 

КНІГІ-ЮБІЛЯРЫ РУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ 

445 гадоў (1578) – была надрукавана першая руская “Азбука” Івана Фёдарава  

195 гадоў (1828) – паэма “Палтава” А. Пушкіна 

190 гадоў (1833) – “Пярэстыя казкі” У. Адоеўскага 

190 гадоў (1833) – выйшла ў свет поўнае выданне рамана “Яўген Анегін” 

                А. Пушкіна 

185 гадоў (1838) – “Песня пра цара Івана Васільевіча, маладога апрычніка і 

заліхвацкага купца Калашнікава” М. Лермантава 

175 гадоў (1848) – аповесць “Белыя ночы” Ф.Дастаеўскага 

165 гадоў (1858) – аповесць “Ася” І. Тургенева 

165 гадоў (1858) – другая частка аўтабіяграфічнай трылогіі “Дзіцячыя гады 

Багрова-ўнука” С. Аксакова 

165 гадоў (1858) – цыкл шляхавых нарысаў “Фрэгат Палада” І. Ганчарова 

160 гадоў (1863) – гістарычны раман “Князь Сярэбраны” А. Талстога 

160 гадоў (1863) – паэма “Мароз, Чырвоны нос” М. Някрасава. 

160 гадоў (1863) –  “Тлумачальны слоўнік жывой вялікарускай мовы” В. Даля 

155 гадоў (1868) – раман “Ідыёт” Ф. Дастаеўскага  

155 гадоў (1868) – камедыя “На ўсякага мудраца даволі прастаты”                           

                А. Астроўскага 

150 гадоў (1873) – другая частка паэмы “Рускія жанчыны” М. Някрасава 

150 гадоў (1873) – аповесці “Зачараваны вандроўнік” і “Захаваны анёл”             

                   М. Лескова 

150 гадоў (1873) – п’еса-казка “Снягурка” А. Астроўскага 

140 гадоў (1883) – раман “Прывалаўскія мільёны” Д. Маміна-Сібірака 

125 гадоў (1898) – апавяданні “Чалавек у футарале”, “Агрэст”, “Пра  

                    каханне”,  “Іоныч” А. Чэхава 

120 гадоў (1903) – п’еса “Вішнёвы сад” А. Чэхава 

120 гадоў (1903) – апавяданне “Пасля балю” Л. Талстога 

115 гадоў (1908) – аповесць “Суламіф” А. Купрына 

110 гадоў (1913) – аповесць “Дзяцінства” М. Горкага 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%8F_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%81)
https://be.wikipedia.org/wiki/1850
https://be.wikipedia.org/wiki/1861
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105 гадоў (1918 г.) – п'еса “Містэрыя-буф” У. Маякоўскага 

105 гадоў (1918) – паэма “Дванаццаць” А. Блока 

105 гадоў (1918) – зборнік вершаў “Вогнішча” М. Гумілёва 

100 гадоў (1923) – аповесць “Дэрсу Узала” У. Арсеньева 

100 гадоў (1923) – аповесць-феерыя “Пунсовыя ветразі” А. Грына 

100 гадоў (1923) – аповесць “Чырвоныя д’ябаляты” П. Бляхіна 

100 гадоў (1923) – раман “Чапаеў” Д. Фурманава 

100 гадоў (1923) – фантастычны раман “Аэліта” А. Талстога 

95 гадоў (1928) – раман “Бягучая па хвалях” А. Грына 

95 гадоў (1928) – раман “Дванаццаць крэслаў” Ільфа і Пятрова 

95 гадоў (1928) – навукова-фантастычны раман “Чалавек-амфібія” А. Бяляева 

95 гадоў (1928) – дзве першыя кнігі-эпапеі “Ціхі Дон” М. Шолахава 

90 гадоў (1933) – раман “Лета гасподняе” І. С. Шмялёва  

90 гадоў (1933) – сямейная сага “Угрум-рака” В. Я. Шышкова 

90 гадоў (1933) – раман “Камера абскура” У. Набокава 

85 гадоў (1938) – першая часткі аповесці “Сцягі на вежах” А. Макаранка 

80 гадоў (1943) – раман “Пушкін” Ю. М. Тынянова 

80 гадоў (1943) – зборнік “Цёмныя алеі” І. Буніна 

65 гадоў (1958) – раман “Браты і сёстры” Ф. Абрамава 

65 гадоў (1958) – роман “У крузе першым” А. Салжаніцына 

65 гадоў (1958) – рэлігійна-філасофскі твор “Ружа Свету” Д. Андрэева 

60 гадоў (1963) – роман “Цені знікаюць апоўдні” А. Іванова 

60 гадоў (1963) – паэма “Цёркін на тым свеце” А. Твардоўскага 

55 гадоў (1968) – мастацка-гістарычны твор “Архіпелаг ГУЛАГ”  

              А. Салжаніцына 

55 гадоў (1968) – раман “Не страляйце ў белых лебедзяў” Б. Васільева 

55 гадоў (1968) – постмадэрнісцкая паэма ў прозе “Масква-Петушкі”  

              В. Ерафеева 

40 гадоў (1983) – навукова-фантастычны раман “Галубятня на жоўтай  

              паляне” У. Крапівіна 

30 гадоў (1993) – раман-алегорыя “Жыццё насякомых” В. Пялевіна 

25 гадоў (1998) – дэтэктыўныя раманы “Турэцкі гамбіт”, “Азазель” і інш. 

твораў Б. Акуніна           

20 гадоў (2003) – раман “Шчыра ваш Шурык” Л. Уліцкай 

 

КНІГІ-ЮБІЛЯРЫ СУСВЕТНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

950 гадоў (1073) – старажытнаруская рукапісная кніга “Ізборнік” 

765 гадоў (1258) – зборнік прыпавесцяў “Гулістан” (“Ружовы сад”)             

                 Саадзі Шыразі 

725 гадоў (1298) – “Кніга аб разнастайнасці свету” Марка Пола 

670 гадоў (1353) – навелы “Дэкамерон” Джавані Боккаччо 

510 гадоў (1513) – трактат “Васпан” Нікола Макіявелі 

490 гадоў (1533) – сатырычны раман “Гарганцюа і Пантагрюэль” Ф. Рабле     

430 гадоў (1593) – п'еса “Утаймаванне свавольнай” Уільяма Шэкспіра 

270 гадоў (1753) – камедыя “Карчмарка” Карла Гальдоні 
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215 гадоў (1808) – першая частка трагедыі “Фаўст” 

                   Іагана Вольфганга фон Гётэ 

210 гадоў (1813) – раман “Гонар і прадузятасць” Джэйн Осцін 

205 гадоў (1818) – гістарычны раман “Эдынбургская вязніца Роб Рой”  

                   В. Скота 

205 гадоў (1818) – паэма “Паломніцтва Чайльд Гарольда” Дж. Байрана 

200 гадоў (1823) – гістарычны раман “Квенцін Дорвард” В. Скота 

200 гадоў (1823) – раман “Піянеры” Джэймса Фенімора Купера 

195 гадоў (1828) – паэма “Конрад Валенрод” А. Міцкевіча 

190 гадоў (1833) – раман “Яўгенія Грандэ” Анарэ дэ Бальзака 

190 гадоў (1833) – навелы “Мазаіка” Праспера Мэрымэ 

180 гадоў (1843) – апавяданне “Залаты жук” Эдгара По 

180 гадоў (1843) – раман “Кансуэла” Жорж Санд 

180 гадоў (1843) – раман “Страчаныя ілюзіі” Анарэ дэ Бальзака  

180 гадоў (1843) – казкі “Салавей” і “Гадкае качаня” Г.Х. Андэрсана 

175 гадоў (1848) – раман “Домбі і сын” Ч. Дзікенса  

175 гадоў (1848) – раман “Кірмаш ганарыстасці” Уільяма Теккерея 

175 гадоў (1848) – раман “Дама з камеліямі” Аляксандра Дзюма-малодшага 

165 гадоў (1858) – гісторыка-прыгодніцкі раман “Оцеола, правадыр   

                  семінолаў” Майн Рыда 

145 гадоў (1878) – раман “Чэрава Парыжа” Эміля Заля 

145 гадоў (1878) – аповесць “Без сям'і” Гектара Мало 

140 гадоў (1883) – раман “Востраў скарбаў” Роберта Льюіса Стывенсана 

140 гадоў (1883) – раман “Жыццё” Гі дэ Мапасана 

135 гадоў (1888) – зборнік эсэ “Змярканне ідалаў” Ф. Ніцшэ 

130 гадоў (1893) – гістарычны раман “Дачка Мантэсумы” Генры Райдэра   

                Хаггард 

125 гадоў (1898) – навукова-фантастычны раман “Вайна светаў” Герберта  

                Уэлса 

115 гадоў (1908) – сатырычна-фантастычны раман “Востраў Пінгвінаў”                                    

                А. Франса 

115 гадоў (1908) – п’еса “Сіняя птушка” М. Метэрлінка 

105 гадоў (1918) – навелы “Мукі пекла” Акутагава Рюноске 

95 гадоў (1928) – п’еса “Трохграшовая опера” Б. Брэхта 

85 гадоў (1938) – раман “Тры таварыша” Эрых Марыі Рэмарка 

80 гадоў (1943) – раман “Гульня ў бісер” Г. Гесэ 

80 гадоў (1943) – раман “Іосіф і яго браты” Т. Манна 

80 гадоў (1943) – аповесць-казка “Маленькі прынц” Антуана дэ Сэнт- 

                Экзюперы 

75 гадоў (1948) – раман “Апаганьвальнік праху” У. Фолкнера 

75 гадоў (1948) – раман “Маладыя львы” І. Шоу 

70 гадоў (1953) – навукова-фантастычны раман “451 градус па Фарэнгейце”  

                Рэя Бредбери 

65 гадоў (1958) – аповесць “Палкоўніку ніхто не піша” Г.Г. Маркеса 

55 гадоў (1968) – раман “Аэрапорт” А. Хэйлі 
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КНІГІ-ЮБІЛЯРЫ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ 

190 гадоў (1833) – “Казка пра рыбака і рыбку”, “Казка аб мёртвай царэўне”      

                 А. Пушкіна 

190 гадоў (1833) – казка “Стойкі алавяны салдацік” Ганса Хрысціяна  

                 Андэрсана 

190 гадоў (1833) – раман “Прыгоды Олівера Твіста” Ч. Дзікенса. 

165 гадоў (1858) – казка “Пунсовенькая кветачка” С. Аксакова 

155 гадоў (1868) – прыгодніцкі раман “Дзеці капітана Гранта” Жуля Верна 

145 гадоў (1878) – прыгодніцкі раман “Пятнаццацігадовы капітан”  

                  Жуля Верна 

140 гадоў (1883) – казка “Прыгоды Пінокіа. Гісторыя адной марыянеткі”            

               К. Коладзі 

140 гадоў (1883) – аповесць “Гутаперчавы хлопчык” Д. В. Грыгаровіча 

130 гадоў (1893) – казка “Шэрая шыйка” Д. Н. Маміна-Сібірака 

100 гадоў (1923) – казкі “Мыйдадзір” і “Тараканішча” К. Чукоўскага 

95 гадоў (1928) – казкі-апавяданні “Лясная газета” і “Чый нос лепшы?”             

               В. Біянкі 

95 гадоў (1928) – казка “Тры таўстуна” Ю. Олешы 

95 гадоў (1928) – “Маленькія дзеці” (у наступных выданнях – “Ад двух да 

пяці”) К. Чукоўскага 

95 гадоў (1928) – прыгодніцкая кніга “Эміль і сышчыкі” Э. Кёстнера 

90 гадоў (1933) – “Казка аб ваеннай таямніцы” А. Гайдара 

85 гадоў (1938) – аповесць-казка “Стары Хатабыч” Л. Лагіна 

85 гадоў (1938) – кніга апавяданняў “Мікіта і яго сябры” Я. Чарушына 

75 гадоў (1948) – аповесць “Корцік” А. Рыбакова 

75 гадоў (1948) – п’еса-казка “Казка аб страчаным часе” Е. Л. Шварца 

65 гадоў (1958) – казка “Нязнайка ў Сонечным горадзе” М. Носава 

60 гадоў (1963) – прыгодніцкая кніга “Эміль з Леннебергу” А. Ліндгрэн 

55 гадоў (1968) – апошняя частка трылогіі “Малы і Карлсан”  

                Астрыд Ліндгрэн 

55 гадоў (1968) – зборнікі вершаў “Я расту”,  “Думай, думай!” Агніі Барто 

25 гадоў (1998) – раман “Гары Потэр і таемная пакой” Дж. Роўлінг 

 
                                                             Складальнік: 

бібліятэкар аддзела маркетынгу І. Труханёнак 


