
КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2019 ГОД 

 

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций; Десятилетие действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов; Международным годом периодической 

таблицы химических элементов 

Всемирная столица книги 2019 года – город Шарджа (ОАЭ)  

2019 год в СНГ объявлен Годом книги 

 

2018–2020 гг. аб’яўлены ў Республіцы Беларусь Годам малой радзімы 

Культурная столица Беларуси 2019 года – Пинск 

 

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://www.pravo.by/spravochnaya-informatsiya/poleznaya-informatsiya/gosudarstvennye-prazdniki-

belarusi/index.php?sphrase_id=223886  

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

Броўкі, 2010–2015. – Т. 1–6.  

3. Новыя кнігі: па старонках беларускага друку: бібліягр. бюлетэнь / Нац. б-ка Беларусі ; склад.-рэд.: А.М. 

Маліноўская. – 2018. – № 8. – (Дадатак); № 9. – (Дадатак). 

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

1992-1995. – Т. 1-6. 

месяц праздники юбилейные даты Минская область: персоналии, объекты, 

события 

студзень/ 

январь/ 
5 – День работников 

социальной защиты в 

1 – Даниил Гранин, русский писатель и 

общественный деятель (100 лет со дня 

2 – Маладзечанскі завод парашковай 

металургіі,  ВРУП (35 гадоў з пачатку 

http://www.pravo.by/spravochnaya-informatsiya/poleznaya-informatsiya/gosudarstvennye-prazdniki-belarusi/index.php?sphrase_id=223886
http://www.pravo.by/spravochnaya-informatsiya/poleznaya-informatsiya/gosudarstvennye-prazdniki-belarusi/index.php?sphrase_id=223886


January 

 
Беларуси 

11 – Международный день 

«спасибо» (International 

Thank You Day) 

15 – День рождения 

Википедии (англ. 

Wikipedia)  

21 – Всемирный день 

снега (Международный 

день зимних видов 

спорта) (World Snow Day) 

23 – День почерка, или 

День ручного письма 

(National Handwriting Day) 

25 – День студентов 

(Татьянин день)  

27 – Международный день 

памяти жертв Холокоста 

(International Holocaust 

Remembrance Day) 

27 – Дзень беларускай 

навукі (дата для 

2019 года) 

 

рождения) 

2 – Василий Перов, русский живописец, один 

из начинателей жанровой картины (185 лет со 

дня рождения) 

4 – Яўхім Храптовіч (Літавор – Храптовіч), 

грамадска-палітычны, дзяржаўны і 

культурны дзеяч ВКЛ, філосаф, публіцыст, 

паэт, перакладчык (290 гадоў з дня 

нараджэння) 

4 – Ядвігін Ш., сапраўднае імя Антон 

Іванавіч Ляві́цкі, беларускі празаік, 

публіцыст, фельетаніст, драматург, паэт, 

перакладчык, літаратуразнавец, палітык, 

адзін з пачынальнікаў беларускай мастацкай 

прозы (150 гадоў з дня нараджэння) 

7 – Георгій Шыловіч, беларускі пісьменнік, 

сцэнарыст (95 гадоў з дня нараджэння) 

8 – Алесь Савіцкі, беларускі празаік, 

грамадскі дзеяч (95 гадоў з дня нараджэння) 

8 – Уильям Уилки Коллинз, английский 

писатель, драматург (195 лет со дня 

рождения) 

12 – Васіль Хомчанка, беларускі пісьменнік 

(100 гадоў з дня нараджэння) 

14 – Уладзімір Лазоўскі, мовазнаўца, педагог, 

які зрабіў значны ўнёсак у развіццё 

тэарэтычных праблем беларускай мовы і 

беларускай лінгвадыдактыкі (85 гадоў з дня 

нараджэння) 

16 – Уладзімір Алоўнікаў, кампазітар, 

грамадскі дзеяч, народны артыст Беларусі, 

заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі 

(100 гадоў з дня нараджэння) 

19 – Эдгар Аллан По, американский писатель 

дзеяння) 

5 – Сяргей Крывашэеў (Салігорскі р-н), 

заслужаны архітэктар Беларусі (75 гадоў з 

дня нараджэння) 

9 – Іван Стасевіч (Старадарожскі р-н), 

жывапісец, педагог, народны мастак Беларусі 

(90 гадоў з дня нараджэння) 

10 – Іван Кардаш (Мінскі р-н), вучоны ў 

галіне гігіены і санітарыі, заслужаны ўрач 

Беларусі (100 гадоў з дня нараджэння) 

13 – Васіль Корж (Салігорскі р-н), ваенны 

дзеяч, генерал-маёр, адзін з арганізатараў і 

кіраўнікоў партызанскага руху ў Беларусі ў 

Вялікую Айчынную вайну, Герой Савецкага 

Саюза (120 гадоў з дня нараджэння) 

14 – Васіль Шаранговіч (Мядзельскі р-н), 

графік, педагог, народны мастак Беларусі, 

заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі 

(80 гадоў з дня нараджэння) 

17 – Алесь Якімовіч (Уздзенскі р-н), 

беларускі дзіцячы празаік і паэт, 

перакладчык, заслужаны дзеяч культуры 

Беларусі (115 гадоў з дня нараджэння) 

19 – Таццяна Мархель (Смалявіцкі р-н), 

актрыса, заслужаная артыстка Беларусі 

(80 гадоў з дня нараджэння) 

19 – Андрэй Валынец (Вілейскі р-н), 

удзельнік нацыянальна-вызваленчага руху ў 

Заходняй Беларусі, Герой Савецкага Саюза 

(115 гадоў з дня нараджэння) 

21 – Сяргей Юркевіч (Мядзельскі р-н), 

рэжысёр, даследчык мастацтва лялечнага 

тэатра, заснавальнік Гродзенскага абласнога 

тэатра лялек і Мінскага абласнога тэатра 



(210 лет со дня рождения) 

19 – Поль Сезан, французский художник (180 

лет со дня рождения) 

27 – Павел Бажов, русский писатель (140 лет 

со дня рождения) 

22 – Аркадий Гайдар, русский детский 

писатель и киносценарист, журналист, 

военный корреспондент (115 лет со дня 

рождения) 

25 – Роберт Бёрнс, шотландский поэт, 

фольклорист (260 лет со дня рождения) 

25 – Уильям Сомерсет Моэм, английский 

писатель (145 лет со дня рождения) 

“Батлейка”(65 гадоў з дня нараджэння) 

26 – Уладзімір Жбанаў (Дзяржынскі р-н), 

скульптар (65 гадоў з дня нараджэння) 

люты / 

февраль 
2 – Всемирный день 

водно-болотных угодий 

(World Wetlands Day)  

4 – Всемирный день 

борьбы с раковыми 

заболеваниями 

(Всемирный день борьбы 

против рака) (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 

Women and Girls in 

Science) 

13 – Всемирный день 

радио 

1 – Евгений Замятин, русский писатель, 

критик и публицист, киносценарист (135 лет 

со дня рождения) 

2 – Валерий Чкалов, русский летчик, который 

осуществил первый беспересадочный перелет 

Москва – Ванкувер через Северный полюс 

(115 лет со дня рождения) 

3 – Феликс Мендельсон, немецкий 

композитор (210 лет со дня рождения)  

5 – Александр Матросов, участник Великой 

Отечественной войны (95 лет со дня 

рождения) 

6 – Аркадзь Куляшоў, беларускі пісьменнік, 

народны паэт Беларусі (105 гадоў з дня 

нараджэння) 

8 – Дмитрий Менделеев, русский ученый-

энциклопедист, который открыл 

периодический закон химических элементов 

(185 лет со дня рождения) 

11 – Виталий Бианки, русский писатель (125 

лет со дня рождения) 

1 – Міхаіл Карчміт (Маладзечанскі р-н), 

гаспадарчы дзеяч, заслужаны работнік 

сельскай гаспадаркі Беларусі, Герой Беларусі 

(70 гадоў з дня нараджэння) 

8 – Афанасій Ахрэм (Вілейскі р-н), хімік-

біяарганік, акадэмік НАН Беларусі, 

заслужаны дзеяч навукі Беларусі (105 гадоў з 

дня нараджэння) 

26 – Георгій Колас (Чэрвеньскі р-н), 

літаратурны і тэатральны крытык, публіцыст, 

кінадраматург (90 гадоў з дня нараджэння) 

 

 

 



14 – День компьютерщика 

14 – День святого 

Валентина (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 

экскурсовода (International 

Tourist Guide Day) 

23 – Дзень абаронцаў 

Айчыны і Узброеных Сіл 

Рэспублікі Беларусь 

12 – Чарльз Дарвин, английский натуралист, 

автор современной теории эволюции (210 лет 

со дня рождения) 

13 – Иван Крылов, русский публицист, поэт, 

баснописец (250 лет со дня рождения) 

15 – Галилео Галилей, итальянский ученый-

физик и астроном (455 лет со дня рождения) 

20 – Абрам Столяр, ученый-математик, 

педагог, один из основателей белорусской 

школы  по дидактике математики (100 лет со 

дня рождения) 

сакавік / 

март 
1 – Всемирный день 

гражданской обороны 

(World Civil Defence Day) 

1 – Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

3 – Международный день 

детского телевидения и 

1 – Еўдакія Лось, паэтэса (90 гадоў з дня 

нараджэння) 

2 – Константин Ушинский, русский педагог, 

основатель научной педагогики в России (195 

лет со дня рождения) 

3 – Юрий Олеша, русский писатель-прозаик, 

поэт, драматург, сатирик (120 лет со дня 

рождения) 

4 – Анатоль Дзялендзік (Салігорскі р-н), 

беларускі драматург, сцэнарыст, празаік (85 

гадоў з дня нараджэння) 

6 – Пётр Самцэвіч (Крупскі р-н), лінгвіст, 

фалькларыст, краязнаўца, адзін з 

арганізатараў Барысаўскага краязнаўчага 

музея (120 гадоў з дня нараджэння) 

14 – Мінск (520 гадоў з часу атрымання 



радиовещания 

(International Children's 

Day of Broadcasting) 

(дата для 2019 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 

14 – Международный день 

числа «Пи» (International π 

Day) 

14 – Международный день 

рек (International Day for 

Rivers) 

15 – Дзень Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь (25 

гадоў з часу прыняцця) 

15 – Всемирный день сна 

(World Sleep Day) (дата 

для 2019 года) 

18 – Дзень унутраных 

войскаў Беларусі 

21 – Всемирный день 

поэзии (World Poetry Day) 

3 – Ирина Токмакова, детская писательница 

(90 лет со дня рождения) 

4 – Казімір Лышчынскі, мысліцель, 

грамадска-палітычны дзеяч, педагог (385 

гадоў з дня нараджэння) 

4 – Мікола Лупсякоў, беларускі пісьменнік 

(100 гадоў з дня нараджэння) 

9 – Тарас Шевченко, украинский поэт и 

художник (205 лет со дня рождения) 

9 – Юрий Гагарин, первый космонавт Земли 

(85 лет со дня рождения) 

14 – Иоганн Батист Штраус (отец), 

австрийский композитор, скрипач и дирижер 

(215 лет со дня рождения)  

16 – Александр Попов, русский физик, один 

из изобретателей радио (160 лет со дня 

рождения) 

16 – Александр Беляев, русский писатель-

фантаст (135 лет со дня рождения) 

18 – Николай Римский-Корсаков, русский 

композитор, педагог, дирижер (175 лет со дня 

рождения) 

20 – Мікола Мятліцкі, беларускі паэт (65 

гадоў з дня нараджэння) 

21 – Модест Мусоргский, русский 

композитор (180 лет со дня рождения) 

 

 

 

граматы на магдэбургскае права) 

14 – Міхась Клебановіч (Слуцкі р-н), 

беларускі пісьменнік, заслужаны работнік 

культуры Беларусі (85 гадоў з дня 

нараджэння) 

17 – Рыгор Шкраба (Салігорскі р-н), 

крытык, літаратуразнаўца, заслужаны 

работнік культуры Беларусі (100 гадоў з дня 

нараджэння) 

20 – Эмануіл Іофе (Беразіно), вучоны-

гісторык, сацыёлаг, культуролаг, педагог, 

аўтар кніг і шматлікіх публікацый (80 гадоў з 

дня нараджэння) 

23 – Марат Ясавееў (Маладзечна), вучоны-

геолаг і гідрагеолаг (70 гадоў з дня 

нараджэння) 

28 – Кастусь Цвірка (Старадарожскі р-н), 

беларускі паэт, перакладчык, фалькларыст, 

этнограф, мовазнавец (85 гадоў з дня 

нараджэння) 

 

 

 

 



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) 

23 – Всемирный день 

метеорологии (World 

Meteorological Day) 

27 – Всемирный день 

театра (World Theatre Day) 

красавік / 

апрель 
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 

1 – Николай Гоголь, русский прозаик, 

драматург, поэт, критик, публицист (210 лет 

со дня рождения) 

4 – Уладзімір Ананька, скульптар, сярод 

работ якога помнік партызанам у г. Любань, 

надмагілле Я. Коласу (Мінск) і інш. (90 гадоў 

з дня нараджэння) 

16 – Анатоль Франс, французский писатель, 

лауреат Нобелевской премии (175 лет со дня 

рождения) 

16 – Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин, 

4 – Алена Мазанік (Пухавіцкі р-н), Герой 

Савецкага Саюза (1943), удзельніца Мінскага  

падполля ў Вялікую Айчынную вайну (105 

гадоў з дня нараджэння) 

6 – Мікола Хведаровіч (Капыль), паэт, 

перакладчык (115 гадоў з дня нараджэння) 

16 – Рыгор Шацько (Валожынскі р-н), 

акцёр, заслужаны артыст Беларусі (60 гадоў з 

дня нараджэння) 

18 – Яўстафій Тышкевіч (Лагойск), 

гісторык, археолаг, этнограф, краязнаўца, 



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 

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) 

американский и английский киноактер (130 

лет со дня рождения) 

17 – Анатоль Валахановіч, краязнаўца, аўтар 

прац па гісторыі Дзяржынскага і Клічаўскага 

раёнаў (80 гадоў з дня нараджэння) 

22 – Владимир Набоков, русский и 

американский писатель (120 лет со дня 

рождения) 

23 – Уильям Шекспир, английский драматург 

и поэт (455 лет со дня рождения) 

29 – Віталій Галавач, пісьменнік (90 гадоў з 

дня нараджэння) 

музеязнаўца, адзін з заснавальнікаў 

беларускай навуковай археалогіі, ганаровы 

член Пецярбургскай і Стакгольмскай АН, 

Лонданскага археалагічнага інстытута (205 

гадоў з дня нараджэння) 

26 – Ілья Гурскі (Уздзенскі р-н), пісьменнік, 

драматург, заслужаны дзеяч культуры 

Беларусі (120 гадоў з дня нараджэння) 

 

 

 

 



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 

Intellectual Property Day) 

26 – Международный день 

памяти жертв 

радиационных аварий и 

катастроф (International 

Chernobyl Disaster 

Remembrance Day) 

26 – Дзень Чарнобыльскай 

трагедыі (1986 г.) 

28 – Всемирный день 

охраны труда (World Day 

for Safety and Health at 

Work) 

28 – Всемирный день 

породненных городов 

(дата для 2019 года) 

29 – Международный день 

танца (International Dance 

Day) 

30 – Международный день 

джаза (International Jazz 

Day) 

май  Дзень Дзяржаўнага герба і 1 – Виктор Астафьев, русский писатель (95 1 – Мікола Корзун (Салігорскі р-н), 



Дзяржаўнага сцяга 

Рэспублікі Беларусь (2-я 

нядзеля) 

Всемирный день памяти 

жертв СПИДа (World 

Remembrance Day of AIDS 

Victims) (3-я неделя) 

1 – Праздник труда  

в Беларуси 

3 – Всемирный день 

свободы печати (World 

Press Freedom Day) 

5 – Дзень друку ў Беларусі 

5 – Международный день 

борьбы за права 

инвалидов 

7 – День работников 

радио, телевидения и 

связи в Беларуси 

8 – Всемирный День 

Красного Креста и 

Красного полумесяца 

(World Red Cross and Red 

Crescent Day) 

9 –День Победы 

12 – День 

Государственного герба 

Республики Беларусь и 

Государственного флага 

Республики Беларусь 

(дата для 2019 года) 

15 – Международный день 

семей (International Day of 

Families) 

лет со дня рождения) 

2 – Джером Клапка Джером, английский 

писатель (160 лет со дня рождения) 

9 – Булат Окуджава, российский поэт, 

композитор, прозаик и сценарист (95 лет со 

дня рождения) 

10 – Юлия Друнина, русская поэтесса (95 лет 

со дня рождения) 

11 – Этель Лилиан Войнич, английская 

писательница (155 лет со дня рождения) 

11 – Дали Сальвадор, испанский живописец, 

график, скульптор, режиссер, писатель (115 

лет со дня рождения) 

12 – Анатолий Митяев, российский писатель 

(95 лет со дня рождения) 

16 – «Мурзилка» (95 лет со времени выхода 

первого номера журнала) 

16 – «Тарас на Парнасе», беларуская паэма 

(130 гадоў з часу першай публікацыі ў газеце 

“Минский листок”) 

19 – Дзяржаўны літаратурны музей Янкі 

Купалы (75 гадоў з часу заснавання) 

20 – Оноре де Бальзак, французский писатель 

(220 лет со дня рождения) 

21 – Борис Васильев, русский писатель и 

сценарист (95 лет со дня рождения) 

22 – Артур Конан Дойл, английский писатель 

(160 лет со дня рождения) 

 

пісьменнік (85 гадоў з дня нараджэння) 

5 – Мікалай Казакевіч (Бярэзінскі р-н), 

жывапісец, заслужаны дзеяч мастацтваў 

Беларусі (85 гадоў з дня нараджэння) 

6 – Паўлюк Трус (Уздзенскі р-н), паэт (115 

гадоў з дня нараджэння) 

9 – Вітольд Цэраскі (Слуцк), рускі вучоны-

астраном, пачынальнік даследаванняў і 

заснавальнік навуковай школы па 

астрафотаметрыі (170 гадоў з дня 

нараджэння) 

11 – Дзмітрый Алейнік (Беразіно), 

жывапісец, заслужаны дзеяч мастацтваў 

Беларусі (90 гадоў з дня нараджэння) 

23 – Алег Логвін (Барысаў), спартсмен 

(веласіпедны спорт), заслужаны майстар 

спорту СССР, чэмпіён XXII Алімпійскіх 

гульняў (60 гадоў з дня нараджэння) 

24 – Адам Русак (Капыльскі р-н), беларускі 

паэт-песеннік, заслужаны дзеяч культуры 

Беларусі (115 гадоў з дня нараджэння) 

27 – Антон Бялевіч (Уздзенскі р-н), 

беларускі паэт (105 гадоў з дня нараджэння) 



17 – Всемирный день 

электросвязи и 

информационного 

общества (World 

Telecommunication and 

Information Society Day) 

18 – Международный день 

музеев (International 

Museum Day) 

18 – День работников 

физкультуры и спорта в 

Беларуси 

19 – День пионерской 

дружбы в Беларуси 

21 – Всемирный день 

культурного разнообразия 

во имя диалога и развития 

(World Day for Cultural 

Diversity for Dialogue and 

Development) 

22 – Международный день 

биологического 

разнообразия (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 



(International Day of United 

Nations Peacekeepers) 

31 – Всемирный день без 

табака (World No Tobacco 

Day) 

чэрвень / 

июнь 
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 

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 

1 – Михаил Глинка, русский композитор (215 

лет со дня рождения) 

5 – Юдель Пэн, живописец, основатель 

Витебской школы-мастерской (165 лет со дня 

рождения) 

6 – Александр Пушкин, русский поэт, 

драматург и прозаик (220 лет со дня 

рождения) 

20 – Юрий Визбор, автор-исполнитель песен, 

поэт, киноактер, писатель и журналист, 

киносценарист, кинодокументалист, 

драматург, художник (85 лет со дня 

рождения) 

23 – Анна Ахматова, русская поэтесса, 

переводчица и литературовед (130 лет со дня 

рождения)  

26 – 45 лет со дня присвоения почетного 

звания «Город-герой» Минску (1974) 

27 –Виктор Карамазов, белорусский писатель 

(85 лет со дня рождения) 

30 – 35 лет со дня открытия Минского 

метрополитена (1984) 

2 – Канстанцін Валасовіч (Салігорскі р-н), 

прыродазнаўца, геолаг, географ, хімік, 

заснавальнік чацвярцічнай геалогіі і 

палеаграфіі Еўрапейскай Поўначы і Запаляр’я 

Усходняй Сібіры (150 гадоў з дня 

нараджэння) 

10 – Хведар Чэрня, сапраўднае імя Фёдар 

Мікалаевіч Чэрня (Валожынскі р-н), паэт (80 

гадоў з дня нараджэння) 

16 – Аляксандр Ельскі (Чэрвеньскі раён), 

беларускі гісторык, літаратуразнавец, 

краязнавец, публіцыст, паэт, перакладчык, 

празаік (185 гадоў з дня нараджэння) 

19 – в. Дальва (Лагойскі р-н) – 75 гадоў з 

часу знішчэння жыхароў вёскі нямецка-

фашысцкімі захопнікамі 

21 – Аляксандр Сержпутоўскі (Слуцкі р-н), 

беларускі этнограф, фалькларыст, мовазнаўца 

(155 гадоў з дня нараджэння) 

25 – Маладзечанская настаўніцкая 

семінарыя, сярэдняя спецыяльная 

навучальная ўстанова для падрыхтоўкі 

настаўнікаў пачатковых народных 

вучылішчаў, адна з першых у Расійскай 

імперыі (155 гадоў з часу заснавання) 

26 – Мінск (45 гадоў з дня прысваення 

Мінску ганаровага звання «Горад-герой») 

29 – Мінскі раён (85 гадоў з часу ўтварэння) 

 



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 

Drug Abuse and Illicit 

Trafficking) 

30 – День молодежи в 

Беларуси 

ліпень / 

июль  
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) 

 

1 – Жорж Санд ( настоящее имя — Амандина 

Аврора Люсиль Дюпен), французская 

писательница (215 лет со дня рождения) 

5 – Курган Славы (50 гадоў з дня адкрыцця) 

9 – Николай Осеев, русский поэт и 

переводчик, сценарист, деятель русского 

футуризма (130 лет со дня рождения) 

25 – Василий Шукшин, кинорежиссер, актер, 

сценарист и писатель (90 лет со дня 

рождения) 

27 – Денис Давыдов, русский поэт, наиболее 

яркий представитель «гусарской поэзии», 

мемуарист, генерал-лейтенант, один из 

командиров партизанского движения во 

время Отечественной войны 1812 года (235 

лет со дня рождения) 

28 – Александр Дюма (сын), французский 

2 – Уладзімір Кахановіч (Слуцкі р-н), 

вучоны ў галіне энергетыкі, стваральнік 

навуковай школы па энергічных 

інфармацыйна-вымяральных сістэмах, 

акадэмік Беларускай інжынернай акадэміі, 

заслужаны вынаходнік Беларусі (90 гадоў з 

дня нараджэння) 

3 – дзень горада Дзяржынска,  

дзень горада Капыля 

5 – Курган Славы, мемарыальны комплекс 

(Смалявіцкі р-н) – 50 гадоў з дня адкрыцця 

5 – Хатынь, мемарыяльны комплекс 

(Лагойскі р-н) – 50 гадоў з дня адкрыцця 

7 – Яўген Курто (Бярэзінскі р-н), беларускі 

пісьменнік (95 гадоў з дня нараджэння) 

12 – Пётр Лабко (Клецкі р-н), вучоны ў 

галіне анатоміі, акадэмік Міжнароднай 



драматург и прозаик (195 лет со дня 

рождения) 

 

акадэміі інтэгратыўнай антрапалогіі, 

Беларускай акадэміі экалагічнай антрапалогіі, 

член-карэспандэнт Беларускай акадэміі 

медыцынскіх навук, заслужаны дзеяч навукі 

Беларусі (90 гадоў з дня нараджэння) 

15 – Васіль Макарэвіч (Крупскі р-н), 

беларускі паэт, журналіст (80 гадоў з дня 

нараджэння) 

17 – Барысаўскі, Бярэзінскі, Капыльскі, 

Крупскі, Лагойскі, Любанскі, Слуцкі, 

Смалявіцкі, Старадарожскі, Уздзенскі 

раёны (95 гадоў з часу ўтварэння) 

21 – Віктар Каваленка (Валожынскі р-н), 

крытык, літаратуразнаўца, празаік, акадэмік 

НАН Беларусі, заслужаны дзеяч навукі 

Беларусі (90 гадоў з дня нараджэння) 

22 – Барыс Барысёнак (Беразіно), акцёр, 

педагог, заслужаны артыст Беларусі (85 гадоў 

з дня нараджэння) 

24 – Уладзіслаў Нядзведскі (Салігорскі р-н), 

беларускі пісьменнік (90 гадоў з дня 

нараджэння) 

31 – Мінскі абласны краязнаўчы музей 

(Маладзечна) – 60 гадоў з часу заснавання 

жнівень / 

август  
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)  

1 – Герман Мелвилл, американский писатель 

(200 лет со дня рождения) 

3 – Анатолий Алексин, российский писатель 

(95 лет со дня рождения) 

5 – Илья Репин, русский художник (175 лет 

со дня рождения) 

9 – Туве Марика Янссон, финская 

писательница, художница, создательница 

образа Муми-троллей (105 лет со дня 

рождения) 

Дзень горада Заслаўе (апошняя субота) 

Дзень горада Салігорска (апошняя 

нядзеля) 

13 – Іван Захараў (Лагойскі р-н), адзін з 

арганізатараў і кіраўнікоў партыйнага 

падполля і партызанскага руху ў Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, Герой 

Савецкага Саюза, заслужаны работнік 

культуры Беларусі (110 гадоў) 

15 – Мікалай Давідовіч (Лагойскі р-н), 



19 – Всемирный день 

фотографии (World 

Photography Day) 

29 – Международный день 

действий против ядерных 

испытаний (International 

Day Аgainst Nuclear Tests) 

 

10 – Михаил Зощенко, русский писатель, 

драматург, сценарист и переводчик (125 лет 

со дня рождения) 

23 – Алесь Чобат, беларускі паэт, празаік (60 

гадоў з дня нараджэння) 

24 – Міхаіл Грынь, вучоны, адзін з 

заснавальнікаў беларускай школы 

селекцыянераў у галіне жывёлагадоўлі (85 

гадоў з дня нараджэння) 

28 – Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий поэт, 

государственный деятель, мыслитель (270 лет 

со дня рождения) 

28 – Андрей Платонов (настоящее имя 

Андрей Платонович Климентов), русский 

писатель, поэт и публицист, драматург, 

киносценарист, журналист, военный 

корреспондент (120 лет со дня рождения) 

31 – Александр Радищев, русский писатель, 

философ (270 лет со дня рождения) 

31 – Виктор Голявкин, русский советский 

писатель, художник, книжный график (90 лет 

со дня рождения) 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, Герой 

Савецкага Саюза (100 гадоў з дня 

нараджэння) 

20 – Міхась Парахневіч (Старадарожскі р-

н), пісьменнік (85 гадоў з дня нараджэння) 

20 – Мікалай Гамза (Капыльскі р-н), вучоны 

ў галіне спартыўнай медыцыны, заслужаны 

трэнер Беларусі (80 гадоў) 

25 – Дзень горада Нясвіжа  

28 – Аляксандр Уласаў (Вілейка), выдавец, 

публіцыст, грамадскі і культурны дзеяч (145 

гадоў з дня нараджэння) 

верасень / 

сентябрь 
1 – Дзень беларускага 

пісьменства (дата для 

2019 года) 

1 – День знаний 

1 – 80 лет со дня начала 

Второй мировой войны 

15 – Международный день 

демократии (International 

Day of Democracy) 

8 – Международный день 

грамотности (International 

Literacy Day) 

13 – Джон Пристли, английский писатель, 

драматург (125 лет со дня рождения) 

13 – Юлиан Тувим, польский поэт (125 лет со 

дня рождения) 

15 – Джеймс Фенимор Купер, американский 

писатель (230 лет со дня рождения) 

29 – Николай Островский, российский 

писатель (115 лет со дня рождения) 

Дзень горада Слуцка (3-я субота) 

6 – Валянцін Белахвосцік (Бярэзінскі р-н), 

акцёр, народны артыст Беларусі (85 гадоў з 

дня нараджэння) 

8 – Васіль Чыгір (Капыльскі р-н), вучоны-

прававед, заслужаны юрыст Беларусі (95 

гадоў з дня нараджэння) 

19 – Генадзь Галубовіч (Капыльскі р-н), 

мастак-графік, кніжны ілюстратар, 

заслужаны работнік культуры Беларусі (85 

гадоў з дня нараджэння) 

23 – Артур Вольскі (сапраўднае імя Артур 



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) 

30 – Международный день 

переводчика (International 

Translation Day)  

Зэйдэль-Вольскі, Дзяржынск), паэт (95 гадоў 

з дня нараджэння) 

 

 

 

 

 

 

кастрычнік / 

октябрь 
Нацыянальны інстытут 

адукацыі Рэспублікі 

Беларусь (90 гадоў з часу 

заснавання) 

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) 

2 – Грин Грэм, английский писатель (115 лет 

со дня рождения)  

9 – Николай Рерих, российский живописец 

(145 лет со дня рождения) 

15 – Алексей Кольцов, русский поэт (210 лет 

со дня рождения) 

15 – Михаил Лермонтов, русский поэт, 

прозаик, драматург, художник, офицер (205 

лет со дня рождения) 

16 – Оскар Уайльд, ирландский поэт, 

драматург, писатель (165 лет со дня 

рождения) 

18 – Кир Булычёв (настоящее имя Игорь 

Всеволодович Можейко), российский 

писатель-фантаст, ученый-востоковед (85 лет 

со дня рождения) 

«Алеся», грамадска–публіцыстычны і 

літаратурна-мастацкі часопіс для жанчын і 

10 – Марат Казей (Дзяржынскі р-н), піянер-

герой, партызан у Вялікую Айчынную вайну, 

Герой Савецкага Саюза (90 гадоў з дня 

нараджэння) 

26 – Павел Тоўсцікаў (Барысаў),  

военачальнік, генерал-маёр, удзельнік 

вызвалення Беларусі ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза (115 гадоў з 

дня нараджэння) 

31 – Тадэвуш Кокштыс (Маладзечанскі р-н),  

акцёр, народны артыст Беларусі (85 гадоў з 

дня нараджэння) 

 



4 – Всемирный день 

улыбки (World Smile Day)   

5 – Всемирный день 

учителя (World Teachers' 

Day)  

6 – День учителя в 

Беларуси (дата для 2019 

года) 

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) 

28 – Международный день 

школьных библиотек 

(International School 

Library Day) (дата для 

2019 года) 

31 – Международный день 

экономии (International 

Saving Day) 

сям’і – 95 гадоў з дня выдання 

лістапад / 

ноябрь 
7 – День Октябрьской 

революции 

10 – Всемирный день 

молодежи 

10 – Всемирный день 

5 – Ігар Алоўнікаў, піяніст, арганіст, педагог, 

народны артыст Беларусі (65 гадоў з дня 

нараджэння) 

21 – Вольтер, французский мыслитель, 

писатель и публицист эпохи Просвещения 

7 – Алесь Рыбак (Дзяржынск), пісьменнік 

(85 гадоў з дня нараджэння) 

16 – Язэп Семяжон (сапр. Іосіф Ігнатавіч 

Семяжонаў, Смалявіцкі р-н), перакладчык, 

пісьменнік, крытык, заслужаны работнік 



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) 

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) 

(325 лет со дня рождения) 

 

 

 

 

культуры Беларусі (105 гадоў з дня 

нараджэння) 

20 – Антаніна Кошаль (Смалявічы), 

спартсменка, трэнер, майстар спорту СССР 

міжнароднага класа, заслужаны трэнер 

Беларусі (65 гадоў з дня нараджэння) 

29 – Мікалай Міцкевіч (Дзяржынск), 

вучоны ў галіне фізікахіміі, акадэмік НАН 

Беларусі, заслужаны дзеяч навукі Беларусі  

(105 гадоў з дня нараджэння) 

 

снежань / 

декабрь 
1 – Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

(World AIDS Day) 

3 – Международный день 

инвалидов (International 

Day of Persons with 

1 – Мирра Лохвицкая, русская поэтесса (150 

лет со дня рождения) 

5 – Николай Задорнов, русский писатель (110 

лет со дня рождения) 

8 – Алиса Фрейндлих, российская актриса (85 

лет со дня рождения) 

4 – Леў Альпяровіч (Вілейскі р-н),  

жывапісец (145 гадоў з дня нараджэння) 

5 – Рыгор Няхай (Бярэзінскі р-н), пісьменнік 

(105 гадоў з дня нараджэння) 

24 – Зарыян Даленга-Хадакоўскі (сапр. імя 

Адам Чарноцкі, Лагойскі р-н), славяназнаўца, 



Disabilities) 

10 – День прав человека 

(Human Rights Day) 

17 – Дзень беларускага 

кіно 

19 – Международный день 

помощи бедным 

20 – Международный день 

солидарности людей 

 

9 – Петр Дубровский, русский библиофил 

(265 лет со дня рождения) 

21 – Іван Чыгрынаў, народны пісьменнік 

Беларусі (85 гадоў з дня нараджэння) 

23 – Карл Брюллов, русский художник (220 

лет со дня рождения) 

 

 

 

адзін з пачынальнікаў беларускай, рускай, 

польскай і ўкраінскай археалогіі, 

старажытнай гісторыі, фалькларыстыкі, 

этнаграфіі і дыялекталогіі (235 гадоў з дня 

нараджэння) 

25 – Алена Лагоўская (Чэрвень), актрыса, 

заслужаная артыстка Беларусі (115 гадоў з 

дня нараджэння) 

25 – Нікадзім Сілівановіч (Вілейскі р-н), 

беларускі і расійскі жывапісец, педагог, 

акадэмік Пецярбургскай акадэміі мастацтваў 

(185 гадоў з дня нараджэння) 

 

 

У 2019 ГОДЗЕ СПАЎНЯЕЦЦА: 

 
г. Капыль (пад 1274) –745 гадоў з часу першых летапісных звестак 

г. Мядзел (1454) – 565 гадоў з часу першага ўпамінання 

г. Старыя Дарогі  (1524) – 495 гадоў з часу першых звестак 

г. Вілейка (1599) – 420 гадоў з часу першага ўпамінання ў гістарычных крыніцах 

Раман Мацвеевіч Семашкевіч (Маладзечанскі р-н), жывапісец, графік, скульптар – 115 гадоў з дня нараджэння 

Трыфан Андрэевіч Лук’яновіч (Лагойскі р-н), удзельнік Вялікай Айчыннай вайны – 100 гадоў з дня нараджэння 

Выдавецкі дом “Беларуская навука” – 95 гадоў з часу заснавання 

“Летапіс друку Беларусі”, штомесячны дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік – 95 гадоў з дня заснавання 

Зыслаў, мемарыяльны комплекс у гонар партызанскага руху Мінскай вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны  

(Любанскі р-н) – 50 гадоў з часу адкрыцця 

 



БЕЛАРУСКІЯ КНІГІ-ЮБІЛЯРЫ 2019 ГОДА 

 
Р. Баравікова, першы зборнік паэзіі “Рамонкавы бераг” – 45 гадоў 

Р. Барадулін, зборнік паэзіі “Рум” – 45 гадоў 

П. Броўка, зборнік вершаў “Пахне чабор” – 60 гадоў 

Я. Брыль, раман “Птушкі і гнёзды” – 55 гадоў 

К. Буйло, першы зборнік вершаў “Курганная кветка”, адрэдагаваў Я. Купала – 105 гадоў 

В. Быкаў, аповесць “Альпійская балада” – 55 гадоў 

А. Вольскі, кніжка для дзяцей “Чарнічка” – 55 гадоў 

У. Дубоўка, казка “Мілавіца” – 55 гадоў 

У. Караткевіч, раман “Чорны замак Альшанскі” – 40 гадоў 

Я. Колас, аповесць “Дрыгва” – 85 гадоў 

Я. Купала, п’еса “Тутэйшыя” – 95 гадоў з першай публікацыі 

А. Макаёнак, п’еса “Зацюканы апостал” – 50 гадоў 

Я. Маўр, аповесць “ТВТ” – 85 гадоў 

П. Панчанка, зборнік “Кніга вандравання і любові” – 60 гадоў 

І. Шамякін, раман “Сэрца на далоні” – 55 гадоў 

І. Шамякін, раман “Атланты і карыятыды” – 45 гадоў 


