
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2020 ГОД 

(2-е полугодие) 

МЕСЯЦ ПРАЗДНИКИ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:  

персоналии, объекты, события
ліпень / 

июль / july 

3 – Дзень Незалежнасці 

Рэспублікі Беларусь 

7 – Купалле 

11 – Всемирный день 

народонаселения (World 

Population Day) 

20 – Международный день 

шахмат (International Chess 

Day) 

25 – Дзень пажарнай службы 

Беларусі 

30 – Международный день 

дружбы (International Day of 

Friendship) 

 

3 – Мікалай Арахоўскі, беларускі пісьменнік 

(70 гадоў з дня нараджэння) 

8 –Міхась Клышка, беларускі мовазнаўца 

(95 гадоў з дня нараджэння) 

10 – Літаратурны музей Пятруся Броўкі (40 гадоў 

з часу заснавання) 

10 – Пётр Сергіевіч, беларускі жывапісец, графік, 

мастак-манументаліст (120 гадоў з дня 

нараджэння) 

10 – Лев Кассиль, русский писатель, сценарист 

(115 лет со дня рождения) 

11 – Іван Рэй, жывапiсец, заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусi (90 гадоў з дня нараджэння) 

15 – Уладзімір Дубоўка, беларускі паэт, празаік, 

перакладчык, крытык (120 гадоў з дня 

нараджэння) 

20 - Гальяш Леўчык, беларусазнаўца, паэт, 

публіцыст, перакладчык, музыка (140 гадоў з дня 

нараджэння) 

21 – Владимир Серов, живописец и график, 

педагог и профессор (110 лет со дня рождения) 

21 - Янка Бобрык, беларускі паэт (115 гадоў з дня 

нараджэння) 

22 - Павел Сухой, выдающийся авиаконструктор, 

доктор технических наук, один из основателей 

русской реактивной и сверхзвуковой авиации 

(125 лет со дня рождения) 

23 – Михаил Матусовский, русский поэт (105 лет 

со дня рождения) 

25 – Ілары Барашка, беларускі пісьменнік 

3 – Барысаў, Беразіно, Валожын, Дзяржынск, 

Капыль, Маладзечна, Нясвіж (Дзень горада) 

6 – Пятро Глебка (Уздзенскі р-н), беларускі паэт, 

дзіцячы пісьменнік, перакладчык, драматург, 

вучоны, грамадскі дзеяч, акадэмік НАН Беларусі 

(115 гадоў з дня нараджэння) 

28 - Мікола Дубовік (Капыльскі р-н), паэт 

(115 гадоў з дня нараджэння) 
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(115 гадоў з дня нараджэння) 

26 – Андре Моруа, французский писатель 

(130 лет со дня рождения) 

27 - Барыс Лазука, беларускі мастацтвазнавец, 

педагог (65 гадоў з дня нараджэння) 

жнівень / 

август / 

august 

9 – Международный день 

коренных народов мира 

(International Day of the 

World's Indigenous People) 

12 – Международный день 

молодежи (International 

Youth Day) 

13 – Международный день 

леворуких (International 

Lefthanders Day)  

19 – Всемирный день 

фотографии (World 

Photography Day) 

29 – Международный день 

действий против ядерных 

испытаний (International Day 

Аgainst Nuclear Tests) 

 

4 - Літаратурны музей у Ляўках, фiлiял 

Дзяржаўнага лiтаратурнага музея Янкi Купалы 

(75 гадоў з часу заснавання) 

5 – Ги де Мопассан, французский писатель 

(170 лет со дня рождения) 

6 – Альгерд Абуховіч, беларускі паэт, мемуарыст, 

перакладчык (180 гадоў з дня нараджэння) 

7 – Генадзь Цітовіч, беларускі этнамузыкавед, 

дзеяч харавога мастацтва, дырыжор (110 гадоў з 

дня нараджэння) 

9 – Ларыса Геніюш, беларуская паэтэса, празаік, 

грамадскі дзеяч (110 гадоў з дня нараджэння) 

10 – Анатоль Верабей, беларускі крытык, 

літаратуразнавец (70 гадоў з дня нараджэння) 

14 – Эрнест Сетон-Томпсон, канадский писатель, 

художник-анималист, естествоиспытатель и 

общественный деятель (160 лет со дня рождения) 

14 - Крэўская унiя 1385 г., акт дзяржаўнага саюзу 

памiж Вяліќім Княствам Літоўскім  i Польшчай 

(635 гадоў з часу заключэння) 

16 – Радий Погодин, писатель, художник, поэт, 

сценарист, выдающийся детский писатель (95 лет 

со дня рождения) 

19 – Алесь Жаўрук, беларускі паэт (110 гадоў з 

дня нараджэння) 

19 – Пьер Жан Беранже, французский поэт 

(240 лет со дня рождения) 

22 – Рэй Дуглас Брэдбери, американский писатель 

(100 лет со дня рождения) 

23 – Александр Грин, русский писатель (140 лет 

4 – Літаратурны музей у Вязынцы, філіял 

Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы 

(Маладзечанскі р-н) (75 гадоў з часу заснавання) 

12 – Леанід Галубовіч (Клецкі р-н), беларускі 

паэт (70 гадоў з дня нараджэння) 

14 - Сяргей Міхальчук (Капыльскі р-н), 

беларускі празаік, перакладчык (95 гадоў з дня 

нараджэння) 

14 – Віктар Пратасеня (Салігорскі р-н), 

беларускі жывапісец, заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі (95 гадоў з дня нараджэння) 

24 – Аркадзь Мардвілка (Старадарожскі р-н), 

беларускі лінгвіст, празаік, крытык, перакладчык 

(115 гадоў з дня нараджэння) 

27 – Галіна Каржанеўская (Слуцкі р-н), 

беларуская паэтэса, драматург (70 гадоў з дня 

нараджэння) 

29 – Заслаўе (Дзень горада)  

30 – Салігорск (Дзень горада) 
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со дня рождения) 

23 – Эдуард Шим, русский писатель, драматург 

(90 лет со дня рождения) 

25 – Уладзімір Корбан, беларускі паэт, сатырык, 

празаік (110 гадоў з дня нараджэння ) 

28 – Юрий Трифонов, русский писатель (95 лет со 

дня рождения) 

28 – Аркадий Стругацкий, русский советский 

писатель-фантаст, сценарист, переводчик (95 лет 

со дня рождения) 

30 – Исаак Левитан, русский живописец-

передвижник (160 лет со дня рождения) 

верасень / 

сентябрь / 

september 

1 – День знаний 

6 – Дзень беларускага 

пісьменства (дата для 

2020 года) 

8 – Международный день 

грамотности (International 

Literacy Day) 

15 – Международный день 

демократии (International 

Day of Democracy) 

15 – Дзень бібліятэк 

Беларусі 

19 – День рождения 

«смайлика» 

21 – Международный день 

мира (International Day of 

Peace) 

22 – Всемирный день без 

автомобиля (World Carfree 

Day) 

26 – Европейский день 

языков (European Day of 

Languages) 

Гродзенская абласная бiблiятэка iмя Я.Ф.Карскага 

(190 гадоў з часу заснавання) 

2 – Другая Сусветная вайна (75 гадоў з часу 

заканчэння) 

2 - Анатоль Шаўня, беларускі паэт, крытык  

(90 гадоў з дня нараджэння) 

7 – Александр Куприн, русский писатель (150 лет 

со дня рождения) 

8 – Куликовская битва (Мамаево или Донское 

побоище) (640 лет) 

11 – Еўдакім Раманаў, беларускі археолаг, 

фалькларыст, этнограф, педагог (165 гадоў з дня 

нараджэння) 

12 – Мінск (Дзень горада) (Дата для 2020 года) 

14 – Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі 

Купалы (100 гадоў з часу заснавання) 

15 – Мінская вышэйшая духоўная семінарыя, 

вышэйшая навучальная ўстанова Беларускай 

праваслаўнай царквы (Слуцк, зараз в. Жыровічы 

Слонімскага р-на) (235 гадоў з часу заснавання) 

15 – Агата Кристи, английская писательница 

(130 лет со дня рождения) 

16 – Тэатр-студыя кінаакцёра нацыянальнай 

1 – Сымон Баранавых (Уздзенскі р-н), беларускі 

дзіцячы пісьменнік, празаік (120 гадоў з дня 

нараджэння) 

6 – Віктар Казлоўскі (Уздзенскі р-н), паэт 

(115 гадоў з дня нараджэння) 

12 - Рыгор Семашкевіч (Маладзечанскі р-н), 

беларускі пісьменнік і літаратуразнавец  

(75 гадоў з дня нараджэння) 

12 – Смалявічы (Дзень горада) (Дата для 

2020 года) 

15 - Пётр Мартысюк (Чэрвеньскі р-н), адзiн з 

кiраўнiкоў падполля i партызанскага руху ў 

Мiнскай вобласцi ў Вялiкую Айчынную вайну 

(105 гадоў з дня нараджэння) 

19 - Янка Туміловіч (Бярэзінскі р-н), беларускі 

паэт (115 гадоў з дня нараджэння) 

22 - Алесь Траяноўскі (Слуцкі р-н), беларускі 

пісьменнік, перакладчык, крытык, публіцыст 

(95 гадоў з дня нараджэння) 

28 – Віктар Дайліда (Слуцкі р-н), беларускі 

празаік (90 гадоў з дня нараджэння) 
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30 – Международный день 

переводчика (International 

Translation Day) 

кінастудыі «Беларусьфільм» (40 гадоў з часу 

стварэння) 

22 – Сергей Ожегов, языковед, лексиколог, 

лексикограф, исследователь норм русского 

литературного языка (120 лет со дня рождения) 

24 – Лариса Рубальская, российская 

писательница, поэтесса, переводчица (75 лет со 

дня рождения) 

25 – Михаил Клеофас Огинский, польский 

композитор, дипломат, политический деятель 

Речи Посполитой (255 лет со дня рождения) 

26 – Сергей Смирнов, русский писатель (105 лет 

со дня рождения) 

29 – Кондратий Рылеев, русский поэт-декабрист 

(225 лет со дня рождения) 

 

 

 

кастрычнік / 

октябрь / 

october 

1 – Международный день 

музыки (International Music 

Day)  

1 – Международный день 

пожилых людей 

(International Day of Older 

Persons) 

1 – День пожилых людей  

в Беларуси 

2 – Международный день 

социального педагога 

4 – Всемирный день 

животных (World Animal 

Day) 

4 – Всемирный день улыбки 

(World Smile Day)   

4 – День учителя в Беларуси 

(дата для 2020 года) 

5 – Всемирный день учителя 

(World Teachers' Day)  

3 – Сергей Есенин, русский поэт (125 лет со дня 

рождения) 

7 – Маргарита Алигер, русская поэтесса  

и переводчица, журналистка, военный 

корреспондент (105 лет со дня рождения) 

7 – Нильс Бор, датский физик-теоретик, 

общественный деятель, один из создателей 

современной физики, лауреат Нобелевской 

премии (135 лет со дня рождения) 

13 – Саша Черный (Александр Гликберг), русский 

поэт (140 лет со дня рождения) 

14 - Усевалад Краўчанка, беларускі пісьменнік 

(105 гадоў з дня нараджэння) 

21 – Іван Фяцісаў, жывапісец, Заслужаны 

работнік культуры Беларусі (100 гадоў з дня 

нараджэння) 

22 – Иван Бунин, русский писатель, поэт, первый 

русский лауреат Нобелевской премии по 

литературе (150 лет со дня рождения) 

23 – Джанни Родари, итальянский детский 

25 – Уладзімір Паўлаў (Любанскі р-н), беларускі 

пісьменнік (85 гадоў з дня нараджэння) 

25 – Леанід Дударэнка (Маладзечна), жывапісец, 

Заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі (90 гадоў з 

дня нараджэння) 

25 – Леў Клейнбарт (Капыль), крытык, 

публіцыст, даследчык асноўных тэндэнцый і 

кірункаў беларускага літаратурнага руху, аўтар 

першай манаграфіі пра Янку Купалу, удзельнік 

рэвалюцыйнага руху Беларусі і Расіі (145 гадоў  

з дня нараджэння) 

26 - Міхал Казімір Радзівіл (Нясвіж), дзяржаўны  

і ваенны дзеяч Вялікага Княства Літоўскага 

(385 гадоў з дня нараджэння) 

29 – Мікалай Казак (Уздзенскі р-н), вучоны-

фізік, акадэмік НАН Беларусі (75 гадоў з дня 

нараджэння) 
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10 – Всемирный день 

психического здоровья 

(World Mental Health Day) 

13 – Дзень работнікаў 

культуры Беларусі 

14 – Дзень маці ў Беларусі 

15 – Международный день 

сельских женщин 

(International Day of Rural 

Women) 

24 – День Организации 

Объединенных Наций 

(United Nations Day) 

26 – Международный день 

школьных библиотек 

(International School Library 

Day) (дата для 2020 года) 

31 – Международный день 

экономии (International 

Saving Day) 

писатель, журналист (100 лет со дня рождения) 

24 – Трэці падзел Рэчы Паспалітай (225 гадоў 

таму) 

26 – Андрей Белый (Борис Бугаев), русский 

писатель, поэт, критик, мемуарист (140 лет со дня 

рождения) 

26 – Владимир Железников, русский детский 

писатель, кинодраматург (95 лет со дня 

рождения) 

30 - Альбрехт Антоний Вильгельм Радзивилл, 

польский политик из рода Радзивиллов, XVI, 

предпоследний, ординат Несвижа (135 лет со дня 

рождения) 

31 – Леў Гумілеўскі, скульптар, Заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі, Народны мастак Беларусі 

(90 гадоў з дня нараджэння) 

 

 

 

лістапад / 

ноябрь / 

november 

7 – День Октябрьской 

революции 

10 – Всемирный день 

молодежи 

10 – Всемирный день науки 

за мир и развитие (World 

Science Day for Peace and 

Development)  

11 – Международный день 

энергосбережения 

(International Day of Energy 

Saving) 

17 – Международный день 

студентов (International 

Students' Day) 

2 - Аляксандр Баршчэўскі, беларускі паэт, 

літаратуразнавец (90 гадоў з дня нараджэння) 

3 – Эдуард Багрицкий, русский поэт 

«Серебряного века», переводчик и драматург, 

художник-график (125 лет со дня рождения) 

4 – Николай Дубов, русский писатель (110 лет со 

дня рождения) 

5 – Дзмітрый Гуляеў, адзін з кіраўнікоў 

партызанскага руху ў Мінскай вобласці ў 

Вялікую Айчынную вайну, Герой Савецкага 

Союза (105 гадоў з дня нараджэння) 

8 – Маргарет Манерлин Митчелл, американская 

писательница, автор романа «Унесенные ветром» 

(120 лет со дня рождения) 

9 – Велимир Хлебников (Виктор Хлебников), 

1 – Уладзімір Крыловіч (Дзяржынскі р-н), 

беларускі акцёр, адзін з заснавальнікаў 

беларускага тэатра, Заслужаны артыст Беларусі 

(125 гадоў з дня нараджэння) 

6 – Леанард Ходзька (Маладзечанскі р-н), 
беларускі і польскі гісторык, публіцыст, выдавец 

(220 гадоў з дня нараджэння) 

11 - Алёна Чабярук (Барысаўскі р-н), беларуская 

мовазнаўца (95 гадоў з дня нараджэння) 

14 – Нічыпар Чарнушэвіч (Капыль), беларускі 

паэт, перакладчык, драматург (120 гадоў з дня 

нараджэння) 

16 – Ян Скрыган (Капыльскі р-н), беларускі 

празаік, паэт (115 гадоў з дня нараджэння) 

16 – Алег Белавусаў (Слуцк) , мастацтвазнаўца, 
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20 – Всемирный день 

ребенка (Universal Children's 

Day) 

21 – Всемирный день 

телевидения (World 

Television Day) 

21 – Всемирный день 

приветствий (World Hello 

Day) 

25 – Международный день 

борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении 

женщин (International Day for 

the Elimination of Violence 

against Women) 

26 – Всемирный день 

информации (World 

Information Day) 

русский поэт, прозаик (135 лет со дня рождения) 

11 - Альберт Паўловіч, беларускі паэт-гумарыст, 

драматург (145 гадоў з дня нараджэння) 

12 – Андрэй Макаёнак, Народны пісьменнік 

Беларусі, драматург (100 гадоў з дня нараджэння) 

13 – Роберт Льюис Балфур Стивенсон, 

английский писатель, поэт, автор 

приключенческих романов и повестей (170 лет со 

дня рождения) 

14 – Оскар Клод Моне, французский художник, 

один из основателей импрессионизма (180 лет со 

дня рождения) 

14 - Міхась Васілёк, беларускі паэт (115 гадоў з 

дня нараджэння) 

24 – Александр Суворов, русский полководец, 

генералиссимус, военный теоретик (290 лет со 

дня рождения) 

25 – Николай Пирогов, русский хирург и анатом, 

естествоиспытатель и педагог, создатель первого 

атласа топографической анатомии, 

основоположник русской военно-полевой 

хирургии, основатель русской школы анестезии 

(210 лет со дня рождения) 

26 – Уладзімір Караткевіч, беларускі паэт, 

празаік, драматург, публіцыст, перакладчык, 

кінасцэнарыст (90 гадоў з дня нараджэння) 

26 – Юрый Семеняка, кампазітар, Народны 

артыст Беларусі (95 гадоў з дня нараджэння) 

28 – Константин Симонов, русский писатель, 

поэт, общественный деятель (105 лет со дня 

рождения) 

28 – Александр Блок, русский поэт, писатель, 

публицист, драматург, переводчик, литературный 

критик (140 лет со дня рождения) 

29 – Паўстанне 1830–1831 гг. у Польшчы, 

дзеяч кінамастацтва, заснавальнік і мастацкі 

кіраўнік майстэрні мультфільмаў кінастудыі 

«Беларусьфільм», анімацыйных студый (75 гадоў 

з дня нараджэння) 

18 – Клара Гаўрылавец (Слуцк), вучоны ў 

галіне педагогікі, член-карэспандэнт Беларускай 

акадэміі адукацыі (85 гадоў з дня нараджэння) 

25 – Яўстафій Янушкевіч (Салігорскі р-н), 

польскі кнігавыдавец, публіцыст, мемуарыст, 

адзін з арганізатараў паўстання 1830–1831 гг. на 

тэрыторыі Беларусі (215 гадоў з дня нараджэння) 



7 
 

Беларусі і Літве (Лістападаўскае паўстанне 

1830 г.) (190 гадоў з пачатку) 

29 – Гавриил Троепольский, русский писатель, 

драматург и сценарист (115 лет со дня рождения) 

30 – Марк Твен (Сэмюэл Клеменс),  

американский писатель (185 лет со дня рождения) 

снежань / 

декабрь / 

december 

1 – Всемирный день борьбы 

со СПИДом (World AIDS 

Day) 

3 – Международный день 

инвалидов (International Day 

of Persons with Disabilities) 

10 – День прав человека 

(Human Rights Day) 

17 – Дзень беларускага кіно 

19 – Международный день 

помощи бедным 

20 – Международный день 

солидарности людей 

 

«Настаўнiцкая газета», выданне асветнiкаў 

Рэспублiкi Беларусь (75 гадоў з пачатку выдання)  

4 – Алексей Плещеев, русский поэт (195 лет со 

дня рождения) 

5 – Афанасий Фет, русский поэт (200 лет со дня 

рождения) 

6 – Барбара Радзівіл, каралева Польшчы і вялікая 

княгіня ВКЛ (500 гадоў з дня нараджэння) 

8 - Эдуард Скобелеў, беларускі пісьменнік, 

грамадскі і палітычны дзеяч (85 гадоў з дня 

нараджэння) 

10 – Мікола Арочка, беларускі паэт, празаік, 

перакладчык, літаратуразнавец, крытык (90 гадоў 

з дня нараджэння) 

12 – Владимир Шаинский, композитор, пианист, 

певец, скрипач, актер (95 лет со дня рождения) 

16 – Георгий Свиридов, русский композитор, 

пианист, общественный деятель (105 лет со дня 

рождения) 

16 – Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор 

(250 лет со дня рождения) 

17 - Иосиф Хейфиц, кинорежиссер, сценарист, 

педагог (115 лет со дня рождения) 

17 – Константин Ваншенкин, русский поэт 

(95 лет со дня рождения) 

20 – Казімір Альхімовіч, жывапісец, графік 

(180 гадоў з дня нараджэння) 

21 – Мікалай Аладаў, беларускі кампазітар, 

педагог, Народны артыст Беларусі (130 гадоў з 

6 - Мікалай Баранаў (Капыльскі р-н), адзін з 

кіраўнікоў партызанскага руху на тэрыторыі 

Мінскай вобласці ў гады Вялікай Айчыннай 

вайны (105 гадоў з дня нараджэння) 

10 – Фердынанд Рушчыц (Валожынскі р-н), 

беларускі жывапісец, графік, тэатральны 

дэкаратар, педагог (150 гадоў з дня нараджэння) 

20 - Іван Шуцько (Крупскі р-н), беларускі 

пісьменнік (95 гадоў з дня нараджэння) 

25 – Антон Саковіч (Лагойскі р-н), ваенны дзеяч, 

генерал-лейтэнант інтэнданцкай службы, 

удзельнік Грамадзянскай вайны 1918–1920 гг., 

вызвалення Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну 

(125 гадоў з дня нараджэння) 
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дня нараджэння) 

21 – Всеволод Вишневский, русский писатель, 

киносценарист и драматург, журналист, военный 

корреспондент (120 лет со дня рождения) 

25 – Мінская абласная бібліятэка імя 

А. С. Пушкіна (120 гадоў з дня адкрыцця) 

29 – Карл Росси, русский архитектор (245 лет со 

дня рождения) 

30 – Джозеф Редьярд Киплинг, английский 

писатель (155 лет со дня рождения)   
 

Юбілейныя даты 2020 года (персаналіі, аб’екты, падзеі): 

Агінскі канал, Дняпроўска-Нёманскі канал, Вялікі Пінскі канал, Порт Агінскага (255 гадоў з пачатку будаўнiцтва, пачатак сплаву 

абвешчаны ў 1775 г.). 

Андрэй Блажко (Пухавіцкі р-н), арганiзатар i кiраўнiк дукорскiх партызан (удзельнiкаў барацьбы супраць польскiх акупантаў на тэрыторыi 

Iгуменскага i Мiнскага паветаў у 1919–1920 гг.) (125 гадоў з дня нараджэння). 

Андрэй Бялынiцкi-Бiруля , беларускі метэаролаг, краязнавец (195 гадоў з дня нараджэння). 

Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт культуры (45 гадоў з часу заснавання). 

Беларускi тэхналагiчны ўнiверсiтэт (90 гадоў з часу заснавання).   

Беларуская акадэмiя мастацтваў (75 гадоў з часу заснавання). 

Бярэзiнскi бiясферны запаведнiк (95 гадоў з часу заснавання).    

Вадасховішча «Крынiца» (40 гадоў з часу стварэння).  

Гедзімін, Гедымін, вялікі князь літоўскі (745 гадоў з дня нараджэння).  

Горад Тураў, 1040 год з часу першага ўпамiнання ў «Аповесцi мiнулых гадоў».  

Дзіцячая чыгунка імя К. С. Заслонава (65 гадоў з часу адкрыцця).  

«Евангелле Напрастольнае» – помнік старажытнабеларускага кнігадрукавання. Выдадзена П. Мсціслаўцам у Вільні 

на царкоўнаславянскай мове (445 гадоў з часу выдання). 

Жодзiнскi дом-музей А. Ф. Купрыянавай (40 гадоў з часу адкрыцця).  

Жыгiмонт Кейстутавiч, вялікі князь літоўскі (655 гадоў з дня нараджэння).  

Ігнат Манькоўскі, публiцыст, асветнiк, магчымы аўтар паэмы «Энеiда навыварат» (255 гадоў з дня нараджэння). 
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Каспар Бароўскі, жывапiсец, педагог (235 гадоў з дня нараджэння). 

«Лiст да Абуховiча», помнiк беларускай лiтаратуры (365 гадоў з часу напісання).  

Марцін Кухта, друкар, выдавец кніг на беларускай, рускай, польскай і літоўскай мовах, заснавальнiк Вiленскай друкарнi (145 гадоў з дня 

нараджэння). 

Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» (25 гадоў з часу заснавання).  

«Нёман», лiтаратурна-мастацкi i грамадска-палiтычны часопiс (75 гадоў з пачатку выдання).  

Пётр Сяўрук, беларускі паэт (115 гадоў з дня нараджэння). 

Рыгор Беленькi, удзельнiк рэвалюцыйнага руху, арганiзатар i прапагандыст Мiнскай групы РСДРП (135 гадоў з дня нараджэння). 

«Слова аб палку Iгаравым» («Слова пра паход Iгаравы»), помнiк лiтаратуры Кiеўскай Русi XII ст. (835 гадоў з часу стварэння). 

Сымон Будны, дзеяч беларускай культуры, гуманіст, філосаф, асветнік, гісторык Вялікага Княства Літоўскага. Актыўны ўдзельнік 

рэфармацыйнага руху, адзін з заснавальнікаў навуковай крытыкі Бібліі (490 гадоў з дня нараджэння). 

Фiлон Кмiта-Чарнабыльскi, ваенны i палiтычны дзеяч ВКЛ, аўтар эпiсталярных твораў, якiя з’яўляюцца помнiкам старажытна-беларускай 

лiтаратуры (490 гадоў з дня нараджэння). 

Хведар Чарнышэвіч (Капыль), беларускі паэт, перакладчык (140 гадоў з дня нараджэння). 

Часопісы серыі «У дапамогу педагогу» выдавецтва «Адукацыя і выхавванне» (25 гадоў з пачатку выдання). 

Цiмкавiцкае вадасховiшча (Капыльскі р-н) (45 гадоў з часу стварэння). 

«Энеіда навыварат» – парадыйна-сатырычная паэма, адзiн з першых буйных твораў беларускай лiтаратуры новага часу (175 гадоў з часу 

першай публікацыі). 

 

Беларускія кнігі-юбіляры 2020 года: 

«Апостал» («Книга деания и послания апостольская, зовемая Апостал»), апошняе вядомае друкаванае выданне Францыска Скарыны 

(495 гадоў з часу выдання). 

«Песні жальбы», першы зборнік вершаў Якуба Коласа (110 гадоў з часу выхаду зборніка). 

«Гусляр», другі зборнік Янкі Купалы (110 гадоў з часу выхаду зборніка). 

«Крапіва», зборнік Кандрата Крапівы (95 гадоў з часу выхаду зборніка). 

«Трэцяе пакаленне», раман Кузьмы Чорнага (85 гадоў з часу выхаду рамана). 

«Ехаў казачнік Бай»,  «Конь і леў», кнігі казак Максіма Танка (65 гадоў з часу выхаду кнігі). 

«Казка пра цара Зубра», кніга паэзіі для дзяцей Васіля Віткі (60 гадоў з часу выхаду кнігі). 
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«Азбука Васі Вясёлкіна», кніга паэзіі для дзяцей Васіля Віткі (55 гадоў з часу выхаду кнігі). 

«Мсціжы», раман Івана Пташнікава (Лагойскі р-н) (50 гадоў з часу выхаду рамана). 

«Адзін лапаць, адзін чунь», аповесць Міхася Стральцова (50 гадоў з часу выхаду аповесці). 

«Снежныя грамніцы», зборнік лірыкі Яўгеніі Янішчыц (50 гадоў з часу выхаду зборніка).  

«Сотнікаў», аповесць Васіля Быкава (50 гадоў з часу выхаду аповесці). 

«Свята пчалы», зборнік Рыгора Барадуліна (45 гадоў з часу выхаду зборніка). 

«Залатыя зярняты», зборнік казак Уладзіміра Дубоўкі (45 гадоў з часу выхаду зборніка). 

«Родныя дзеці», раман Ніла Гілевіча (35 гадоў з часу выхаду рамана). 

«Жывая азбука», паэтычны зборнік для дзяцей Авар’яна Дзеружынскага (25 гадоў з часу выхаду). 

«Евангелле ад мамы», кніга паэзіі Рыгора Барадуліна (25 гадоў з часу выхаду). 

«Бацькі і дзеці: дзённікі», кніга Уладзіміра Ліпскага (25 гадоў з часу выхаду). 

«Дзівосны карабель : апавяданні пра птушак і жывёл», кніга прозы для дзяцей Уладзіміра Ягоўдзіка (25 гадоў з часу выхаду). 

«Казкі дзеда Яраслава», кніга казак для дзяцей Яраслава Пархуты (25 гадоў з часу выхаду). 

«Грот Афаліны», кніга Паўла Місько (25 гадоў з часу выхаду). 
 


