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ДЗЯРЖАЎНЫЯ СВЯТЫ, СВЯТОЧНЫЯ ДНІ 
І ПАМЯТНЫЯ ДАТЫ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 

(3 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 сакавіка 1998 г. № 157 «Аб дзяржаўных 
святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь») 

 
Дзяржаўныя святы: 
15 сакавіка - Дзень Канстытуцыі. 
2 красавіка - Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. 
9 мая (другая нядзеля мая) - Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі 

Беларусь. 
9 мая - Дзень Перамогі. 
3 ліпеня - Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень Рэспублікі). 
Агульнарэспубліканскія святы: 
1 студзеня - Новы год. 
23 лютага - Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. 
8 сакавіка - Дзень жанчын. 
1 мая - Свята працы. 
7 лістапада - Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі. 
У Рэспубліцы Беларусь таксама адзначаюцца: 
15 мая - Дзень сям’і. 
27 чэрвеня (апошняя нядзеля чэрвеня) - Дзень моладзі. 
1 верасня - Дзень ведаў. 
5 верасня (першая нядзеля верасня) - Дзень беларускага пісьменства. 
15 верасня - Дзень бібліятэк. 
1 кастрычніка - Дзень пажылых людзей. 
3 кастрычніка (першая нядзеля кастрычніка) - Дзень настаўніка. 
10 кастрычніка (другая нядзеля кастрычніка) - Дзень работнікаў культуры. 
14 кастрычніка - Дзень маці. 
3 снежня - Дзень інвалідаў Рэспублікі Беларусь. 
10 снежня - Дзень правоў чалавека. 
Памятныя даты: 
15 лютага - Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў. 
26 красавіка - Дзень чарнобыльскай трагедыі. 
22 чэрвеня - Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны. 
Рэлігійныя святы: 
4 красавіка - Вялікдзень па календары каталіцкай канфесіі. 
2 мая - Вялікдзень па календары праваслаўнай канфесіі. 
11 мая - Радаўніца (па календары праваслаўнай канфесіі). 

 
У 2021 годзе спаўняецца 

 

920 гадоў з часу нараджэння Ефрасінні Полацкай (каля 1101 – 1167), полацкай князёўні, 
асветніцы, беларускай святой 

860 гадоў з часу стварэння Крыжа Еўфрасінні Полацкай, унікальнага помніка старабеларускага 
эмальернага мастацтва, рэлігійнай і духоўнай святыні беларусаў (1161) 

635 гадоў з часу выбрання (1386) вялікага князя Літоўскага Ягайлы польскім каралём 
620 гадоў з дня заснавання (1401) г.п. Любча Навагрудскага района Гродзенскай вобласці 
510 гадоў назад г.Навагрудак атрымаў самакіравання паводле Магдэбургскага права 
(1511). 
480 гадоў з часу абвяшчэння лясоў Белавежскай пушчы паляўнічым заказнікам, першым 
на тэрыторыі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы (1541) 
455 гадоў назад (1566) зацверджаны 2-гі Статут Вялікага княства Літоўскага 
100 гадоў з часу заснавання Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (1921) 
75 гадоў з часу стварэння Навагрудскай раённай бібліятэкі (1946) 

 



  СТУДЗЕНЬ   
1 - Новы год 
1 - 160 гадоў з дня нараджэння Яўхіма Карскага (1861-1931), этнографа, фалькларыста,  
1 - 85 гадоў з дня нараджэння Анатоля Кудраўца (1936-2014), беларускага пісьменніка 
2 - 80 гадоў з дня нараджэння Міхася Зарэмбы  (1941–2002), беларускага празаіка 
3 - 95 гадоў з дня нараджэння Віталя Губарэвіча (1926-1976), беларускага паэта 
7 - Ражаство Хрыстовае (праваслаўнае) 
11 - Міжнародны дзень «Дзякуй» 
12 - 80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Мулявіна (1941-2003), народнага артыста 

Беларусі і СССР 
12 - 145 гадоў з дня нараджэння Джэка Лондана (1876-1916), амерыканскага пісьменніка 
12 - 85 гадоў з дня нараджэння Аркадзя Вайнера (1931-2005), расійскага пісьменніка 
15 - 130 гадоў з дня нараджэння Восіпа Мандэльштама (1891-1938), расійскага паэта 

15 - 85 год з дня нараджэння Віктара Кудлачова (1936), беларускага паэта 
15 - 85 гадоў з дня нараджэння Янкі Сіпакова (1936-2011), беларускага пісьменніка 
21 – Міжнародны дзень абдымкаў 
24 – Міжнародны дзень адукацыі 
24 - 70 гадоў з дня нараджэння Міхася Пазнякова (1951), беларускага пісьменніка 
24 - 245 гадоў з дня нараджэння Эрнста Гофмана (1776-1822), нямецкага пісьменніка,  
25 – Дзень студэнтаў (Таццянін дзень) 
27 - 130 гадоў з дня нараджэння Іллі Эрэнбурга (1891-1967), расійскага пісьменніка 
27 - 195 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Салтыкова-Шчадрына (1826-1889), рускага пісьменніка 
27 - Міжнародны дзень памяці ахвяр Халакоста /ААН/ 
29 - 155 гадоў з дня нараджэння Рамэн Ралана (1866-1944), французскага пісьменніка, 

Нобелеўскага лаўрэата 
30 - 100 гадоў з дня нараджэння Івана Шамякіна (1921-2004), народнага пісьменніка Беларуси  

 
 

  ЛЮТЫ   
2 - Дзень водна-балотных абшараў 
4 – 275 гадоў з дня нараджэння Тадэвуша Касцюшкі  (1746-1817), палітычнага і ваеннага 

дзеяча Рэчы Паспалітай, кіраўніка нацыянальна-вызваленчага паўстання 1794 г. 
5 - 185 гадоў з дня нараджэння Мікалая Дабралюбава (1836-1861), расійскага  пісьменніка 
6 - 75 гадоў з дня нараджэння Аркадзя Шынтара (1946, в. Сяцевіна), беларускага паэта 
7 - 475 гадоў з дня нараджэння Фёдара Еўлашоўскага (Еўлашэўскага) (1546-1616 ці 

1619), беларускага грамадскага дзеяча, пісьменніка-мемуарыста 
8 - 100 гадоў з дня нараджэння Івана Мележа (1921-1976), народнага пісьменніка Беларусі 
9 - 580 гадоў з дня нараджэння Алішэра Наваі (1441-1501), узбекскага паэта 
14 - 65 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Ягоўдзіка (1956), беларускага пісьменніка 
14 - Дзень усіх закаханых (Дзень Святога Валянціна) 
14 - Міжнародны дзень дарэння кніг 
15 - Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў 
16 - 190 гадоў з дня нараджэння Мікалая Ляскова (1831-1895), рускага пісьменніка 
17 -115 гадоў з дня нараджэння Агніі Барто (1906-1981), рускай пісьменніцы 
21 - Міжнародны дзень роднай мовы /ЮНЕСКА/ 
23 - Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь 
25 - 180 гадоў з дня нараджэння П'ера Агюста Рэнуара (1841-1919), французскага мастака 
 
 

  САКАВІК   
1 - Дзень барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам 
3 - Сусветны дзень пісьменніка 
4 - Дзень беларускай міліцыі 
5 - 125 гадоў з дня нараджэння Кандрата Крапівы (1896-1991), беларускага байкапісца, 

драматурга, празаіка, мовазнаўцы 



8 - Дзень жанчын 
14 - 90 гадоў з дня нараджэння Паўла Місько (1931-2011), беларускага пісьменніка 
14 - Дзень праваслаўнай кнігі 
15 - Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 
15 - Сусветны дзень абароны правоў спажыўцоў  
17 - 165 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Врубеля (1856-1910), рускага мастака 
20 - Дзень Зямлі 
20 - Міжнародны дзень шчасця /ААН/ 
21 - Сусветны дзень паэзіі  
22 - Сусветны дзень вады 
22 - Сусветны дзень водных рэсурсаў 
27 - Міжнародны дзень тэатра 
27 - 150 гадоў з дня нараджэння Генрыха Мана (1871-1950), нямецкага пісьменніка 
27 - Гадзіна Зямлі  20:30 - 21:30 
 

 
 

  КРАСАВІК    
1 - Дзень гумару 
1 - Міжнародны дзень птушак  
2 - Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі 
2 - Міжнародны дзень дзіцячай кнігі 
4 - Дзень святога Ісідора (апякун Інтэрнету і камп'ютэраў) 
4 - Вялікдзень па календары каталіцкай канфесіі. 
6 - 185 гадоў з дня нараджэння Мікалая Скліфасоўскага (1836-1904), расійскага вучонага-

хірурга 
6 - 125 гадоў Першым алімпійскім гульням сучаснасці (1896) 
7 - Сусветны дзень здароўя (адзначаецца з 1948 года)  
11 - Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў 
12 - 90 гадоў з дня нараджэння Віталя Коржыкава (1931-2007), рускага пісьменніка 
12 - Сусветны дзень авіяцыі і касманаўтыкі 
13 - Сусветны дзень рок-н-рола 
15 - 135 гадоў з дня нараджэння Мікалая Гумілёва (1886-1921), рускага паэта 
15 - Дзень экалагічных ведаў 
18 - Міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін 
21 - 205 гадоў з дня нараджэння Шарлоты Бронтэ (1816-1855), англійскай пісьменніцы 
21 – 95 гадоў з дня нараджэння Елізаветы II (1926), каралевы Вялікабрытаніі 
22 - Міжнародны дзень Маці-Зямлі 
23 - Сусветны дзень кнігі і аховы аўтарскага права 
23 - 135 гадоў з дня нараджэння Змітрака Бядулі (1886-1941), беларускага пісьменніка 
23 - 130 гадоў з дня нараджэння Сяргея Пракоф'ева (1891-1953), рускага кампазітара 
24 - Міжнародны дзень салідарнасці моладзі 
25 – Сусветны дзень пародненых гарадоў 
26 - 35 гадоў Чарнобыльскай катастрофы (1986) 
29 - 100 гадоў з дня нараджэння Міколы Ермаловіча (1921- 2000), беларускага гісторыка, 

літаратуразнаўцы 
29 - Міжнародны дзень танца 
 
 

  МАЙ   
1 - Свята працы 
1 - 90 гадоў з дня нараджэння Алега Лойкі (1931-2009), беларускага пісьменніка 
2 - Вялікдзень па календары праваслаўнай канфесіі 
3 - Сусветны дзень Сонца 
5 - Дзень друку 



5 - 175 гадоў з дня нараджэння Генрыка Сянкевіча (1846-1916), польскага пісьменніка, 
Нобелеўскага лаўрэата 

5 – 190 гадоў з дня нараджэння Уладзіслава Борзабагатага (1831-1886), удзельніка 
паўстання1863-1864 гг. на Беларусі, паўстаніцкага камісара Навагрудскага павета 

6 - 165 гадоў з дня нараджэння Зігмунда Фрэйда (1856-1939), аўстрыйскага псіхолага 
7 - 160 гадоў з дня нараджэння Рабіндраната Тагора (1861-1941), індыйскага пісьменніка, 

Нобелеўскага лаўрэата 
9 - Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь 
9 - Дзень Перамогі 
11 - Радаўніца (па календары праваслаўнай канфесіі) 
12 - 95 гадоў з дня нараджэння Мікалая Кругавых (1926-1994), беларускага пісьменніка 
15 - 130 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Булгакава (1891-1940), расійскага пісьменніка 
15 - 85 гадоў з дня нараджэння Барыса Сачанкі (1936-1995), беларускага пісьменніка 
15 - 105 гадоў з дня нараджэння Ніны Тарас (в. Заполле, 1916-2006), беларускай паэткі 
15 - Сусветны дзень сям'і 
16 - Сусветны дзень памяці ахвяр СНІД 
16 - 110 гадоў з дня нараджэння Васіля Віткі (1911-1996), беларускага пісьменніка 
18 - Міжнародны дзень музеяў 
21 - Сусветны дзень культурнай разнастайнасці 
21 - 100 гадоў з дня нараджэння Андрэя Сахарава (1921-1989), расійскага вучонага  
22 - Міжнародны дзень біялагічнай разнастайнасці 
24 – Дзень святых Мяфодзія і Кірылы. Дзень славянскага пісьменства і культуры 
31- Сусветны дзень без тытуню 

 
 

  ЧЭРВЕНЬ   
1 - Міжнародны дзень аховы дзяцей 
1 - 75 гадоў з дня нараджэння Генрыха Далідовіча (1946), беларускага пісьменніка 
5 - Дзень памяці Еўфрасінні Полацкай 
5 - Сусветны дзень аховы навакольнага асяроддзя 
6 - 180 гадоў з дня нараджэння Элізы Ажэшка (1841-1910), польскай пісьменніцы 
6 - Дзень рускай мовы 
6 - Сусветны дзень пацалунка 
8 - Сусветны дзень акіянаў 
9 - Міжнародны дзень сяброў 
14 - 210 гадоў з дня нараджэння Гарыет Бічэр-Стоу (1811--1896), амерыканскай пісьменніцы 
15 - 80 гадоў з дня нараджэння Івана Катляра (1941, Навагруд. р-н), вучонага-філосафа, 

палітолага, педагога 
22 - 165 гадоў з дня нараджэння Генры Райдэр Хагарда (1856-1925), англійскага пісьменніка 
22 - Дзень усенароднай памяці ахвяр ВАВ. 80 гадоў з пачатку Вялікай Айчыннай 

вайны (1941-1945) 
22 - Дзень летняга сонцастаяння 
23 - Міжнародны Алімпійскі дзень 
25 - Дзень сяброўства і яднання славян 
26 - Міжнародны дзень барацьбы са злоўжываннем наркатычных сродкаў і іх 

незаконым абаротам 
27 - Дзень моладзі  
28 – 90 год з дня адкрыцця Кургана Бессмяротнасці Адама Міцкевіча 
 
 

  ЛІПЕНЬ   
2 - Дзень вышыванкі ў Беларусі 
3 - Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень Рэспублікі). Дзень вызвалення 

Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 
3 - 95 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Багамолава (1926-2003), расійскага пісьменніка 



6 - 170 гадоў з дня нараджэння Янкі Лучыны (1851 -1897), беларускага паэта 
6 – Сусветны дзень пацалунка 
7 - 225 гадоў з дня нараджэння Яна Чачота (1796-1847), беларускага паэта, фалькларыста 
8 - Дзень заступнікаў шлюбу святых Пятра і Фяўронні. Дзень  сям'і, любові і вернасці. 
10 - 150 гадоў з дня нараджэння Марсэля Пруста (1871-1922), французскага пісьменніка  
15 - 145 гадоў з дня нараджэння Цёткі (Пашкевіч Алаіза; 1876-1916), беларускай паэтэсы 
15 - 415 гадоў з дня нараджэння Харменса ван Рэйна Рэмбрандта (1606-1669), 

галандскага мастака 
17 - 175 гадоў з дня нараджэння Мікалая Міклухі-Маклая (1846-1888), расійскага 

вандроўніка і этнографа 
22 - 85 гадоў з дня нараджэння Вячаслава Чамярыцкага (1936), беларускага філолага 
26 - 165 гадоў з дня нараджэння Бернарда Шоу (1856-1950), англійскага драматурга 
26 - 510 гадоў з часу атрымання Навагрудкам граматы на Магдэбургскае права (1511) 
30 - Міжнародны дзень сяброўства 

 
 

  ЖНІВЕНЬ   
3 - 95 гадоў з дня нараджэння Алеся Адамовіча (1926-1994), беларускага пісьменніка 
8 - Міжнародны дзень пісьменства (з 1966 г. па ініцыятыве ЮНЭСКА) 
9 – Сусветны дзень кнігалюбаў 
12 - Міжнародны дзень моладзі 
15 – 90 гадоў з дня нараджэння Мікаэла Тарывердзіева (1931-1996), расійскага кампазітара 
15 - 250 гадоў з дня нараджэння Вальтэра Скота (1771-1832), англійскага пісьменніка  
15 - 190 гадоў з дня нараджэння Вінцэся Каратынскага (1831-1891), беларускага і 

польскага паэта, публіцыста 
18 - 75 гадоў з дня нараджэння Алеся Марціновіча (1946), беларускага літаратуразнаўцы,  
27 - 150 гадоў з дня нараджэння Тэадора Драйзера (1871-1945), амерыканскага пісьменніка  
28 - 85 гадоў з дня нараджэння Генадзя Бураўкіна (1936-2014), беларускага паэта  

 
 

  ВЕРАСЕНЬ   
1 - Дзень ведаў 
3 - 80 гадоў з дня нараджэння Сяргея Даўлатава (1941-1990), расійскага пісьменніка 
5 - Дзень беларускага пісьменства /г. Капыль/ 
5 -120 гадоў з дня нараджэння Віталя Вольскага (1901-1988), беларускага пісьменніка  
12 - 100 гадоў з дня нараджэння Станіслава Лема (1921-2009), польскага пісьменніка 
15 - Дзень бібліятэк 
16 - 75 гадоў з дня нараджэння Сяргея Законнікава (1946), беларускага паэта,  
19 - 30 гадоў з часу прыняцця афіцыйнай назвы Рэспубліка Беларусь 
21 - 155 гадоў з дня нараджэння Герберта Уэлса (1866-1946), англійскага пісьменніка 
21 - Міжнародны дзень міру 
22 - Сусветны дзень без аўтамабіля 
22 - 130 гадоў з дня нараджэння Рувіма Фраермана (1891-1972), расійскага пісьменніка,  
24 - 380 гадоў з дня нараджэння Станіслава Незабытоўскага (1641-1717), мемуарыста, 
дзяржаўнага дзеяча 
27 - Сусветны дзень турызму 
30 - 90 гадоў з дня нараджэння Ніла Гілевіча (1931-2016), беларускага паэта 
30 - 130 гадоў з дня нараджэння Ота Шмідта (1891-1956), вучонага, палярнага 

даследчыка, матэматыка, ураджэнца Беларусі  
 
 

  КАСТРЫЧНIК   
1 - Дзень пажылых людзей 
1 - 230 гадоў з дня нараджэння Сяргея Аксакава (1791-1859), рускага пісьменніка 
2 - Дзень настаўніка 



2 - 125 гадоў з дня нараджэння Мікалая Дучыца  (1896-1980, г.п.Любча), беларускага мастака  
6 - 145 гадоў з дня нараджэння Яна Булгака (1876-1950 в.Асташына), беларускага і 

польскага майстра мастацкай фатаграфіі, этнографа, фалькларыста 
8 - 90 гадоў з дня нараджэння Юліана Сямёнава (1931-1993), расійскага пісьменніка 
10 - Дзень работнікаў культуры 
14 - Дзень маці 
17 - 90 гадоў з дня нараджэння Анатоля Прыстаўкіна (1931-2008), рускага пісьменніка 
20 - 125 гадоў з дня нараджэння Яўгена Шварца (1896-1958), рускага пісьменніка 
21 – 100 гадоў з дня нараджэння Івана Муравейкі (1921), беларускага паэта 
25 - 140 гадоў з дня нараджэння Пабла Пікасо (1881-1973), французская мастака 

 
 

  ЛІСТАПАД    
2 -  Дзень памяці 
7 - 125 гадоў з дня нараджэння Міхася Чарота (1896-1938), беларускага пісьменніка  
10 - Сусветны дзень моладзі 
11- Міжнародны дзень энергазберажэння 
11 - 200 гадоў з дня нараджэння Фёдара Дастаеўскага (1821-1881), рускага пісьменніка 
11 -120 гадоу з дня нараджэння Яўгена Чарушына (1901-1965), рускага пісьменніка і мастака 
13 - Міжнародны дзень сляпых 
16 - Міжнародны дзень талерантнасці 
18 - 90 гадоў з дня нараджэння Анатоля Вярцінскага (1931), беларускага паэта 
18 - Міжнародны дзень адмовы ад курэння 
19 - 85 гадоў з дня нараджэння Эрнэста Ялугіна (1936), беларускага пісьменніка 
20 - 120 гадоў з дня нараджэння Міхася Зарэцкага (1901-1941) беларускага пісьменніка 
20 - 105 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Дудзіна (1916-1993), рускага пісьменніка 
20 - Міжнародны дзень правоў дзіцяці 
22 - 220 гадоў з  дня нa paджэння Уладзіміра Даля (1801-1872), рускага пісьменніка і філолага 
28 - 140 гадоў з дня нараджэння Стэфана Цвейга (1881-1942), аўстрыйскага пісьменніка 
 
 

   СНЕЖАНЬ   
1 - Сусветны дзень барацьбы са СНІДам 

1 - 125 гадоў з дня нараджэння Георгія Жукава (1896-1974), савецкі палкаводзец. Маршал 

Савецкага Саюза, чатыры разы Герой Савецкага Саюза 
З - Міжнародны дзень інвалідаў. Дзень інвалідаў Рэспублікі Беларусь 
8 - 30 гадоў з дня утварэння Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД) (1991) 
9 - 130 гадоў з дня нараджэння Максіма Багдановіча (1891-1917), беларускага паэта, 

перакладчыка, крытыка, гісторыка літаратуры  
10 - Дзень правоў чалавека 
12 - 200 гадоў з дня нараджэння Гюстава Флабэра (1821-1880), французскага пісьменніка 
13 - 80 гадоў з дня нараджэння Міколы Маляўкі (1941), беларускага пісьменніка 
21 - 225 гадоў з дня нараджэння Тамаша Зана (1796-1855), беларускага паэта, удзельніка 

вызваленчага руху 
21 - 125 гадоў з дня нараджэння Канстанціна Ракасоўскага (1896-1968), маршала Вялікай 

Айчыннай вайны  
25 - 480 гадоў назад створаны запаведнік Белавежская пушча (1541) 
25 - Ражаство Хрыстовае (каталіцкае) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

КНІГІ-ЮБІЛЯРЫ 2021 ГОДА 
 
35 лет   У. Караткевіч «Быў. Есць. Буду» 
45 лет   В. Распутин «Прощание с Матерой»  
    В. Астафьев «Царь-рыба» 
50 лет   В. Шукшин «Я пришел дать вам волю» 
    Г. Троепольский «Белый Бим Черное Ухо» 
    В.Быкаў «Абеліск» 

    А.Адамовіч «Хатынская аповесць» 
55 лет   М. Булгаков «Мастер и Маргарита» 
    І. Мележ «Подых навальніцы» 
    Э. Успенский «Крокодил  Гена и его друзья»   
65 лет   Е. Шварц «Обыкновенное чудо»  
70 лет   Д. Родари «Приключения Чиполлино» 
   Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 
   Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 
85 лет   М. Митчелл «Унесенные ветром»  
    В. Катаев «Белеет парус одинокий» 
    А. Толстой «Золотой ключик» 
    М. Лынькоў «Міколка-паравоз» 
90 лет   И.Ильф, Е.Петров «Золотой теленок» 
95 лет   Р. Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 
    А. Милн «Винни-Пух» 
100 лет  Я.Колас «Казкі жыцця» 
115 лет  Дж. Лондон «Белый Клык»  
120 лет  А. Чехов «Три сестры» 
125 лет  А. Чехов «Чайка»  
    Г. Уэллс «Остров доктора Моро»  
130 лет  А. Конан Дойль «Приключения Шерлока Холмса»  
    О. Уайльд «Портрет Дориана Грея»  
    Ф. Багушэвіч «Дудка беларуская» 
140 лет  Н. Лесков «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе»  
145 лет  М. Твен «Приключения Тома Сойера»  
    Н. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» 
155 лет  Ф. Достоевский «Преступление и наказание» 
    Т. Майн Рид «Всадник без головы»  
    В. Дунін-Марцінкевіч «Пінская шляхта» 
160 лет  Ф. Достоевский «Униженные и оскорбленные»  
165 лет  П. Ершов «Конек-Горбунок»  
175 гадоў  В. Дунін-Марцінкевіч «Сялянка» (Ідылія) 
180 лет  Ф. Купер «Зверобой»  
185 лет  А. Пушкин «Капитанская дочка».  
190 лет  Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ревизор» 
    В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» 
195 лет  Ф. Купер «Последний из могикан». 
200 лет  А.Пушкин «Кавказский пленник»  
240 лет  Д. Фонвизин «Недоросль» 
295 лет  Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 
420 лет  У. Шекспир «Гамлет».  
700 лет   А. Данте «Божественная комедия» 
 
 


	27 - Гадзіна Зямлі  20:30 - 21:30



