Дзяржаўная ўстанова культуры
«Дрыбінская бібліятэчная сетка»
Дрыбінская цэнтральная раѐнная бібліятэка
Аддзел бібліятэчнага маркетынгу і рэкламы

Каляндар
знамянальных
і памятных дат
на 2017 год

Дрыбін 2016

УВОДЗІНЫ
Паважаныя калегі! Перад Вамі чарговы выпуск выдання
“Каляндар знамянальных і памятных дат на 2017 год”.
На яго старонках матэрыял размешчаны па наступных раздзелах:








МІЖНАРОДНЫЯ ДЗЕСЯЦІГОДДЗІ І ГОДЫ
ДАТЫ БЕЛАРУСКАГА КАЛЕНДАРА
ДАТЫ КРАЯЗНАЎЧАГА КАЛЕНДАРА
ЮБІЛЕЙНЫЯ І ПАМЯТНЫЯ ДАТЫ ПА МЕСЯЦАХ
ТВОРЫ-ЮБІЛЯРЫ беларускіх аўтараў
КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ русских и зарубежных авторов
ВЁСКІ-ЮБІЛЯРЫ ДРЫБІНСКАГА РАЁНА

Матэрыял у выданні размешчаны выбарачна. Пры складанні
дадзенага дапаможніка былі выкарыстаны: інтэрнэт-рэсурсы,
матэрыялы часопіса ―Бібліятэка прапануе‖, даведачныя выданні з
фонду цэнтральнай раѐннай бібліятэкі, календары знамянальных і
памятных дат апошніх гадоў.
Каляндар адрасаваны бібліятэкарам, культработнікам у дапамогу
планаванню работы на 2017 год.
На беларускай і рускай мовах.

Каляндар знамянальных і памятных дат на 2017 год [Тэкст] /
Дзяржаўная ўстанова культуры ―Дрыбінская бібліятэчная сетка‖,
Цэнтральная раѐнная бібліятэка, Аддзел бібліятэчнага маркетынгу і
рэкламы ; [складальнік А. С. Падгурская ; рэдактар М. А. Сакалова ;
дызайн вокладкі Н.А.Барбацько]. - Дрыбін, 2016. - 20 с.
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МІЖНАРОДНЫЯ ДЗЕСЯЦІГОДДЗІ І ГОДЫ:
2011-2020 10-годдзе дзеянняў па забеспячэнню бяспекі дарожнага руху
2017
Міжнародны год устойлівага турызма ў інтарэсах развіцця

ДАТЫ БЕЛАРУСКАГА КАЛЕНДАРА:
915 гадоў
95 гадоў
90 гадоў
45 гадоў

з дня нараджэння Еўфрасінні Полацкай (каля 1101-1108 -1173).
з пачатку выдання часопіса “Полымя” (1922).
з часу стварэння літаратурнага аб’яднання “Полымя”
(1927-1932).
з часу заснавання кніжнага выдавецтва “Мастацкая
літаратура” (1972).

ДАТЫ КРАЯЗНАЎЧАГА КАЛЕНДАРА:
115 гадоў
110 гадоў
100 гадоў
60 гадоў
25 гадоў
25 гадоў
20 гадоў

20 гадоў
15 гадоў
15 гадоў

10 гадоў
10 гадоў
10 гадоў

з часу стварэння першага падраздзялення МЧС
“Пажарнае таварыства і добраахвотная дружына
мястэчка Дрыбін” (1902).
з часу заснавання ВВК “Чэрнеўскі яслі-сад-сярэдняя
школа” (1907).
з часу ўтварэня РАУС (1917).
з дня заснавання ААГ “Трылесіна-агра” (19.04.1957).
з часу заснавання энэргаінспекцыі Дрыбінскага раѐна
(май, 1992).
з дня заснавання раѐннага Цэнтра культуры (01.01.1992).
з часу набыцця Дрыбінам статуса гарадскога пасѐлка
(19.11.1997).
з часу аднаўлення раѐннай газеты “Савецкая вѐска”
(снежань, 1997).
з часу заснавання Дрыбінскай РА ГА “БРСМ” (12.11.2002)
з часу заснавання ДУДА “Раѐнны цэнтр дзіцячай творчасці
г.п. Дрыбін” (лістапад, 2002)
з часу заснавання Дрыбінскага раѐннага ўпраўлення
капітальным будаўніцтвам (31.05.2007).
з часу заснавання КСДУП “Дрыбінская ПМК №4” (16.08.2007).
з часу заснавання аграгарадка “Кароўчына” (24.10.2007)
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СТУДЗЕНЬ
1 студзеня Новы год.
Сусветны дзень міру.
3 студзеня 125 гадоў з д. н. Джона Толкіена (1892-1973), англіскага
пісьменніка, філолага.
70 гадоў з д. н. Васіля Гігевіча (1947), беларускага празаіка.
7 студзеня Раство Хрыстова (праваслаўнае).
11 студзеня Дзень запаведнікаў і нацыянальных паркаў.
Сусветны дзень ―дзякуй‖.
14 студзеня 75 гадоў з д. н. Веры Вярбы (1942), бел. паэтэсы, перакладчыцы.
15 студзеня 395 гадоў з д. н. Жана Баціста Мальера (1622-1673),
французскага драматурга.
105 гадоў з д. н. Лапенкова Івана Адамавіча
(15.01.1912- 06.12.1972), Героя Савецкага Саюза, удзельніка ВАв,
ураджэнца Дрыбінскага р-на, в. Яськаўшчына
90 гадоў з д. н. Галіны Васілеўскай (1927), беларускага празаіка.
19 студзеня Хрышчэнне Гасподне. Богаўяўленне.
Дзень выратавальніка.
21 студзеня Сусветны дзень абдымкаў.
23 студзеня 185 гадоў з д. н. Эдуарда Манэ (1832-1883), франц. мастака.
25 студзеня Таццянін дзень (Дзень св. Таццяны)
185 гадоў з д. н. Івана Шышкіна (1832-1898), рус. мастака.
27 студзеня 185 гадоў з д. н. Кэрала Льюіса (1832-1898), англ. пісьменніка.
28 студзеня 120 гадоў з д. н. Валянціна Катаева (1897-1986), расійскага
пісьменніка.
31 студзеня 220 гадоў з д. н. Франса Шуберта (1797-1828), аўстрыйскага
кампазітара.

ЛЮТЫ
2 лютага
7 лютага
8 лютага
11 лютага

Сусветны дзень водна-балотных абшараў (адзначаецца з
1977 г. - 40 год)
205 гадоў з д. н. Чарльза Дзікенса (1812-1870), англіскага
пісьменніка.
Дзень юнага героя-антыфашыста.
Сусветны дзень хворага.
210 гадоў з д. н. Напалеона Орды (1807-1883), бел. кампазітара,
піяніста, педагога, мастака.
115 гадоў з д. н. Любові Арловай (1902-1975), савецкай актрысы.
100 гадоў з д. н. Сідні Шэлдан (1917-2007), амер. пісьменніка.
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14 лютага

Дзень святога Валянціна.
80 гадоў з д. н. Міхася Стральцова (1937-1987), бел. празаіка,
паэта, перакладчыка, крытыка.
15 лютага Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў.
16 лютага 115 гадоў з д. н. Рыгора Мурашкі (1902-1944), беларускага
пісьменніка, крытыка.
17 лютага 180 гадоў з д. н. Канстанціна Ельскага (1837-1896), бел.
вучонага-біѐлага, географа, геолага, падарожніка.
145 гадоў з д. н. Вітольда Бялыніцкага-Бірулі (1872-1957),
бел. жывапісца, народнага мастака Беларусі і РСФСР.
18 лютага 95 гадоў з д. н. Міхаіла Савіцкага (1922-2010), бел. мастака.
19 лютага Сусветны дзень кітоў.
20 лютага 165 гадоў з д. н. Мікалая Гарына-Міхайлоўскага (1852-1906),
рускага пісьменніка.
20-26 лютага Масленіца.
21 лютага Міжнародны дзень роднай мовы.
70 гадоў з д. н. Міхаіла Фінберга (1947), дырыжора,
заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі.
23 лютага Дзень абаронцаў Айчыны і Узброенных сіл РБ.
25 лютага 60 гадоў з д. н. Алеся Пісьмянкова (1957-2004), бел. паэта.
26 лютага 215 гадоў з д. н. Віктора Гюго (1802-1882), французскага
пісьменніка.
105 гадоў з д. н. Уладзіміра Карпава (1912-1977), бел.
пісьменніка, крытыка.
85 гадоў з пачатку выпуску выдання газеты ―ЛіМ‖.
27 лютага 85 гадоў з д. н. Элізабэт Тэйлар (1932), амерыкан. актрысы.

САКАВІК
1 сакавіка

Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам.
Сусветны дзень грамадзянскай абароны.
3 сакавіка
Сусветны дзень пісьменніка.
4 сакавіка Дзень міліцыі ў Беларусі.
8 сакавіка Міжнародны жаночы дзень.
11 сакавіка 130 гадоў з д. н. Алеся Гаруна (1887-1920), бел. паэта,
празаіка, драматурга, публіцыста.
15 сакавіка Дзень Канстытуцыі РБ. Сусветны дзень правоў спажыўцоў.
20 сакавіка Сусветны дзень астралогіі.
90 гадоў з д. н. Хведара Жычкі (1927-2007), бел. паэта,
пісьменніка, перакладчыка.
21 сакавіка Сусветны дзень паэзіі. Сусветны дзень Зямлі.
22 сакавіка Сусветны дзень вады (адзначаецца з 1994 г.).
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27.03-02.04 Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі.
Тыдзень музыкі для дзяцей і юнацтва.
27 сакавіка Сусветны дзень тэатра (адзначаецца з 1962 г.).
31 сакавіка 135 гадоў з д. н. Карнея Чукоўскага (1882-1969),
расійскага пісьменніка, паэта.

КРАСАВІК
1 красавіка
2 красавіка

4 красавіка

6 красавіка
7 красавіка

10 красавіка
11 красавіка
12 красавіка
15 красавіка
16 красавіка
18 красавіка
22 красавіка
23 красавіка

Дзень гумару. Міжнародны дзень птушак (у 1906 г.
падпісана Міжнар. Канвенцыя аб ахове птушак).
Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. 20 гадоў з часу
падпісання Дагавора (1997).
100 гадоў з д. н. Сянькова Ціта Рыгоравіча
(02.04.1917-1985), Героя Савецкага Саюза, удзельніка ВАв,
ураджэнца Дрыбінскага р-на, в. Старакожаўка
Міжнародны дзень дзіцячай кнігі.
155 гадоў з д. н. Пятра Сталыпіна (1862-1911), расійскага
дзяржаўнага дзеяча.
85 гадоў з д. н. Андрэя Таркоўскага (1932-1986), савецкага
рэжысера, кінадраматурга.
460 гадоў з д. н. Льва Сапегі (1557-1633), дзяржаўнага,
грамадскага, ваеннага дзеяча ВКЛ.
205 гадоў з д. н. Аляксандра Герцэна (1812-1870), расійскага
пісьменніка, філосафа.
Сусветны дзень здароўя (адзначаецца з 1948 г. У гэты дзень
быў прыняты статут Сусветнай арганізацыі аховы
здароўя).
Благавешчанне. Дзень памяці яўрэяў—ахвяр фашызму.
80 гадоў з д. н. Бэлы Ахмадулінай (1937-2010), рас. паэткі.
200 гадоў з д. н. Канстанціна Аксакава (1817-1860),
расійскага пісьменніка, гісторыка.
Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх
канцлагераў.
Сусветны дзень авіяцыі і касманаўтыкі.
Сусветны дзень работнікаў культуры.
565 гадоў з д. н. Леанарда да Вінчы (1452-1519), італьян.
мастака, вучонага.
Вялікдзень (Пасха).
Міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін.
Міжнародны дзень Зямлі (адзначаецца з 1994 г.).
Сусветны дзень кнігі і аховы аўтарскага права (абвешчаны
ЮНЕСКА 19 красавіка 1996 г.).
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24 красавіка Міжнародны дзень моладзі (адзнач. з 1957 г.).
125 гадоў з д. н. Іосіфа Сіманоўскага (1892-1967),
бібліятэказнаўцы, бібліѐграфа, заслуж. дзеяча культуры Б.
155 гадоў з д. н. Мікалая Ліхачова (1862-1936), савецкага
кнігаведа.
25 красавіка Радаўніца.
26 красавіка Дзень Чарнобыльскай трагедыі.
Дзень памяці загінуўшых у радыяцыйных катастрофах і
аварыях.
27 красавіка Сусветны дзень гарадоў-пабрацімаў (у г.п. Дрыбін пабрацім горад Белый Цвярской вобл., РФ)
28 красавіка 115 гадоў з д. н. Валянціны Асеевай (1902-1969), расійскай
пісьменніцы.
29 красавіка Міжнародны дзень танца.

МАЙ
1 мая
2 мая
3 мая
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
11 мая
12 мая
14 мая
15 мая
16 мая
18 мая
19 мая
20 мая
21 мая
22 мая

Свята працы.
Дзень Халакосту.
Дзень сонца. Сусветны дзень свабоды друку.
День друку. Дзень Еўропы.
110 гадоў з д. н. Мікалая Гастэлы (1907-1941), удзельніка
абароны Беларусі ў ВАв, Героя СССР.
Дзень работнікаў радыѐ, тэлебачання і сувязі.
Сусветны дзень Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца.
Дзень Перамогі.
70 гадоў з д. н. Раісы Баравіковай (1947), беларускай паэтэсы,
перакладчыцы.
Сусветны дзень медыцынскіх сясцер.
Дзень Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага
сцяга Рэспублікі Беларусь (другая нядзеля мая).
Міжнародны дзень сям’і (адзначаецца з 1994 г.).
120 гадоў з д. н. Ігара Севераніна (1897-1941), рускага паэта.
Міжнародны дзень музеяў (адзначаецца з 1978 г.).
Дзень работнікаў фізічнай культуры і спорту.
95 гадоў з дня заснавання піянерскай арганізацыі (1922).
Сусветны дзень памяці ахвяр СНІДу (адзначаецца з 1983 г.).
Міжнародны дзень космасу.
Сусветны дзень культурнай разнастайнасці.
Міжнародны дзень біялагічнай разнастайнасці.
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24 мая Дзень славянскага пісьменства і культуры.
27 мая Дзень хіміка.
80 гадоў з д. н. Васіля Лявончыкава (1937), бібліяграфазнаўцы,
педагога.
85 гадоў з часу ўтварэння Саюза беларускіх пісьменнікаў.
28 мая Дзень пагранічнікаў.
30 мая 125 гадоў з д. н. Івана Сакалова-Мікітава (1892-1975),
расійскага пісьменніка.
31 мая Сусветны дзень без тытуню. Сусветны дзень культуры.
125 гадоў з д. н. Канстанціна Паўстоўскага (1892-1968),
расійскага пісьменніка.

ЧЭРВЕНЬ
1 чэрвеня
4 чэрвеня
5 чэрвеня
8 чэрвеня
9 чэрвеня
14 чэрвеня
15 чэрвеня
17 чэрвеня
18 чэрвеня
20 чэрвеня
21 чэрвеня
22 чэрвеня
23 чэрвеня
24 чэрвеня

Міжнародны дзень аховы дзяцей.
Сусветны дзень дзяцей - ахвяр агрэсіі.
Дзень Святой Троіцы.
Сусветны дзень аховы навакольнага асяроддзя.
Дзень памяці Еўфрасанні Полацкай.
Сусветны дзень акіянаў.
Сусветны дзень сяброў.
345 гадоў з д. н. Пятра І (1672-1725), расійскага імператара.
150 гадоў з д. н. Мітрафана Доўнара-Запольскага
(1867-934), гісторыка, этнографа, фалькларыста.
150 гадоў з д. н. Канстанціна Бальманта (1867-1942),
расійскага паэта.
Дзень медыцынскіх работнікаў.
135 гадоў з д. н. Ігара Стравінскага (1882-1971), расійскага
кампазітара.
75 гадоў з д. н. Пола Макартні (1942), англіскага спевака,
музыканта, кампазітара.
Сусветны дзень бежанцаў.
85 гадоў з д. н. Роберта Раждзественскага (1932-1994),
савецкага паэта.
285 гадоў з д. н. Іагана Баха (1732-1795), ням. кампазітара.
Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны.
Дзень летняга сонцастаяння.
Дзень сяброўства. Міжнародны Алімпійскі дзень.
205 гадоў з дня пачатку Айчыннай вайны 1812 года.
Дзень моладзі.
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26 чэрвеня Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй і незаконным
абаротам наркотыкаў.
Дзень работнікаў пракуратуры.
27 чэрвеня 73 гады з дня вызвалення г.Магілѐва ад ням.-фаш. захопнікаў.
Сусветны дзень рыбалоўства.
28 чэрвеня 305 гадоў з д. н. Жан Жака Русо (1712-1778), французскага
філосафа, пісьменніка.
440 гадоў з д. н. Пітэра Рубенса (1577-1640), французскага
мастака.
30 чэрвеня Дзень эканаміста. Дзень вынаходніка і рацыяналізатара.

ЛІПЕНЬ
1 ліпеня Сусветны дзень архітэктуры.
155 гадоў з дня заснавання Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі (1862).
2 ліпеня 305 гадоў з д.н. Жан-Жака Русо (1712-1977), франц. філосафа.
95 гадоў з д. н. П’ера Кардэна (1922), французскага мадэльера.
3 ліпеня Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Дзень Рэспублікі.
750 гадоў з дня заснавання г. Магілѐва (1267).
5 ліпеня Дзень Святых раўнаапостальных братоў Кірылы і Мефодзія
6 ліпеня 120 гадоў з д. н. Уільяма Фолкнера (1897-1962), амерыканскага
пісьменніка, лаурэата Нобелеўскай прэміі.
7 ліпеня Купалле.
135 гадоў з д. н. Янкі Купалы (1882-1942), народнага паэта
Беларусі, драматурга, публіцыста.
130 гадоў з д. н. Марка Шагала (1887-1985), беларускага і
французскага мастака.
12 ліпеня Дзень Апосталаў Пятра і Паўла.
13 ліпеня 155 гадоў з д. н. Мікалая Рубакіна (1862-1946), расійскага
бібліѐграфа, кнігаведа.
14 ліпеня 1070 гадоў з дня заснавання г. Віцебска (947).
17 ліпеня 75 гадоў з пачатку Сталінградскай бітвы (1942).
93 гады з часу першага ўтварэння Дрыбінскага раѐна.
20 ліпеня Міжнародны дзень шахмат.
23 ліпеня Сусветны дзень кітоў і дэльфінаў.
24 ліпеня 215 гадоў з д. н. Аляксандра Дзюма (бацька)
(1802-1879), французскага пісьменніка.
25 ліпеня Дзень пажарнай службы.
29 ліпеня 200 гадоў з д. н. Івана Айвазоўскага (1817-1900), рас. мастака.
30 ліпеня 70 гадоў з д. н. Арнольда Шварцнэгера (1947), амерык. акцѐра.
31 ліпеня 80 гадоў з д. н. Эдзіты П’ехі (1937), расійскай спявачкі.
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ЖНІВЕНЬ
2 жніўня

Дзень Св. Іллі.
90 гадоў з пачатку выдання грамадска-палітычнай газеты
―Советская Белоруссия‖ (1927).
3 жніўня
525 гадоў з пачатку першай экспедыцыі Хрыстафора Калумба
(1492).
4 жніўня
100 гадоў з д. н. Янкі Брыля (1917-2006), народнага
пісьменніка Беларусі.
6 жніўня
Дзень забароны ядзернага ўзбраення.
Міжнародня дзень ―Урачы міра за мір‖.
500 гадоў з часу выхаду ў свет ―Псалтыра‖, першай друкванай
кнігі, выдадзенай Ф.Скарынай.
9 жніўня
100 гадоў з выдання грам.-паліт. газеты ―Звязда‖ (1917).
70 гадоў з д. н. Сафіі Ратару (1947), украінскай спявачкі.
10 жніўня 95 гадоў з д. н. Пасікава Уладзіміра Маркавіча
(10.08.1922-15.01.1984), поўнага кавалера Ордэна Славы,
удзельніка ВАв, ураджэнца Дрыбінскага р-на, в. Нікольск
12 жніўня
Міжнародны дзень моладзі.
13 жніўня Сусветны дзень ляўшэй.
14 жніўня Мядовы Спас.
150 гадоў з д. н. Джона Галсуорсі (1867-1933), англіскага
пісьменніка.
17 жніўня 75 гадоў з д. н. Мусліма Магамаева (1942-2009), азербайдж.
спевака, народнага артыста СССР.
19 жніўня Фестываль народнай творчасці, промыслаў і рамѐстваў
―Дрыбінскія таржкі‖ (3-яя субота жніўня)
21 жніўня 55 гадоў з д. н. Віктара Цоя (1962-1990), расійск. рок-спевака.
19 жніўня Яблачны Спас.
23 жніўня Міжнародны дзень памяці ахвяр рабагандлярства і яе
ліквідацыі.
100 гадоў з д. н. Пімена Панчанкі (1917-1995), народнага паэта
Беларусі.
25 жніўня 85 гадоў з д. н. Пятра Макаля (1932-1996), паэта, драматурга.
145 гадоў з д. н. Тэадора Драйзера (1871-1945),
амерыканскага пісьменніка.
28 жніўня Успенне Багародзіцы.
29 жніўня Хлебны, Арэхавы (3-ці) Спас.
31 жніўня 95 гадоў з д. н. Уладзіміра Шыціка (1922-2000), беларускага
пісьменніка.

11

ВЕРАСЕНЬ
1 верасня
3 верасня
5 верасня
7 верасня
8 верасня

9 верасня
10 верасня
11 верасня

13 верасня
15 верасня

16 верасня
17 верасня
19 верасня
21 верасня
22 верасня
25 верасня
26 верасня
27 верасня
30 верасня

Дзень ведаў. Сусветны дзень Міру.
Дзень беларускага пісьменства (першая нядзеля верасня).
90 гадоў з д. н. Алеся Адамовіча (1927-1994), беларускага
пісьменніка.
200 гадоў з д. н. Аляксея Талстога (1817-1875),
рускага пісьменніка, паэта.
Міжнародны юнацкі дзень.
205 гадоў Барадзінскай бітве (1812).
Міжнародны дзень распаўсюджвання граматнасці (ведаў).
890 гадоў з дня заснавання горада Гродна (1127).
875 гадоў з дня заснавання горада Гомеля (1142).
950 гадоў з дня заснавання горада Мінска (1067).
Сусветны дзень прыгажосці.
Сусветны дзень прадухілення самагубстваў.
80 гадоў з д. н. Іосіфа Кабзона (1937), расійскага спевака.
135 гадоў з д. н. Барыса Жыткова (1882-1938), рускага
пісьменніка.
155 гадоў з д. н. О’Генры (1862-1910), амерыкан. пісьменніка.
Дзень памяці ахвяр фашызму.
Дзень бібліятэк Беларусі.
95 гадоў з дня заснавання Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
(1922).
95 гадоў з дня заснавання Нацыянальнай кніжнай палаты
Беларусі (1922).
Міжнародны дзень аховы азонавай абалонкі.
105 гадоў з д. н. Максіма Танка (1912-1995), народнага паэта Б.
Дзень нараджэння ―смайліка‖.
Раство Багародзіцы.
Міжнародны дзень міру.
Сусветны дзень без аўтамабіля.
160 гадоў з д. н. Уільяма Фолкнера (1897-1962), амерыканскага
пісьменніка.
Еўрапейскі дзень моў.
Уздвіжжанне. Сусветны дзень турызму.
Міжнародны дзень глуханямых.
Сусветны дзень мора (адзначаецца з 1987 г.).
Міжнародны дзень перакладчыка.
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КАСТРЫЧНІК
1 кастрычніка
2 кастрычніка
4 кастрычніка
7 кастрычніка
8 кастрычніка
9 кастрычніка
13 кастрычніка
14 кастрычніка
17 кастрычніка

Дзень пажылога чалавека.
Дзень настаўніка (першая нядзеля кастрычніка).
Міжнародны дзень музыкі.
Дзень вызвалення Дрыбіншчыны ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў (74 гадавіна).
Сусветны дзень аховы жывѐл.
85 гадоў з д. н. Івана Пташнікава (1932), беларускага
празаіка.
Дзень работнікаў культуры (другая нядзеля кастрычніка)
125 гадоў з д. н. Марыны Цвятаевай (1892-1941), рускай
паэтэсы.
470 гадоў з д. н. Мігеля дэ Сервантэса (547-1616),
іспанскага пісьменніка.
85 гадоў з д. н. А.Кобец-Філімонавай (1932), беларускага
празаіка.
Дзень маці. Пакроў Багародзіцы.
80 гадоў з д. н. Мікалая Чаргінца (1937), беларускага
празаіка.

ЛІСТАПАД
2 лістапада
3 лістапада
4 лістапада
6 лістапада
7 лістапада
14 лістапада
16 лістапада
19 лістапада
20 лістапада
26 лістапада

Дзень памяці (Дзяды).
135 гадоў з д. н. Я.Коласа (1882-1956), беларускага
празаіка, крытыка, народнага паэта Беларусі.
130 гадоў з д. н. С.Я.Маршака (1887-1964), рускага паэта.
Дзень іконы Казанскай Багародзіцы.
165 гадоў з д. н. Д. Маміна-Сібірака (1852-1912), рускага
пісьменніка.
100 год з Дня Кастрычніцкай Рэвалюцыі.
110 гадоў з д. н. А.Ліндгрэн (1907-2002), шведскай
пісьменніцы.
Міжнародны дзень талерантнасці
Міжнародны дзень адмовы ад курэння (3-і чацвер
лістапада)
Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і пераапрацоўчай
прамысловасці аграпрамысловага комплексу.
Сусветны дзень дзіцяці. (право)
110 гадоў з д. н. Міхася Скрыпкі (1907-1991), паэтасатырыка, празаіка, драматурга.
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29 лістапада
30 лістапада

70 гадоў з д. н. Соф’і Шах (1947), беларускай паэтэсы.
350 гадоў з д. н. Джонатана Свіфта (1667-1745),
англіскага пісьменніка.

СНЕЖАНЬ
1 снежня
3 снежня
10 снежня
13 снежня
17 снежня
22 снежня
25 снежня
29 снежня

Сусветны дзень барацьбы са СНІДам.
Міжнародны дзень інвалідаў.
Міжнародны дзень правоў чалавека.
220 гадоў з д. н. Генрыха Гейнэ (1797-1856), нямецкага паэта.
Дзень беларускага кіно.
80 гадоў з д. н. Э.Н.Успенскага (1937), рускага пісьменніка.
95 гадоў з д н. Алѐны Васілевіч (1922), беларускага празаіка.
Раство Хрыстова (каталіцкае).
28 гадоў з часу апошняга аднаўлення Дрыбінскага раѐна.

ТВОРЫ-ЮБІЛЯРЫ беларускіх аўтараў
135 г. з часу выдання трохтомніка “Опыт описания Могилѐвской
губернии” А.С.Дзембавецкага (1882)
105 г. з часу выдання паэмы “Сон на кургане”,
напісання п’есы “Паўлінка” Я.Купалы (1912)
95 г. з часу напісання п’есы “Тутэйшыя”,
выдання зборніка вершаў “Спадчына” Я.Купалы (1922)
90 г. з часу выдання паэмы “Магіла льва” Я.Купалы,
аповесці “Чалавек ідзе” Я.Маўра (1927)
85 г. з часу выдання зборніка вершаў “Па песню, па сонца!..” А. Куляшова,
рамана “Вязьмо” М.Зарэцкага (1932)
80 г. з часу выдання аповесці “Міколка-паравоз” М.Лынькова,
зборніка вершаў “Журавінавы цвет” М.Танка (1937)
75 г. з часу выдання зборніка вершаў “Адпомсцім” Я.Коласа,
зборніка вершаў “Беларускім партызанам” Я.Купалы (1942)
70 г. з часу выдання паэмы “Рыбакова хата” Я.Коласа (1947)
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65 г. з часу напісання рамана “Мінскі напрамак” І.Мележа (1952)
55 г. з часу выдання аповесцей “Трэццяя ракета”, “Здрада” В.Быкава,
рамана “Людзі на балоце. З палескай хронікі” І.Мележа,
рамана “Сасна пры дарозе” І.Навуменкі,
выдання зборніка вершаў “Мой хлеб надзѐнны” М.Танка (1962)
45 г. з часу выдання аповесцей “Сотнікаў”, “Абеліск” В.Быкава,
рамана “Хрыстос прызямліўся ў Гародні” У.Караткевіча,
рамана “Плач перапѐлкі” І.Чыгрынава (1972)
40 г. з часу выдання зборніка “Акраец хлеба” Я.Брыля,
кнігі для дзяцей “Прыгоды Бульбобаў” П.Місько,
рамана “Апраўданне крыві” І.Чыгрынава,
нарыса “Зямля пад белымі крыламі” У.Караткевіча (1977)
35 г. з часу напісання аповесці “Знак бяды” В.Быкава (1982)
30 г. з часу выдання рамана “Кар’ер” В.Быкава,
рамана “Меч князя Вячкі” Л.Дайнэкі,
кнігі для дзяцей “Эрпіды на планеце Зямля” П.Місько (1987)

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ русских и зарубежных авторов
45 лет сказке «Домовѐнок Кузька» Т.А. Александровой (1972)
55 лет повести «Баранкин, будь человеком» В.В. Медведева (1962)
60 лет роману «Туманность Андромеды» И.А. Ефремова,
повести «Чудак из 6 «Б» В. К. Железникова (1957)
65 лет повести «Витя Малеев в школе и дома» Н.Н. Носова,
повести «Старик и море» Э. Хемингуэя (1952)
70 лет повести «Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого (1947)
75 лет книге «Сказки. Песни. Загадки» С.Я. Маршака,
сказке «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (1942)
80 лет сказке «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака,
повести «Судьба барабанщика» А.П. Гайдара,
повести-сказке «Хоббит, или туда и обратно» Д. Р. Толкин (1937)
85 лет роману «Поднятая целина» М.А. Шолохова (1932)
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90 лет стихотворению «Почта» С.Я. Маршака (1927)
95 лет повести-феерии «Алые паруса» А. Грина,
сказкам «Мойдодыр», «Тараканище» К.И. Чуковского (1922)
100 лет сказке «Крокодил» К.И. Чуковского (1917)
110 лет книге «Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими
гусями» С. Лагерлѐф (1906 – 1907)
115 лет повести «Собака Баскервилей» А.К. Дойла (1902)
120 лет книге «Алѐнушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка,
роману «Овод» Э.Л. Войнич,
роману «Человек-невидимка» Г. Уэллс (1897)
130 лет рассказу «Каштанка» А.П. Чехова (1887)
135 лет рассказу «Принц и нищий» М. Твена (1882)
140 лет роману «Анна Каренина» Л.Н. Толстого (1877)
145 лет книге «Азбука», рассказу «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого,
роману «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна (1872)
150 лет роману «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (1867) ,
роману «Дети капитана Гранта» Ж. Верна (1867 – 1868)
155 лет роману «Отцы и дети» И.С. Тургенева (1862)
165 лет повести «Детство» Л.Н. Толстого,
роману «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу (1852)
170 лет сборнику рассказов «Записки охотника» И.С. Тургенева (1847)
175 лет поэме «Мѐртвые души» Н.В. Гоголя (1842)
180 лет стихотворениям «Бородино», «Смерть поэта» М. Ю. Лермонтова,
сказке «Новый наряд короля» Х.К. Андерсена (1837)
185 лет «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»,
роману «Дубровский» А.С. Пушкина (1832 – 1833)
190 лет сказке «Карлик Нос» В. Гауф (1827)
205 лет сказкам «Король Лягушонок, или Железный Генрих»,
«Золотой гусь» братьев Гримм (1812)
320 лет сказкам «Золушка, или хрустальная туфелька», «Синяя борода»,
«Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик»,
«Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых
времѐн с поучениями» Ш. Перро (1697).

16

ВЁСКІ-ЮБІЛЯРЫ ДРЫБІНСКАГА РАЁНА
Паводле першых пісьмовых крыніц упершыню ўзгадваюцца вѐскі:
Міхееўскі сельскі Савет, 395 гадоў:
ГАРАДЗЕЦК. У 1622 г.- сяло Гарадзецкае, 30 валок зямлі, у складзе
Горы-Горацкага маѐнтка ў Аршанскім павеце Рэчы Паспалітай.
ГУБІНА. У 1622 г. - сяло Горы-Горацкага маѐнтка, 28 валок зямлі,
у Аршанскім павеце Рэчы Паспалітай.
ЕСЬКАЎКА. У 1622 г. - сяло Горы-Горацкага маѐнтка Аршанскага
павета Рэчы Паспалітай, прыватнае ўладанне.
КЛЕДНЯВІЧЫ. У 1622 г. - сяло Горы-Горацкага маѐнтка Аршанскага
павета Рэчы Паспалітай.
КРУКАЎШЧЫНА. У 1622 г. – сяло Горы-Горацкага маѐнтка,
у Аршанскім павеце Рэчы Паспалітай, шляхецкае ўладанне.
НОВАЕ ПРЫБУЖЖА. У 1622 г. - Новае Прыбужжа (яно ж Студзянец) сяло Горы-Горацкага маѐнтка, у Аршанскім павеце Рэчы Паспалітай,
прыватнае ўладанне.
СТАРАКОЖАЎКА.У 1622 г. - сяло Горы-Горацкага маѐнтка
Аршанскага павета Рэчы Паспалітай.
Раснянскі сельскі Савет, 180 гадоў:
ЗАХОДЫ. У 1837 г. – вѐска маѐнтка Горлава ў Чавускім павеце,
уладанне Парчэўскіх, 7 двароў, 46 жыхароў.
240 гадоў:
КАМЕНКА. З 1772 г. - вѐска, 17 двароў, 143 жыхары, у складзе
Расійскай імперыі, у Чавускім павеце Магілѐўскай губерніі.
Першамайскі сельскі Савет, 170 гадоў:
СУСЛАЎКА. У 1847 г. - сяло, 23 двары, 171 жыхар, у складзе маѐнтка
Радучы Чавускага павета, уладанне А.Хадкевіча.
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