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УВОДЗІНЫ
Паважаныя калегі! Перад Вамі чарговы выпуск выдання
“Каляндар знамянальных і памятных дат на 2018 год”.
На яго старонках матэрыял размешчаны па наступных раздзелах:







МІЖНАРОДНЫЯ ДЗЕСЯЦІГОДДЗІ І ГОДЫ
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 2018 год. Дакладныя даты краязнаўчага
календара размешчаны па месяцам і адзначаны ў тэксце блакітным
колерам і спецыяльным значком .
На беларускай і рускай мовах.

Каляндар знамянальных і памятных дат на 2018 год [Тэкст] /
Дзяржаўная ўстанова культуры “Дрыбінская бібліятэчная сетка”,
Цэнтральная раѐнная бібліятэка, Аддзел бібліятэчнага маркетынгу і
рэкламы ; [складальнік А. С. Падгурская, Л. В. Дзямідава ; рэдактар
М. А. Сакалова ; дызайн вокладкі Н. А. Барбацько]. - Дрыбін, 2017. 21 с.
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МІЖНАРОДНЫЯ ДЗЕСЯЦІГОДДЗІ І ГОДЫ:
10-годдзе ААН, прысвечанае пустыням і барацьбе
з апустыньваннем
2011-2020 10-годдзе біялагічнай разнастайнасці
2011- 2020 10-годдзе дзеянняў па забяспечванню бяспекі дарожнага руху
2010-2020

ДАТЫ БЕЛАРУСКАГА КАЛЕНДАРА:
400 гадоў
155 гадоў
130 гадоў
95 гадоў
90 гадоў
85 гадоў
80 гадоў
80 гадоў
75 гадоў
55 гадоў

з дня апублікавання першага ў свеце Буквара (1618)
з пачатку паўстання К. Каліноўскага ў Магілѐўскай губерні
(1863)
Магілѐўскаму драматычнаму тэатру (1888)
з часу заснавання літаратурнага аб`яднання маладых
беларускіх пісьменнікаў “Маладняк” (1923)
з часу заснавання кінастудыі “Беларусьфільм” (1928)
з часу адкрыцця Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і
балета (1933)
з часу выхаду першага нумара газеты “Знамя юности” (1938)
з часу адкрыцця Дзяржаўнага тэатра лялек Беларусі (1938)
з часу адкрыцця Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі
Вялікай Айчыннай вайны (1943)
з часу заснавання кніжна-часопіснага выдавецтва
“Полымя” (1963)

ДАТЫ КРАЯЗНАЎЧАГА КАЛЕНДАРА:
145 гадоў
100 гадоў
95 гадоў

95 гадоў
95 гадоў

з часу заснавання ДУА “Дрыбінскай сярэдняй
школы” (1873).
з часу заснавання ДУА “Расненская сярэдняя
школа” (01.09.1918).
з д. н. Лідзіі Набебіной (1923), ураджэнка в. Цѐмны Лес
Дрыбінскага р-на Магілѐўскай вобл., партызан. За актыўны
ўдзел у партызанскім руху, мужнасць і гераізм, праяленыя ў
барацьбе з гітлераўскімі акупантамі ўзнагароджана ордэнам
Айчыннай вайны 2 ступені, медалямі “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией”, шматлікімі юбілейнымі медалямі.
з часу заснавання ДУА “Цемналескі вучэбна-педагагічны
комплекс яслі-сад-базавая школа” (1923)
з часу заснавання ДУА “Трылесінская сярэдняя школа”
(1923)
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25 гадоў
15 гадоў

з часу заснавання Дрыбінскага філіяла АСБ
“Беларусбанк” (04.02.1993).
з часу заснавання Цэнтра фізкультурна-масавай і
спартыўнай работы (01.03.2003).

СТУДЗЕНЬ

1 студзеня

2 студзеня

4 студзеня
5 студзеня
7 студзеня
10 студзеня
11 студзеня
12 студзеня
14 студзеня
15 студзеня

16 студзеня
18 студзеня
19 студзеня

Новы год.
Сусветны дзень міру.
80 гадоў з д. н. Дануты Бічэль-Загнетавай (1938), беларускай
паэтэсы
65 гадоў з д. н. Галіны Лістапад (1953, сапр. Руднікава Галіна
Мікалаеўна), паэтэса, ураджэнка в.Навасѐлкі Магілѐўскага р-на,
зараз жыве ў в. Пудаўня, член клуба творчых сустрэч “Вянок
Дрыбіншчыны”
85 гадоў з д.н. Уладзіміра Фаміча Ермалаева (02.01.1933 12.12.2014) ураджэнец в. Галавічы Дрыбінскага р-на, кандыдат
гістачных навук, аўтар шматлікіх літаратурных пародый, член
Саюза пісьменнікаў Беларусі (1988)
70 гадоў з д. н. Ісака Ньютана (1643-1727), англійскага фізіка,
матэматыка, астранома.
Дзень працаўнікоў сацыяльнай абароны
Раство Хрыстова (праваслаўнае)
Дзень банкаўскіх і фінансавых работнікаў
135 гадоў з д. н. Аляксея Талстога (1883-1945), расійскага
пісьменніка, драматурга.
Дзень запаведнікаў і нацыянальных паркаў.
Сусветны дзень “дзякуй”.
390 гадоў з д. н. Шарля Перо (1628-1703), франц. пісьменніка.
125 гадоў з д. н. Канстанцыі Буйло (1893-1986), бел. паэтэсы.
80 гадоў з часу ўтварэння Магілеўскай вобласці (1938)
95 гадоў з д. н. Мікалая Іванавіча Каралѐва (1923), ураджэнца
в. Робцы Дрыбінскага р-на Магілѐўскай вобл., Кавалер ордэна
Аляксандра Неўскага. Узнагароджаны медалямі “За отвагу”,
“За освобождение Варшавы”: ордэнам Айчыннай вайны 2
ступені, ордэнам Чырвонай Зоркі.
75 гадоў з д. н. Міколы Чарняўскага (1943), бел. пісьменніка.
Хрышчэнскі Сачэльнік (праваслаўны).
75 гадоў з дня прарыву блакады Ленінграда.
Хрышчэнне Гасподне (праваслаўнае).
Дзень выратавальніка.
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21 студзеня 430 гадоў з часу зацверджання Статута ВКЛ (трэці статут,
1588).
22 студзеня 230 гадоў з д. н. Джорджа Байрана (1788-1824), англійскага
паэта.
90 гадоў з д. н. Пятра Праскурына (1928-2000), рас.
пісьменніка.
23 студзеня 235 гадоў з д. н. Стэндаля (1783-1842), франц. пісьменніка.
100 гадоў з пачатку выдання газеты “Магілѐўская
праўда” (1918).
24 студзеня 170 гадоў з д. н. Васіля Сурыкава (1848-1916), рускага
мастака.
25 студзеня Таццянін дзень (Дзень св. Таццяны).
80 гадоў з д. н. Уладзіміра Высоцкага (1938-1980), расійскага
паэта, барда, акцѐра.
28 студзеня 75 гадоў з д. н. Міхаіла Пташука (1943-2003), бел.
кінарэжысѐра.
30 студзеня 95 гадоў з д. н. Леаніда Гайдая (1923-1993), рас. рэжысѐра.
ЛЮТЫ

20 гадоў з часу заснавання клуба творчых сустрэч
“Вянок Дрыбіншчыны” (1998)
2 лютага
180 гадоў з д. н. Кастуся Каліноўскага (1838-1864),
беларускага грамадскага дзеяча, паэта, публіцыста.
145 гадоў з д. н. Міхаіла Прышвіна (1873-1954), рас.
пісьменніка.
75 гадоў з часу заканчэння Сталінградскай бітвы (1943).
Сусветны дзень водна-балотных абшараў
(адзначаецца з 1977 г.)
5 лютага
95 гадоў з д. н. Леаніда Шчамялѐва (1923), жывапісца,
народнага мастака Беларусі.
8 лютага
Дзень юнага героя-антыфашыста.
190 гадоў з д. н. Жуля Верна (1828-1905), франц. пісьменніка.
10 лютага 75 гадоў з д .н. Міхася Тычыны (1943), бел. пісьменніка.
11 лютага Сусветны дзень хворага.
145 гадоў з д. н. Фѐдара Шаляпіна (1873-1938), рус. спевака.
12-18 лютага Масленіца.
13 лютага 115 гадоў з д. н. Жоржа Сімянона (1903-1988), франц.
пісьменніка.
15 лютага Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў.
Стрэчанне Гасподне (у праваслаўных).
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16 лютага
18 лютага
19 лютага

21 лютага
23 лютага
26 лютага

95 гадоў з д. н. Валерыя Мядзведзева (1923), рус.
пісьменніка.
125 гадоў з д. н. Максіма Гарэцкага (1893-1938), бел.
пісьменніка.
Сусветны дзень кітоў.
545 гадоў з д. н. Мікалая Каперніка (1473-1543), польскага
астранома.
110 гадоў з д. н. Станіслава Шушкевіча (1908-1991),
беларускага пісьменніка.
Міжнародны дзень роднай мовы.
Дзень абаронцаў Айчыны і Узброенных сіл Рэспублікі
Беларусь.
140 гадоў з д. н. Казіміра Малевіча (1878-1935), жывапісца.
100 гадоў з д. н. Пятра Машэрава (1918-1980), партыйнага і
дзяржаўнага дзеяча БССР.

САКАВІК

1 сакавіка

Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй і
наркабізнесам.
Сусветны дзень грамадзянскай абароны.
2 сакавіка 100 гадоў з д. н. Алеся Бачылы (1918-1983), бел. паэта.
3 сакавіка Сусветны дзень пісьменніка.
4 сакавіка Дзень міліцыі ў Беларусі.
340 гадоў з д. н. Антоніа Вівальдзі (1678-1741), італ.
кампазітара
6 сакавіка 90 гадоў з д. н. Габрыэля Гарсіа Маркеса (1928),
калумбійскага пісьменніка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі.
8 сакавіка Міжнародны жаночы дзень
100 гадоў з д. н. Кацярыны Макаравай (1918), ураджэнка в.
Заполле Дрыбінскага р-на Магілѐўскай вобл., перадавік
сельскагаспадарчай вытворчасці. Званне Героя
Сацыялістычнай працы (1971) прысвоена за атрыманне
высокіх ураджаеў льну. Узнагароджана Ордэнам Леніна,
медалямі.
9 сакавіка 135 гадоў з д. н. Францішка Аляхновіча (1883-1944), бел.
празаіка, драматурга, публіцыста.
12 сакавіка 105 гадоў з д. н. Сяргея Міхалкова (1913-2010), рас. паэта,
драматурга.
100 гадоў з д. н. Эдуарда Валасевіча (1918-1997), бел. паэтабайкапісца.
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14 чакавіка Міжнародны дзень рэк
15 сакавіка Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь
Сусветны дзень правоў спажыўцоў.
80 гадоў з д. н. Таццяны Савельевай (1938), ураджэнкі в.
Бестрань Дрыбінскага р-на Магілѐўскай вобл., беларускі
вучоны ў галіне піхалогіі, доктар псіхалагічных навук (1993),
прафесар (1998). Аўтар вучэбна-метадычных дапаможнікаў
для ВНУ і сярэняй школы. Навуковы кіраўнік распрацоўкі
канцэпцыі “Нацыяльнай пачатковай школы” (1992)
17 сакавіка 110 гадоў з д. н. Барыса Палявога (1908-1981), рас.
пісьменніка.
20 сакавіка Сусветны дзень астралогіі.
65 гадоў з д. н. Уладзіміра Бутрамеева (1953), пісьменніказемляка, празаіка, драматурга, ураджэнцап в. Расна
Дрыбінскага р-на. Член Саюза пісьменнікаў СССР (1987),
лаўрэат літаратурнай прэміі імя М. Горкага (1987).
21 сакавіка Сусветны дзень паэзіі. Сусветны дзень Зямлі.
22 сакавіка Сусветны дзень вады (адзначаецца з 1994 г.).
75 гадоў з часу знішчэння фашыстамі вѐскі Хатынь (1943).
25.03-1.04 Тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі.
Тыдзень музыкі для дзяцей і юнацтва.
27 сакавіка Сусветны дзень тэатра (адзначаецца з 1962 г.).
28 сакавіка 150 гадоў з д. н. Максіма Горкага (1868-1936), рас.
пісьменніка.
29 сакавіка 60 гадоў з д.н. Ніны Радевіч (1958), паэтэсы-землячка,
ураджэнка г.Горкі Магілѐўскай вобл., жыве ў г.п. Дрыбін,
член клуба творчых сустрэч “Вянок Дрыбіншчыны”
30 сакавіка 165 гадоў з д. н. Вінсэнта Ван Гога (1853-1890), галандскага
мастака.
КРАСАВІК

55 гадоў з часу стварэння Нацыянальнай дзяржаўнай
тэлерадыѐкампаніі РБ (1963).
1 красавіка Дзень гумару. Міжнародны дзень птушак (у 1906 г.
падпісана Міжнар. Канвенцыя аб ахове птушак).
145 гадоў з д. н. Сяргея Рахманінава (1873-1943), рускага
кампазітара, піяніста, дырыжора.
2 красавіка Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі.
Міжнародны дзень дзіцячай кнігі.
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4 красавіка
6 красавіка
7 красавіка

8 красавіка
10 красавіка
11 красавіка
12 красавіка
17 красавіка
18 красавіка
22 красавіка
23 красавіка
24 красавіка
26 красавіка
27 красавіка
29 красавіка
30 красавіка

195 гадоў з д. н. Аляксандра Астроўскага (1823-1886),
расійскага дзяржаўнага дзеяча.
200 гадоў з д. н. Майн Рыда (1818-1883), англійскага
пісьменніка.
535 гадоў з д. н. Рафаэля (1483-1520), італьянскага
мастака, архітэктара.
Сусветны дзень здароўя (адзначаецца з 1948 г., калі быў
прыняты статут Сусветнай арганізацыі аховы здароўя).
Благавешчанне Багародзіцы (праваслаўнае).
Дзень памяці яўрэяў - ахвяр фашызму.
Пасха (праваслаўная)
80 гадоў з часу выхаду 1-га нумара газеты “Знамя
юности” (1938).
Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх
канцлагераў.
Сусветны дзень авіяцыі і касманаўтыкі.
Радаўніца (праваслаўная)
Міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін.
Міжнародны дзень Зямлі (адзначаецца з 1994 г.).
Сусветны дзень кнігі і аховы аўтарскага права
(абвешчана ЮНЕСКА 19 красавіка 1996 г.).
Міжнародны дзень моладзі (адзнач. з 1957 г.).
Дзень Чарнобыльскай трагедыі. Дзень памяці
загінуўшых у радыяцыйных катастрофах і аварыях.
Сусветны дзень гарадоў-пабрацімаў.
Міжнародны дзень танца.
135 гадоў з д. н. Яраслава Гашака (1883-1923), чэшскага
пісьменніка-сатырыка.

МАЙ

1 мая
2 мая
3 мая
5 мая

7 мая
8 мая

Свята працы.
Дзень Халакосту.
Дзень сонца. Сусветны дзень свабоды друку.
День друку. Дзень Еўропы.
200 гадоў з д. н. Карла Маркса (1818-1883), нямецкага
палітычнага дзеяча.
Сусветны дзень барацьбы за правы інвалідаў.
Дзень работнікаў радыѐ, тэлебачання і сувязі.
Сусветны дзень Чырвонага Крыжа і Чырвонага
Паўмесяца.
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9 мая
10 мая
12 мая
13 мая
15 мая
18 мая
19 мая
20 мая
21 мая
22 мая
24 мая
25 мая
25 мая
29 мая
31 мая

Дзень Перамогі.
65 гадоў з часу выхаду 1-ага нумару часопіса
“Маладосць” (1953).
135 гадоў з д. н. Янкі Маўра (1883-1971), бел. паэта,
пісьменніка.
Сусветны дзень медыцынскіх сясцер.
85 гадоў з д. н. Андрэя Вазнясенскага (1933-2010), рас. паэта.
Дзень Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і
Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь (другая нядзеля мая).
Міжнародны дзень сям’і (адзначаецца з 1994 г.).
Міжнародны дзень музеяў (адзначаецца з 1978 г.).
Дзень работнікаў фізічнай культуры і спорту.
Сусветны дзень памяці ахвяр СНІДу (адзначаецца з 1983 г.).
Міжнародны дзень космасу.
Сусветны дзень культурнай разнастайнасці.
Міжнародны дзень біялагічнай разнастайнасці.
205 гадоў з д. н. Рыхарда Вагнэра (1813-1883), нямецкага
кампазітара.
Дзень славянскага пісьменства і культуры.
80 гадоў з д. н. Уладзіміра Карызны (1938), бел. паэта.
Тройца
Дзень моладзі (апошняя нядзеля).
Сусветны дзень без тытуню. Сусветны дзень культуры.
70 гадоў з д. н. Святланы Алексіевіч (1948), бел.
пісьменніцы

ЧЭРВЕНЬ

1 чэрвеня
4 чэрвеня
5 чэрвеня
8 чэрвеня
9 чэрвеня
15 чэрвеня

Міжнародны дзень аховы дзяцей.
Міжнародны дзень дзяцей - ахвяр агрэсіі.
Сусветны дзень аховы навакольнага асяроддзя.
Дзень памяці Еўфрасанні Полацкай.
Сусветны дзень акіянаў.
Міжнародны дзень сяброў.
70 гадоў з д. н. Анатоля Бутэвіча (1948), дзіцячага
пісьменніка, перакладчыка, крытыка
90 гадоў з д. н. Алѐны Забалатнай (1928), настаўніца.
Ураджэнка в. Галабурды Дрыбінскага р-на Магілѐўскай вобл.
Узнагароджана граматай ЦК ЛКСМБ (1950), граматай ЦК
ВЛКСМ (1950), Граматай абкома ЛКСМБ (1962), Граматай
Міністэрства адукацыі (1965), значком “Выдатнік народнай
асветы”.
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16 чэрвеня
20 чэрвеня
22 чэрвеня

23 чэрвеня
26 чэрвеня
27 чэрвеня
30 чэрвеня

55 гадоў з часу палѐта касмічнага карабля “Усход-6” з
першай жанчынай-касманаўтам Валянцінай Церашковай
(1963).
Сусветны дзень бежанцаў.
Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай
вайны.
120 гадоў з д. н. Эрых Марыі Рэмарка (1898-1970),
нямецкага пісьменніка.
Дзень сяброўства. Міжнародны Алімпійскі дзень.
Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй і незаконным
абаротам наркотыкаў.
Дзень работнікаў пракуратуры.
74 гады з дня вызвалення г.Магілѐва ад нямецкафашысцкіх захопнікаў (1944)
Сусветны дзень рыбалоўства.
Дзень эканаміста. Дзень вынаходніка і рацыяналізатара.

ЛІПЕНЬ

1 ліпеня
3 ліпеня
7 ліпеня
10 ліпеня
12 ліпеня
13 ліпеня
14 ліпеня
17 ліпеня
18 ліпеня
19 ліпеня
20 ліпеня
23 ліпеня
24 ліпеня

Сусветны дзень архітэктуры.
Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень
Рэспублікі).
Купалле.
100 гадоў з д. н. Джэймса Олдрыджа (1918-2011),
англійскага пісьменніка.
Дзень Апосталаў Пятра і Паўла.
90 гадоў з д. н. Валянціна Пікуля (1928-1990), расійскага
пісьменніка.
115 гадоў з д. н. Ірвінга Стоўна (1903-1989), амерыканскага
пісьменніка.
94 гады з часу першага ўтварэння Дрыбінскага раѐна
(1924)
76 гадоў з пачатку Сталінградскай бітвы (1942).
85 гадоў з д. н. Яўгена Яўтушэнкі (1933), расійскага паэта.
125 гадоў з д. н. Уладзіміра Маякоўскага (1893-1930),
расійскага паэта.
Міжнародны дзень шахмат.
Сусветны дзень кітоў і дэльфінаў.
190 гадоў з д. н. Мікалая Чарнышэўскага (1828-1889),
расійскага пісьменніка.
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25 ліпеня
27 ліпеня

Дзень пажарнай службы Беларусі.
165 гадоў з д. н. Уладзіміра Караленкі (1853-1921),
расійскага пісьменніка.

ЖНІВЕНЬ

2 жніўня
4 жніўня
6 жніўня
8 жніўня
12 жніўня
14 жніўня
18 жніўня
19 жніўня
23 жніўня

28 жніўня
29 жніўня

Дзень Святога Іллі.
95 гадоў з д. н. Васіля Лебедзева-Кумача (1898-1949),
расійскага паэта, аўтар гімна СССР.
Дзень забароны ядзернага ўзбраення.
Міжнародня дзень “Урачы міра за мір”.
80 гадоў з д. н. Ігара Лучанка (1938), бел. кампазітара.
70 гадоў з д. н. Святланы Савіцкай (1948), другой жанчыныкасманаўта.
Міжнародны дзень моладзі. Дзень моладзі Беларусі.
Мядовы Спас (1-шы).
Фестываль народнай творчасці, народных промыслаў і
рамѐстваў “Дрыбінскія таржкі” (3-я субота жніўня)
Прэабражэнне Гасподне (Яблачны Спас, 2-гі).
Міжнародны дзень памяці ахвяр рабагандлярства і яе
ліквідацыі.
65 гадоў з д. н. Анастасіі Скляр (23.08.1953 - 10.04.2017),
паэтэсы-зямлячкі, ураджэнка в. Цѐмны Лес Дрыбінскага р-на,
вядома як аўтар паэтычных зборнікаў, у 2017 годзе выйшла ў
свет кніга прозы “Незабываемые” .
Успенне Багародзіцы.
Хлебны, Арэхавы Спас (3-ці).

ВЕРАСЕНЬ

1 верасня
2 верасня
8 верасня
9 верасня

Дзень ведаў. Сусветны дзень Міру.
Дзень беларускага пісьменства (першая нядзеля верасня).
Міжнародны дзень распаўсюджвання граматнасці (ведаў).
95 гадоў з д. н. Расула Гамзатава (1923-2003), дагестан. паэта.
80 гадоў з д. н. Анатоля Грачанікава (1938-1991), бел. паэта.
Міжнародны дзень прыгажосці.
190 гадоў з д. н. Льва Талстога (1828-1910), рас. пісьменніка.
100 гадоў з д. н. Барыса Захадэра (1918-2000), рас. паэта.
85 гадоў выдавецтву “Детская литература” (1933)
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10 верасня
13 верасня
15 верасня
16 верасня
21 верасня
22 верасня
25 верасня
26 верасня
27 верасня

28 верасня
28 верасня
28 верасня
30 верасня

Сусветны дзень прадухілення самагубстваў.
Дзень памяці ахвяр фашызму.
95 гадоў з д. н. Зоі Касмадзям’янскай (1923-1941), Героя
СССР.
80 гадоў з д. н. Леаніда Левановіча (1938), бел. празаіка.
Дзень бібліятэк Беларусі.
Міжнародны дзень аховы азонавай абалонкі.
Міжнародны дзень міру
Раство Багародзіцы (праваслаўнае).
Сусветны дзень без аўтамабіля.
105 гадоў з д. н. Сяргея Грахоўскага (1913-2002), бел.
паэта, празаіка.
Еўрапейскі дзень моў.
Уздвіжжанне. Сусветны дзень турызму.
Міжнародны дзень глуханямых.
215 гадоў з д. н. Праспэра Мэрымэ (1803-1870),
французскага пісьменніка.
445 гадоў з д. н. Мікеланжэла да Караваджа (1573-1610),
італьянскага мастака.
195 годоў з д. н. Уладзіслава Сыракомлі (1823-1862),
польскага і беларускага паэта, драматурга, крытыка.
60 гадоў з д. н. Адама Глобуса (1958), бел. паэта, празаіка.
Сусветны дзень мора (адзначаецца з 1987 г.).

КАСТРЫЧНІК
1 кастрычніка
2 кастрычніка
4 кастрычніка
7 кастрычніка

Дзень пажылога чалавека.
Міжнародны дзень музыкі
Дзень вызвалення Дрыбіншчыны ад ням.-фаш.
захопнікаў (75 гадоў).
Сусветны дзень аховы жывѐл.
Дзень настаўніка (1-ая нядзеля кастрычніка).

8 кастрычніка

80 гадоў з д. н. Міхася Казакова (1938-2000), паэтаземляка, ураджэнец в.Халіпы Дрыбінскага р-на, член
Саюза пісьменнікаў Украіны (1984)
11 кастрычніка 105 гадоў з д. н. Эдзі Агняцвет (1913-2000), бел. паэтэсы.
14 кастрычніка Дзень маці. Пакроў Багародзіцы.
Дзень работнікаў культуры (2-ая нядзеля
кастрычніка)
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28 кастрычніка 105 гадоў з д. н. Альберта Камю (1913-1960),
французскага пісьменніка.
ЛІСТАПАД

1 лістапада
2 лістапада
4 лістапада
7 лістапада
8 лістапада
9 лістапада
13 лістапада
14 лістапада

16 лістапада
18 лістапада
20 лістапада
22 лістапада

23 лістапада
26 лістапада
30 лістапада

85 гадоў з д. н. Вячаслава Адамчыка (1933-2001), бел.
пісьменніка.
Дзень памяці (Дзяды).
Дзень іконы Казанскай Багародзіцы.
Дзень Кастрычніцкай Рэвалюцыі.
135 гадоў з д. н. Вацлава Ластоўскага (1883-1938), бел.
гісторыка, этнографа, пісьменніка.
200 гадоў з д. н. Івана Тургенева (1818-1883), рус.
пісьменніка.
Міжнародны дзень сляпых.
80 гадоў Анатолю Астапаву (1938), ураджэнец в. Палуі
Дрыбінскага р-на, кандыдат медыцынскіх наук,
заг. кафедры дзіцячых іфекцыйных захворванняў
Мінскага медыцынскага інстытута. У 1986 прымаў удзел у
ліквідацыі наступстваў на ЧАЭС. Узнагароджаны ордэнам
Знак Пашаны, Ганаровымі граматамі (1992, 1996)
Міжнародны дзень талерантнасці (грамадзянскай
цярпімасці)
Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і
пераапрацоўчай прамысловасці аграпрамысловага
комплексу (3-я нядзеля лістапада)
Сусветны дзень дзіцяці.
70 гадоў з д. н. Яўгеніі Янішчыц (1948-1988), бел.
паэтэсы.
105 гадоў з д. н. Міхаіла Васільевіча Аўдзеева (19131979), земляк-ураджэнец в.Гарадзецк Дрыбінскага р-на, ,
Героя СССР (1942)
Міжнародны дзень адмовы ад курэння.
110 гадоў з д. н. Мікалая Носава (1908-1976), рус.
савецкага дзіцячага пісьменніка.
Сусветны дзень інфармацыі.
105 гадоў з д. н. Віктара Драгунскага (1913-1972),
савецкага пісьменніка-празаіка, аўтара апавяданняў для
дзяцей.
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СНЕЖАНЬ

1 снежня
3 снежня
5 снежня
8 снежня

10 снежня
17 снежня
21 снежня
24 снежня
25 снежня
26 снежня

29 снежня

Сусветны дзень барацьбы са СНІДам.
Міжнародны дзень інвалідаў.
215 гадоў з д. н. Федара Тютчэва (1803-1873), рус. паэта.
100 гадоў з д. н. Аляксандра Салжэніцына (1918-2008),
рус. пісьменніка.
90 гадоў з д. н. Чынгіза Айтматава (1928-2008), кіргіз.
пісьменніка, адзначаеецца ў Беларусі ў адпаведнасці з лістом
Міністэрства замежных спраў РБ.
Міжнародны дзень правоў чалавека.
Дзень беларускага кіно.
220 гадоў з д. н. Адама Міцкевіча (1798-1855), польскага
паэта.
105 гадоў з д н. Аляксея Кулакоўскага (1913-1986), бел.
пісьменніка.
Раство Хрыстова (каталіцкае).
80 гадоў з д.н. Барысу Казанаву (1938, сапр. Барыс Міхайлавіч
Лапіцкі), рускі пісьменнік-марыніст, ураджэнец в. Расна
Дрыбінскага р-на, журналіст, сцэнарыст. Член Саюза
пісьменнікаў СССР (1987). Памѐр 03.11. 2016, г. Кацрыц,
Ізраіль.
29 гадоў з часу апошняга аднаўлення Дрыбінскага раѐна.

ТВОРЫ-ЮБІЛЯРЫ беларускіх аўтараў
505 гадоў
500 гадоў
440 гадоў
105 гадоў
105 гадоў
105 гадоў
95 гадоў
95 гадоў
90 гадоў
75 гадоў
70 гадоў
55 гадоў
50 гадоў

пражскім выданням кніг Фр. Скарыны “Эклезіяст”,
“Царствы”, “Песня песням”;
паэме М.Гусоўскага “Песня пра зубра”;
“Азбуке” І.Федарава (1578);
зборніку вершаў М.Багдановіча “Вянок”;
“Шляхам жыцця” Я. Купала (1913)
“Нѐманаў дар” Я. Колас (1913)
“Магіла льва” Я. Купала (1923)
“Новая зямля” Я. Колас (1923)
“Сын вады” Я. Маўр (1928)
“Сцяг брыгады” А. Куляшоў (1943)
“Вавѐрчына гора” В. Вітка (1948)
“Калінавая рукавічка” А. Васілевіч (1963)
“Каласы пад сярпом тваім” У. Караткевіч (1968)
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ русских и зарубежных авторов
485 лет сатирическому роману «Гаргантюа и Пантагрюэль»
Ф. Рабле(1533)
425 лет пьесе «Укрощение строптивой» У. Шекспира (1593)
210 лет со времени издания первой части «Фауста» Иоганна Вольфганга
фон Гѐте (1808)
205 лет со времени первой публикации романа «Гордость и
предубеждение» Дж. Остин (1813)
200 лет историческому роману «Эдинбургская темница» В. Скотта (1818)
195 лет историческому роману «Квентин Дорвард» В. Скотт (1823)
195 лет романа «Пионеры» Дж.Ф.Купера (1823)
190 лет поэме «Полтава» А.С. Пушкина (1828)
185 лет сборнику «Пѐстрые сказки» В.Ф. Одоевского (1833)
185 лет роману «Евгения Гранде» Оноре де Бальзака (1833).
185 лет роману в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина (1833)
180 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Х.К. Андерсена (1838)
180 лет роману «Приключения Оливера Твиста» Ч. Диккенса (1838)
175 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843)
175 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Х.К. Андерсена (1843)
170 лет роману «Домби и сын» Чарльза Диккенса (1848)
170 лет роману «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея (1848)
170 лет роману «Белые ночи» Ф.М. Достоевского (1848)
160 лет сказки «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова (1858)
160 лет повести «Ася» И.С. Тургенева (1858)
155 лет роману «Князь Серебряный» А.К. Толстого(1863)
155 лет поэме «Мороз, Красный нос» Н.А. Некрасова(1863)
150 лет роману «Дети капитана Гранта» Ж. Верна (1868)
150 лет роману «Идиот» Ф.М. Достоевского (1868)
145 лет поэме «Русские женщины» Н.А. Некрасова (1873)
145 лет повестям «Очарованный странник» и «Запечатленный ангел»
Н.С. Лескова (1873)
145 лет пьесе-сказке «Снегурочка» А.Н. Островского (1873)
140 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Ж. Верна (1878)
140 лет роману «Без семьи» Г. Мало (1878)
90 лет
книге “Бегущая по волнам” А. Грин (1928)
135 лет роману «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона (1883)
135 лет сказке «Приключения Пиноккио. История одной марионетки»
К. Коллоди (1883)
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120 лет
115 лет
115 лет
115 лет
110 лет
110 лет
110 лет
105 лет
100 лет
100 лет
95 лет
95 лет
95 лет
95 лет
95 лет
95 лет
90 лет
90 лет
90 лет
90 лет
90 лет
90 лет
90 лет
90 лет
90 лет
80 лет
80 лет
80 лет
75 лет
75 лет
70 лет
60 лет
60 лет
55 лет
55 лет
20 лет
20 лет

рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»
«Ионыч» А.П. Чехова (1898)
рассказу «После бала» Л.Н. Толстого (1903).
пьесе «Вишнѐвый сад» А.П. Чехова (1903)
стихотворению «Ёлка» Р.А. Кудашевой (1903)
роману «Остров пингвинов» А. Франса (1908)
повести «Суламифь» А.И. Куприна (1908)
пьесе «Синяя птица» М. Метерлинка (1908)
стихотворению «Берѐза» С.А. Есенина (1913)
пьесе «Мистерия-буфф» В.В. Маяковского (1918)
поэме «Двенадцать» и стихотворению «Скифы» А.А. Блока (1918)
роману «Аэлита» А.Н. Толстого (1923)
сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» К.И. Чуковского (1923)
роману «Дерсу Узала» В.К. Арсеньева (1923)
повести «Алые паруса» А.С. Грина (1923)
повести «Красные дьяволята» П.А. Бляхина (1923)
роману «Чапаев» Д.А. Фурманова (1923)
пьесе «Трехгрошовая опера» Б. Брехта (1928)
повести «Бегущая по волнам» А.С. Грина (1928)
роману «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова (1928)
роману «Человек-амфибия» А.Р. Беляева (1928)
сборнику «Лесная газета» В.В. Бианки (1928)
сказки «Три толстяка» Ю.К. Олеши (1928)
сборнику «Маленькие дети» К.И. Чуковского (1928)
книге «Эмиль и сыщики» Э. Кѐстнера (1928)
стихотворению «Кем быть?» В.В. Маяковского (1928)
сказке «Старик Хоттабыч» Л. Лагина (1938)
повести «Флаги на башнях» А.С. Макаренко (1938)
книге «Никита и его друзья» Е.И. Чарушина (1938)
рассказам «Лесная капель» и «Фацелия» М.М. Пришвина (1943)
повести-сказки «Маленький принц» Антуан Экзюпери (1943)
роману «Кортик» А.Н. Рыбакова (1948)
роману «Братья и сестры» Ф.А. Абрамова (1958)
сказке «Незнайка в Солнечном городе» Н.Н. Носова (1958)
роману «Тени исчезают в полдень» А.С. Иванова (1963)
поэме «Теркин на том свете» А.Т. Твардовского (1963)
повести «Турецкий гамбит», «Азазель» Б. Акунина (1998)
книге «Гарри Поттер и Тайная комната» Джоан Роулинг (1998)
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ВЁСКІ-ЮБІЛЯРЫ ДРЫБІНСКАГА РАЁНА
Паводле першых пісьмовых крыніц упершыню ўзгадваюцца вѐскі:
Міхееўскі сельскі Савет:
АСІНАЎКА. У 1683 г. - сяло Горы-Горацкага маѐнтка Аршанскага
павета.
ДРАЗДОЎКА. У 1643 г. - слабада, пазней абруб Драздоўшчына ў
Магілѐўскай эканоміі Аршанскага павета.
КАРЭБЫ. У 1643 г. - сяло Бардзілаўскага войтаўства Магілѐўскай
эканоміі, млын.
НІКОЛЬСК. У 1683 г. - сяло Алейнікава Горы-Горацкага маѐнтка
Аршанскага павета.
ПЕРАЛОГІ. У 1683 г. - вѐска ў складзе Горы-Горацкага маѐнтка
Аршанскага павета.
ПІЧАЎКА. У 1683 г. - слабада ў складзе Горы-Горацкага маѐнтка
Аршанскага павета.
ЯЗЫЧКАВА. У 1683 г. - сяло Горы-Горацкага маѐнтка Аршанскага
павета.
Чэрнеўскі сельскі Савет:
БЕЛАЯ. У 1643 г. - сяло ў Магілеўскай эканоміі Аршанскага павета.
ВУГЛЫ. У 1623 г. - маѐнтак і аднайменнае сяло, уладанне
Мілядоўскага (раней - ва ўладанні Ст. Хамца), у Аршанскім павеце.
ГАЛАБУРДЫ. У 1643 г. - сяло ў Чамаданаўскім войтаўстве
Магілѐўскай эканоміі Аршанскага павета.
ЗАБОР’Е. У 1623 г. - сяло Аршанскага павета, уладанне
Мілядоўскага.
КАМУНА. У 1918 г. заснавана, калі на месца былога маѐнтка Вуглы
была створана камуна “Чырвоная зара”.
КАРЗЕЕВА. У 1623 г. - сяло Карзееўшчына ў складзе маѐнтка Вуглы
Аршанскага павета , уладанне Мілядоўскага.
МІЛАЎЕ. У 1623 г . - сяло Аршанскага павета, дзяржаўная
ўласнасць.
ПРААБРАЖЭНСК. У 1848 г. - маѐнтак Чавускага павета
Магілѐўскай губерні, уладанне Чарамісавай.
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Раснянскі сельскі Савет:
ЗАТОНЫ - 1-я . У 1643 г. – сяло Бардзілаўскага войтаўства
Магілѐўскай эканоміі Аршанскага павета.
ЗАХОДЫ. У 1837 г. - вѐска маѐнтка Горлава ў Чавускім павеце,
уладанне Парчэўскіх.
РОБЦЫ. У 1643 г. - сяло Бардзілаўскага войтаўства Магілѐўскай
эканоміі Аршанскага павета.

Першамайскі сельскі Савет:
БІР. У 1643 г. - сяло ў Бардзілаўскім войтаўстве Магілѐўскай эканоміі
Аршанскага павета.
ГАЛАВІЧЫ. У 1643 г. - - сяло ў Бардзілаўскім войтаўстве
Магілѐўскай эканоміі Аршанскага павета.
ЖАВАНЬ. У 1643 г. - сяло ў Бардзілаўскім войтаўстве Магілѐўскай
эканоміі Аршанскага павета.
ПАЛУІ. У 1923 г. - сяло маѐнтка Вуглы Аршанскага павета, прыватнае
ўладанне.
ПІЧАЎКА. У 1683 г. - слабада ў складзе Горы-Горацкага маѐнтка
Аршанскага павета.
ШАТНЕВА. У 1623 г. - сяло маѐнтка Вуглы Аршанскага павета,
прыватнае ўладанне.
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