
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2020 ГОД 

(1-е полугодие) 

Под эгидой ООН: 

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2016–2025 гг. – Международное десятилетие действий по проблемам питания 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 

2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

 

Под эгидой ЮНЕСКО 

г. Куала–Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей книги 2020 года 

 

Для подготовки Календаря использованы источники: 

 

1. О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике  Беларусь : Указ Президента 

Респ. Беларусь, 26 марта 1998 г.,  № 157.  – Режим доступа: http://etalonline.by/document/?regnum=P39800157  

 

2. Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. энцыкл.,  

2010–2015. – Т. 1–6.  

 

3. Беларускія пісьменнікі : бібліягр. слоўн. : у 6 т. / рэдкал. : І. Э. Багдановіч [і інш.]. – Мінск : Беларус. энцыкл., 

1992–1995. – Т. 1–6. 

http://etalonline.by/document/?regnum=P39800157


2 
 

 

 

МЕСЯЦ ПРАЗДНИКИ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:  

персоналии, объекты, события
студзень/ 

январь / 

january 

 

11 – Международный день 

«спасибо» (International 

Thank You Day) 

15 – День рождения Ви-

кипедии (англ. Wikipedia) 

17 – День детских 

изобретений, другое 

название – День детей-

изобретателей (Kid 

Inventors’ Day) 

19 – День спасателя Бела-

руси 

19 – Всемирный день 

снега (World Snow Day), 

другое название – 

Международный день 

зимних видов спорта  

21 – Международный день 

объятий (International Hug 

Day) 

23 – День почерка, другое 

название – День ручного 

письма (National 

Handwriting Day)  

25 – День студента (Тать-

янин день) 

26 – День белорусской 

1 – Вольга Іпатава, пісьменніца (75 гадоў 

з дня нараджэння) 

4 – «Зорька», газета для детей и подростков 

(75 лет с начала издания) 

7 – Джеральд Малькольм Даррелл, англий-

ский биолог и  писатель (95 лет со дня рож-

дения) 

9 – Карел Чапек, чешский писатель (130 лет 

со дня рождения) 

9 – Валянцiн Зуб, беларускі пiсьменнiк, 

драматург (105 гадоў з дня нараджэння) 

10 – Валерый Чарнышоў, вучоны ў галiне 

iнфармацыйных тэхналогiй (85 гадоў з дня 

нараджэння) 

11 – Уладзiмiр Кончыц, ваенны дзеяч, 

генерал-палкоўнiк, удзельнiк вызвалення 

Беларусi ў Вялiкую Айчынную вайну 

(95 гадоў з дня нараджэння) 

14 – Мікола Аўрамчык, беларускі паэт 

і перакладчык (100 гадоў з дня нараджэння) 

15 – Александр Грибоедов, русский писатель, 

дипломат (225 лет со дня рождения) 

15 – София Ковалевская, математик, первая 

женщина член-корреспондент Петербургской 

Академии наук (170 лет со дня рождения) 

15 – Максим Дунаевский, композитор, 

Народный артист России (75 лет со дня рож-

1 – Лявон Шырын (Слуцкі р-н), паэт 

(90 гадоў з дня нараджэння) 

2 – Іван Басецкі (Валожынскі р-н), 

Заслужаны юрыст Беларусі (75 гадоў з дня 

нараджэння) 

3 – Уладзiмiр Хадыка (Пухавіцкі р-н), паэт, 

перакладчык (115 гадоў з дня нараджэння) 

4 – Вiтольд Наркевiч-Ёдка (Капыльскі р-н), 

урач-афтальмолаг, аўтар навуковых прац  

у галiне вочных хвароб (185 гадоў з дня 

нараджэння) 

4 – Яўген Дарашкевіч (Смалявіцкі р-н), 

вучоны ў галіне парашковай металургіі, 

Заслужаны дзеяч навукі Беларусі (85 гадоў 

з дня нараджэння) 

6 – Салiгорскi р-н – 55 гадоў з часу зноў 

стварэння (раён утвораны 17 ліпеня 1924 г., 

першапачаткова пад назвай Старобінскі). 

10 – Фёдар Капуцкі (Маладзечанскі р-н), 

вучоны-хімік, акадэмік НАН Беларусі, 

Заслужаны работнік вышэйшай школы 

Беларусі (90 гадоў з дня нараджэння) 

11 – Таццяна Бірыч (Барысаўскі р-н), 

вучоны ў галіне афтальмалогіі, член-

карэспандэнт НАН Беларусі, Заслужаны 

дзеяч навукі Беларусі, Заслужаны ўрач 

Беларусі (115 гадоў з дня нараджэння) 
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науки (Дата для 2020 года) 

26 – Международный День 

БЕЗ интернета 

(International Internet–Free 

Day) (Дата для 2020 года) 

27 – Международный день 

памяти жертв Холокоста 

(International Holocaust 

Remembrance Day) 

28 – Международный день 

защиты персональных 

данных (Data Protection 

Day) 

дения) 

15 – Георгій Пакроўскі, адзін з кіраўнікоў 

партызанскага руху ў Мінскай вобласці ў 

Вялікую Айчынную вайну, Герой Савецкага 

Саюза (100 гадоў з дня нараджэння) 

19 – Валентин Серов, русский художник 

(155 лет со дня рождения) 

19 – Михаил Исаковский, русский компози-

тор (120 лет со дня рождения) 

20 – Андре-Мари Ампер, французский физик, 

математик (245 лет со дня рождения) 

20 – Анатоль Зэкаў, беларускі пiсьменнiк 

(65 гадоў з дня нараджэння) 

27 – Зiновiй Бабiй, спявак, народны артыст 

Беларусi (85 гадоў з дня нараджэння) 

28 – Леанід Дайнэка, беларускі пісьменнік 

(80 гадоў з дня нараджэння) 

29 – Антон Чехов, русский писатель (160 лет 

со дня рождения) 

30 – Исаак Дунаевский, композитор 

и дирижер, музыкальный педагог (120 лет со 

дня рождения) 

31 – Джон Генри О'Хара, американский писа-

тель (115 лет со дня рождения) 

 

16 – Алесь Пальчэўскі (Уздзенскі р-н), 

пісьменнік (115 гадоў з дня нараджэння) 

20 – Галіна Бальчэўская (Мядзельскі р-н), 

актрыса, Заслужаная артыстка Беларусі 

(75 гадоў з дня нараджэння) 

21 – Юры Станкевiч (Барысаў), пісьменнік 

(75 гадоў з дня нараджэння) 

люты / 

февраль /  

february 

2 – Всемирный день 

водно-болотных угодий 

(World Wetlands Day)  

4 – Всемирный день борь-

бы с раковыми заболева-

ниями (Всемирный день 

борьбы против рака) 

3 – Арнольд Ранцанц, артыст аперэты, 

спявак, заслужаны артыст Беларусi i Украiны, 

лаўрэат прэмii iмя Л.Александроўскай 

(75 гадоў з дня нараджэння) 

5 – Расцiслаў Янкоўскi, акцёр, народны 

артыст Беларусi i СССР, акадэмiк 

Мiжнароднай акадэмii тэатра, лаўрэат 

4 – Мікалай Радзівіл Чорны (Нясвіж), 

дзяржаўны і ваенны дзеяч ВКЛ (505 гадоў 

з дня нараджэння)  

13 – Францішка Уршуля Радзівіл, 

пісьменніца, драматург, стваральнік 

Нясвіжскага тэатра (315 гадоў з дня 

нараджэння) 
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(World Cancer Day) 

8 – День юного героя-

антифашиста 

11 – Всемирный день 

больного (World Day of 

the Sick) 

11 – Международный день 

женщин и девочек в науке 

(International Day of Wom-

en and Girls in Science) 

13 – Всемирный день ра-

дио 

14 – День компьютерщика 

14 – День святого Вален-

тина (Valentine's Day), или 

День всех влюбленных 

15 – Дзень памяці воінаў-

інтэрнацыяналістаў у 

Беларусі 

17 – День спонтанного 

проявления доброты 

(Random Acts of Kindness 

Day) 

20 – Всемирный день 

социальной 

справедливости (World 

Day of Social Justice) 

21 – Международный день 

родного языка 

(International Mother 

Language Day) 

21 – Всемирный день 

Дзяржаўнай прэмii Беларусi i прэмii iмя 

I.Буйнiцкага (90 гадоў з дня нараджэння) 

9 – Валянцiн Тарас, беларускі пiсьменнiк 

(90 гадоў з дня нараджэння) 

10 – Борис Пастернак, русский писатель, Но-

белевский лауреат (130 лет со дня рождения) 

14 – Всеволод Гаршин, русский писатель 

(165 лет со дня рождения) 

16 – Іван Навуменка, народны пiсьменнiк 

Беларусi, лiтаратуразнавец, грамадскi дзеяч, 

акадэмiк НАН Беларусi, заслужаны дзеяч 

навукi Беларусi, лаўрэат Дзяржаўнай прэмii 

Беларусi iмя Я.Коласа (95 гадоў з дня 

нараджэння)  

16 – Цэнтральная навуковая бібліятэка імя 

Я. Коласа НАН Беларусі (95 гадоў з часу 

заснавання) 

18 – Сяргей Картэс, кампазiтар, народны 

артыст Беларусi, заслужаны дзеяч мастацтваў 

Беларусi, лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi 

(85 гадоў з дня нараджэння)  

19 – Генадзь Аўсяннiкаў, акцёр, народны 

артыст Беларусi, лаўрэат Дзяржаўнай прэмii 

Беларусi (85 гадоў з дня нараджэння) 

19 – Юрый Антонаў, спявак, кампазiтар, 

творчая дзейнасць якога пачыналася на 

Беларусi, заслужаны дзеяч мастацтваў Расii 

(75 гадоў з дня нараджэння)  

22 – Фредерик Шопен, польский композитор 

и пианист (210 лет со дня рождения) 

24 – Рыгор Барадулін, Народны паэт Беларусі 

(85 гадоў з дня нараджэння) 

14 – Валенцій-Вільгельм Ваньковіч 

(Бярэзінскі р-н), жывапісец, адзін з найбольш 

значных беларускіх мастакоў XIX ст. 

(220 гадоў з дня нараджэння) 

15 – Яўген Сахута (Стаўбцоўскі р-н), 

мастацтвазнавец, лаўрэат Дзяржаўнай прэмii 

Беларусi i прэмii Мiнiстэрства культуры 

Беларусi (75 гадоў з дня нараджэння) 

20 – Таiса Бондар (г.п. Рудзенск), 

пiсьменнiца, перакладчыца (75 гадоў з дня 

нараджэння) 

22 – Зоя Глiнiк ( Крупскі р-н), майстар 

мастацкага ткацтва, лаўрэат Дзяржаўнай 

прэмii Беларусi (65 гадоў з дня нараджэння) 

25 – Генадзь Лыч (Уздзенскі р–н), вучоны 

ў галіне эканомікі, акадэмік НАН Беларусі, 

Заслужаны дзеяч навукі Беларусі (85 гадоў 

з дня нараджэння) 
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экскурсовода (International 

Tourist Guide Day) 

23 – Дзень абаронцаў 

Айчыны і Узброеных Сіл 

Рэспублікі Беларусь 

25 – Пятро Прыходзька, беларускі паэт 

(100 гадоў з дня нараджэння) 

 

сакавік / 

март / 

march 

 

1 – Всемирный день 

гражданской обороны 

(World Civil Defence Day) 

1 – Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 – Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания 

(International Children's 

Day of Broadcasting) 

(дата для 2020 года) 

3 – Всемирный день 

писателя (World Day of the 

writer) 

3 – Всемирный день дикой 

природы (World Wildlife 

Day) 

4 – Дзень міліцыі 

ў Беларусі 

8 – Международный 

женский день 

(International Women's 

Day) 

8 – День женщин в 

Беларуси 

13 – Всемирный день сна 

1 – Беларуская дзяржаўная харэаграфічная 

гімназія-каледж (75 гадоў з дня заснавання) 

2 – Евгений Баратынский, русский поэт 

(220 лет со дня рождения) 

5 – Аляксандр Каваленя, вучоны-археолаг 

Беларусi (125 гадоў з дня нараджэння) 

6 – Петр Ершов, русский писатель, педагог 

(205 лет со дня рождения) 

9 – Тамара Нiжнiкава, спявачка, педагог, 

народная артыстка Беларусi (95 гадоў з дня 

нараджэння) 

11 – Васiль Анастасевiч, бiблiёграф, перак-

ладчык, выдавец, якi ажыццявiў навуковае 

выданне Статута ВКЛ 1588 г. (245 гадоў з дня 

нараджэння) 

14 – Аляксандр Базылевiч, адзiн з кiраўнiкоў 

партызанскага руху ў Мiнскай вобласцi 

ў Вялiкую Айчынную вайну (115 гадоў з дня 

нараджэння) 

15 – Жарэс Алфёраў, вучоны-фiзiк, акадэмiк 

АН Расii, замежны член НАН Беларусi, АН  

Германii, Польскай АН, Нацыянальнай iнжы-

нернай АН ЗША, Нацыянальнай АН ЗША, 

лаўрэат Нобелеўскай прэмii  

(90 гадоў з дня нараджэння) 

18 – 55 лет со дня первого выхода человека в 

открытый космос (18 марта 1965 года). Им 

1 – Уладзімір Басалыга (Слуцк), графік, 

дыпламант рэспубліканскіх і ўсесаюзных 

конкурсаў мастацтва кнігі (80 гадоў з дня 

нараджэння) 

3 – Леў Шчэрба (Чэрвень), мовазнавец  

(140 гадоў з дня нараджэння) 

13 – Аляксандр Шот (Дзяржынскі р-н), 

вучоны ў галіне хірургіі, Заслужаны дзеяч 

навукі Беларусі (95 гадоў з дня нараджэння) 

14 – Iван Валадзько (Мiнскі р-н), архiтэктар 

(125 гадоў з дня нараджэння) 

15 – Ірына Шыкунова (Любанскі р-н), 

артыстка оперы, педагог, Народная артыстка 

Беларусі, акадэмік Міжнароднай АН Еўразіі 

(80 гадоў з дня нараджэння) 

17 – Валянцін Ермаловіч (Дзяржынскі р-н), 

рэжысер, Заслужаны работнік культуры 

Беларусі (95 гадоў з дня нараджэння) 

22 – Пётр Кухарчык (Клецкі р-н), вучоны 

ў галiне радыёфiзiкi, член-карэспандэнт НАН 

Беларусi (75 гадоў з дня нараджэння) 

23 – Стары Улас (сапр. Сiвы-Сiвiцкi 

Уладзiслаў Пятровiч) (Валожын), паэт, 

фалькларыст (155 гадоў з дня нараджэння) 

23 – Васiль Сташэўскi (Капыльскі р-н), 

пiсьменнiк, грамадскi дзеяч (125 гадоў з дня 

нараджэння) 
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(World Sleep Day) (дата 

для 2020 года) 

14 – Международный день 

числа «Пи» (International π 

Day) 

14 – Международный день 

рек (International Day for 

Rivers) 

15 – Дзень Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь  

18 – Дзень унутраных 

войскаў Беларусі 

21 – Всемирный день 

поэзии (World Poetry Day) 

21 – Международный день 

лесов 

21 – Международный день 

борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации 

(International Day for the 

Elimination of Racial 

Discrimination) 

21 – Международный день 

кукольника (International 

Day of Puppetry), или 

Международный день 

театра кукол (World 

Puppetry Day) 

22 – Всемирный день 

водных ресурсов (World 

Water Day или World Day 

of Water) 

стал космонавт Алексей Архипович Леонов 

18 – Аляксандр Булыка , мовазнаўца, член-

карэспандэнт НАН Беларусі, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэмii Беларусi (85 гадоў з дня 

нараджэння) 

19 – Васiль Матэвушаў, беларускі паэт 

(105 гадоў з дня нараджэння) 

19 – Iван Кiрэйчык, беларускі пiсьменнiк  

(85 гадоў з дня нараджэння) 

19 – Фредерик Жолио-Кюри, французский 

физик, Нобелевский лауреат (120 лет со дня 

рождения) 

20 – Святослав Рихтер, пианист, культурный 

и общественный деятель (105 лет со дня рож-

дения) 

20 – Вера Панова, русская писательница, ки-

нодраматург (115 лет со дня рождения) 

21 – Францішак Багушэвіч, беларускі празаік, 

публіцыст, перакладчык (180 гадоў з дня 

нараджэння)  

21 – Фiларэт (у свеце Вахрамееў Кiрыла 

Варфаламеевiч), дзеяч праваслаўнай царквы 

на Беларусi, былы мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, 

ганаровы патрыяршы экзарх усяе Беларусі, 

былы свяшчэннаархімандрыт Свята-

Успенскага Жыровіцкага манастыра  

(85 гадоў з дня нараджэння) 

21 – Леонид Утёсов, артист эстрады, певец, 

актер (125 лет со дня рождения) 

22 – Аляксей Пысін, беларускі паэт  

(100 гадоў з дня нараджэння) 

23 – Дзяржаўны музей гісторыі тэатральнай і 

23 – Леанід Бурак (Вілейскі р-н), 

мовазнаўца, Заслужаны работнік адукацыі 

Беларусі (90 гадоў з дня нараджэння) 

25 – Уладзiмiр Папковiч (Вiлейскі р-н), 

пiсьменнiк, перакладчык (85 гадоў з дня 

нараджэння) 
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23 – Всемирный день 

метеорологии (World 

Meteorological Day) 

27 – Всемирный день 

театра (World Theatre Day) 

музычнай культуры Рэспублікі Беларусь  

(30 гадоў з часу стварэння) 

23 – Вiктар Швед, беларускi паэт, заслужаны 

дзеяч культуры Польшчы (95 гадоў з дня 

нараджэння) 

25 – Аляксей Рагуля, літаратуразнаўца, 

крытык (85 гадоў з дня нараджэння) 

31 – Иоган Бах, немецкий композитор  

(335 лет со дня рождения) 

красавік / 

апрель / 

аpril 

1 – Международный день 

птиц (International Bird 

Day) 

1 – День смеха (April 

Fools' Day или All Fool's 

Day) 

2 – Международный день 

детской книги 

(International Children's 

Book Day) 

2 – День объединения 

народов Беларуси и 

России 

7 – Всемирный день 

здоровья (World Health 

Day)  

11 – Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

(International Day of Fascist 

Concentration Camps 

Prisoners Liberation) 

12 – Всемирный день 

1 – Генадзь Даўгяла, вучоны-гiсторык  

(85 гадоў з дня нараджэння) 

1 – Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-

Шёнхаузен, Герцог цу Лауэнбург, немецкий 

государственный деятель (205 лет со дня 

рождения) 

2 – Ханс Кристиан Андерсен, датский 

писатель-сказочник (215 лет со дня рождения) 

2 – Эмиль Золя, французский писатель  

(180 лет со дня рождения) 

2 – Сяргей Гусак, крытык, лiтаратуразнавец 

(90 гадоў з дня нараджэння) 

3 – Юрий Нагибин, русский писатель и сце-

нарист (100 лет со дня рождения) 

4 – Юрий Васнецов, художник; живописец, 

график, сценограф, иллюстратор (120 лет со 

дня рождения) 

4 – Юрий Герман, русский писатель, драма-

тург, киносценарист (110 лет со дня рожде-

ния) 

6 – «Голас Радзiмы», штотыднёвая газета для 

суайчыннiкаў за межамi Беларусi  

(65 гадоў з пачатку выдання) 

4 – Віктар Карзюк (Валожынскі р–н), 

вучоны-матэматык, член-карэспандэнт НАН 

Беларусі, Заслужаны работнік адукацыі 

Беларусі (75 гадоў з дня нараджэння) 

10 – Сцяпан Баркоўскі (Слуцк), этнограф, 

літаратурны крытык, літаратуразнаўца  

(115 гадоў з дня нараджэння) 

14 – Язэп Дыла (Слуцк), пісьменнік, 

тэатразнаўца, грамадскі дзеяч  

(140 гадоў з дня нараджэння) 

14 – Сымон Рак-Міхайлоўскі 

(Маладзечанскі р-н), грамадска-палітычны 

дзеяч, публіцыст, педагог (135 гадоў з дня 

нараджэння) 

15 – Расціслаў Платонаў (Слуцк), гісторык, 

археограф, публіцыст (90 гадоў з дня 

нараджэння) 

20 – Уладзімір Лятун (Уздзенскі р-н), 

скульптар (85 гадоў з дня нараджэння) 

23 – Савелiй Свiдзерскi (Крупскі р-н), 

ваенны дзеяч, удзельнiк Вялiкай Айчыннай 

вайны, Герой Савецкага Саюза (115 гадоў з 

дня нараджэння) 
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авиации и космонавтики 

(Международный день 

полета человека в космос) 

(International Day of 

Human Space Flight) 

12 – День космонавтики в 

Беларуси 

15 – Международный день 

культуры (World Day of 

Culture) 

18 – Всемирный день 

радиолюбителя (World 

Amateur Radio Day) 

18 – Международный день 

памятников и 

исторических мест 

(International Day for 

Monuments and Sites) 

22 – Международный день 

Матери-Земли (International 

Mother Earth Day) 

23 – Всемирный день 

книги и авторского права 

(World Book and Copyright 

Day) 

24 – Международный день 

солидарности молодежи 

(International Day of Youth 

Solidarity) 

26 – Международный день 

интеллектуальной 

собственности (World 

8 – Владимир Раевский, русский поэт, публи-

цист, первый декабрист (225 лет со дня рож-

дения) 

8 – Пётр Семёнов-Тянь-Шанский, географ, 

ботаник, статистик, экономист, 

государственный и общественный деятель 

(150 лет со дня рождения)  

16 – Анатоль Клышка, пісьменнік, крытык, 

перакладчык, педагог, Заслужаны работнік 

культуры Беларусі (85 гадоў з дня 

нараджэння) 

17 – Семён Щедрин, русский художник-

пейзажист (275 лет со дня рождения) 

21 – Иван Кулибин, русский механик-

изобретатель (285 лет со дня рождения) 

27 – Май Данцыг, жывапiсец, народны мастак 

Беларусi, заслужаны дзеяч мастацтваў Бела-

русі (90 гадоў з дня нараджэння)  

27 – Уступленне Беларусi ў склад Арганiза-

цыi Аб’яднаных Нацый (75 гадоў з часу 

ўступлення)  

28 – Эдвард Малiшэўскi, польскi гiсторык, 

бiблiёграф, аўтар краязнаўчых прац, у тым 

ліку даведнiкаў па Гродзенскай, Мiнскай i 

Вiленскай губернях (145 гадоў з дня нарадж-

эння) 

29 – Рафаэль Сабатини, английский и ита-

льянский писатель (145 лет со дня рождения) 
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Intellectual Property Day) 

26 – Международный день 

памяти жертв 

радиационных аварий и 

катастроф (International 

Chernobyl Disaster 

Remembrance Day) 

26 – Дзень Чарнобыльскай 

трагедыі (1986 г.) 

26 – Всемирный день по-

родненных городов (дата 

для 2020 года) 

28 – Всемирный день охра-

ны труда (World Day for 

Safety and Health at Work) 

29 – Международный день 

танца (International Dance 

Day) 

30 – Международный день 

джаза (International Jazz 

Day) 

май / мay Всемирный день памяти 

жертв СПИДа (World 

Remembrance Day of AIDS 

Victims) (3-я неделя) 

1 – Праздник труда  

в Беларуси 

3 – Всемирный день сво-

боды печати (World Press 

Freedom Day) 

5 – Дзень друку ў Беларусі 

5 – Международный день 

1 – Алесь Петрашкевiч, драматург, пiсьмен-

нiк, публiцыст, заслужаны работнiк культуры 

Беларусi, лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi 

(90 гадоў з дня нараджэння) 

4 – Геранім Фларыян Радзівіл, дзяржаўны дзеяч 

ВКЛ, мецэнат, заснавальнiк Слуцкага тэатра 

Радзiвiлаў (305 гадоў з дня нараджэння) 

5 – Евгений Долматовский, русский поэт,  

поэт–песенник (105 лет со дня рождения) 

7 – Петр Чайковский, русский композитор, 

1 – Соф’я Слуцкая (Слуцк), рэлігійная 

дзеячка, асветніца, беларуская праваслаўная 

святая (435 гадоў з дня нараджэння) 

1 – Гаўрыіл Ціхаў (Смалявічы), астраном і 

астрафізік, заснавальнік астрабатанікі, 

ганаровы акадэмік НАН Беларусі, акадэмік 

АН Казахстана (145 гадоў з дня нараджэння) 

6 – Юрка Гаўрук (Слуцк), перакладчык, 

аўтар першай у Беларусі кнігі паэтычных 

перакладаў «Кветкі з чужых палёў», паэт 

(115 гадоў з дня нараджэння) 
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борьбы за права инвалидов 

7 – День работников ра-

дио, телевидения и связи в 

Беларуси 

8 – Всемирный День Крас-

ного Креста и Красного 

полумесяца (World Red 

Cross and Red Crescent Day) 

9 –День Победы 

10 – День Государственно-

го герба Республики Бела-

русь и Государственного 

флага Республики Беларусь 

(дата для 2020 года) 

15 – Международный день 

семей (International Day of 

Families) 

17 – Всемирный день 

электросвязи и информа-

ционного общества (World 

Telecommunication and In-

formation Society Day) 

18 – Международный день 

музеев (International Mu-

seum Day) 

18 – День работников 

физкультуры и спорта в 

Беларуси 

19 – День пионерской 

дружбы в Беларуси 

21 – Всемирный день 

культурного разнообразия 

педагог, дирижер и музыкальный критик  

(175 лет со дня рождения) 

8 – «Мінск – горад-герой», архітэктурна-

скульптурны комплекс (35 гадоў з часу 

адкрыцця) 

8 – Уладзiслаў Мiсевiч, беларускі эстрадны 

музыкант, удзельнік ВІА «Песняры»; адзін з 

заснавальнікаў і ўдзельнікаў ВІА «Беларускія 

песняры» (75 гадоў з дня нараджэння) 

9 – Вялiкая Айчынная вайна 1941–1945 гг. 

(75 гадоў з часу заканчэння) 

11 – Карл Фридрих Иероним барон фон 

Мюнхгаузен, знаменитый немецкий барон-

рассказчик (300 лет со дня рождения) 

12 – Анатолий Лядов, русский композитор, 

дирижер и педагог, профессор Петербургской 

консерватории (165 лет со дня рождения) 

13 – Альфонс Доде, французский прозаик и 

драматург (180 лет со дня рождения) 

13 – Стэфанiя Станюта, актрыса, народная 

артыстка Беларусi, акадэмiк Мiжнароднай 

акадэмii тэатра, лаўрэат Дзяржаўнай прэмii 

Беларусi (115 гадоў з дня нараджэння) 

15 – Илья Мечников, биолог, Нобелевский 

лауреат (175 лет со дня рождения) 

16 – Ольга Бергольц, русская писательница 

(110 лет со дня рождения) 

20 – Гектор Мало, французский писатель 

(190 лет со дня рождения) 

24 – Алексей Саврасов, русский художник 

(190 лет со дня рождения) 

24 – Иосиф Бродский, поэт, драматург, пере-

9 – Мiхаiл Цэдрык (Бярэзiнскі р-н), вучоны-

фiзiк i педагог, заслужаны работнiк 

вышэйшай школы Беларусi (90 гадоў з дня 

нараджэння) 

18 – Алесь Каўрус (Мядзельскі р-н), 

мовазнаўца (85 гадоў з дня нараджэння) 

27 – Антон Трусаў (Барысаў), 

рэвалюцыянер-дэмакрат, адзін з кіраўнікоў 

паўстання 1863–1864 гг. у Беларусі, дзеяч 

міжнароднага рэвалюцыйнага руху,выдавец 

(185 гадоў з дня нараджэння) 

30 – Анатоль Трус (Уздзенскі р-н), акцёр, 

Народны артыст Беларусі (110 гадоў з дня 

нараджэння) 
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во имя диалога и развития 

(World Day for Cultural 

Diversity for Dialogue and 

Development) 

22 – Международный день 

биологического разнооб-

разия (International Day for 

Biological Diversity) 

24 – Дзень славянскага 

пісьменства і культуры  

24 – Европейский день 

парков (The European Day 

of Parks, EDoP) 

28 – День пограничника в 

Беларуси 

29 – Международный день 

миротворцев ООН (Inter-

national Day of United Na-

tions Peacekeepers) 

31 – Всемирный день без 

табака (World No Tobacco 

Day) 

водчик, Нобелевский лауреат (80 лет со дня 

рождения) 

24 – Михаил Шолохов, русский писатель и 

киносценарист, журналист, Нобелевский лау-

реат (115 лет со дня рождения) 

 

чэрвень / 

июнь / june 

1 – Международный день 

детей (День защиты 

детей) (International 

Children's Day) 

1 – Всемирный день 

родителей (Global Day of 

Parents) 

4 – Международный день 

невинных детей – жертв 

агрессии (International Day 

6 – Аляксей Дудараў, драматург, сцэнарыст, 

тэатральны дзеяч, акцёр, Заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі (70 гадоў з дня 

нараджэння) 

6 – Томас Манн, немецкий писатель, Нобе-

левский лауреат (145 лет со дня рождения) 

7 – Дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь, 

сімвал дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі 

Беларусь (25 гадоў з часу зацвярджэння) 

8 – Iгнат Дварчанiн, лiтаратуразнавец, паэт, 

3 – Васіль Зуёнак (Крупскі р-н) , паэт, 

крытык, лiтаратуразнавец, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэмii Беларусi iмя Янкі Купалы  

(85 гадоў з дня нараджэння) 

4 – Мiкалай Гурскi (Капыльскі р-н), 

мовазнавец, педагог (115 гадоў з дня 

нараджэння) 

12 – Леапольд Родзевіч (Лагойскі р-н), 

пісьменнік, драматург, публіцыст, палітычны 

і грамадскі дзеяч, удзельнік рэвалюцыйнага 
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of Innocent Children 

Victims of Aggression) 

5 – Всемирный день 

окружающей среды 

(World Environment Day) 

5 – Дзень памяці 

Еўфрасінні Полацкай 

8 – Всемирный день 

океанов (World Oceans 

Day) 

9 – Международный день 

друзей (International 

Friends Day) 

14 – Всемирный день 

донора крови (World 

Blood Donor Day) 

22 – День всенародной 

памяти жертв Великой 

Отечественной войны в 

Беларуси 

23 – Международный 

олимпийский день 

(International Olympic Day) 

25 – Дзень сяброўства і 

яднання славян 

26 – Международный день 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным оборотом 

(International Day Against 

публiцыст, грамадскi дзеяч (125 гадоў з дня 

нараджэння)  

8 – Роберт Шуман, немецкий композитор, пи-

анист, музыкальный критик (210 лет со дня 

рождения) 

9 – Уладзiслаў IV Ваза, кароль польскі і 

вялікі князь літоўскі (425 гадоў з дня нарадж-

эння) 

9 – Беларускі дзяржаўны архіў-музей 

літаратуры і мастацтва (60 гадоў з часу 

стварэння) 

10 – Илья Глазунов, художник-живописец, 

педагог (90 лет со дня рождения) 

12 – Пётр Грацыянаў, вучоны ў галiне 

санiтарыi, першы санiтарны ўрач Мiнска 

(165 гадоў з дня нараджэння) 

12 – Уладзімір Адамаў, беларускі батанік-

фларыст, геабатанік, дэндролаг, адзін з 

першых даследвальнікаў расліннасці Беларусі 

(145 гадоў з дня нараджэння) 

13 – Антоні Генрык Радзівіл, палітычны 

дзеяч, кампазітар, мецэнат (245 гадоў з дня 

нараджэння) 

17 – Дзмітрый Кавалёў, паэт-лірык (105 гадоў 

з дня нараджэння)  

21 – Нэлі Багуслаўская, беларуская эстрадная 

спявачка (85 гадоў з дня нараджэння) 

21 – Александр Твардовский, русский писа-

тель, поэт и прозаик, журналист, специаль-

ный корреспондент (110 лет со дня рожде-

ния) 

21 – Франсуаза Саган, французская 

руху ў Заходняй Беларусі (125 гадоў з дня 

нараджэння) 

15 – Міхаіл Рагоўскі (Любанскі р-н), 

удзельнiк Вялiкай Айчыннай вайны, поўны 

кавалер ордэна Славы (95 гадоў з дня 

нараджэння) 

27 – Лідзія Арабей (Уздзенскі р-н), 

пісьменніца, крытык (95 гадоў з дня 

нараджэння) 
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Drug Abuse and Illicit 

Trafficking) 

30 – День молодежи в 

Беларуси 

писательница, драматург (85 лет со дня 

рождения) 

24 – Парад Победы в ознаменование разгрома 

фашистской Германии в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

(75 лет со дня проведения) 

25 – Чарльз Шеффилд, американский писа-

тель-фантаст (85 лет со дня рождения) 

25 – Пятрусь Броўка, Народны паэт Беларусі, 

грамадскі дзеяч, акадэмік НАН Беларусі, 

Заслужаны дзеяч навукі Беларусі (115 гадоў з 

дня нараджэння) 

29 – Антуан де Сент-Экзюпери, французский 

писатель и летчик (120 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).  
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«Евангелле Напрастольнае» – помнік старажытнабеларускага кнігадрукавання. Выдадзена П. Мсціслаўцам у Вільні на царкоўнасла-

вянскай 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). 

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). 

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

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

«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). 
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«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). 

«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). 

 


