
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2021 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА 
Ефрасіння (Еўфрасіння) Полацкая (свецкае імя Прадслава; каля 1101 ці 1104, г. Полацк –

1173), полацкая князѐўня, асветніца і мецэнатка, першая жанчына гэтага гістарычнага 

перыяду, кананізаваная ў святыя –920 гадоў з дня нараджэння; 

Студзень 

2 — Зарэмба Міхась (Міхаіл Мікалаевіч)(1941, Лагойскі р-н –2002), пісьменнік –80 гадоў з 

дня нараджэння; 

12–Мулявін Уладзімір (1941, Расія -2003), артыст эстрады, кампазітар, стваральнік і 

мастацкі кіраўнік беларускага дзяржаўнага ансамбля ―Песняры‖, Народны артыст Беларусі 

і СССР –80 гадоў з дня нараджэння; 

12 –Лондан Джэк (1876-1916), амерыканскі пісьменнік –145 гадоў з дня нараджэння; 

14–Рыбакоў Анатоль (1911-1998), расійскі пісьменнік –110 гадоў з дня нараджэння; 

24–Пазнякоў Міхась (1951, Бых. р-н), пісьменнік, перакладчык, мовазнаўца, журналіст –70 

гадоў з дня нараджэння; 

27–Салтыкоў-Шчадрын Міхаіл (1826-1889), рускі пісьменнік-празаік, сатырык –195 гадоў 

з дня нараджэння; 

30–Шамякін Іван (1921, в.Карма, Добруш. р-н –2004), Народны пісьменнік Беларусі, 

дзяржаўны і грамадскі дзеяч, акадэмік НАН Беларусі –100 гадоў з дня нараджэння. 

Люты 

8–Мележ Іван (1921, Хойн. р-н –1976), Народны пісьменнік Беларусі –100 гадоў з дня 

нараджэння; 

14–Ягоўдзік (сапр. Ягаўдзік) Уладзімір(1956, Слонім. р-н), пісьменнік, драматург –65 гадоў 

з дня нараджэння; 

17–Барто Агнія (1906-1981), руская пісьменніца –115 гадоў з дня нараджэння; 

24 –Грым Вільгельм (1786-1859), нямецкі філолаг, адзін з братоў-казачнікаў –235 гадоў з 

дня нараджэння; 

28–Бадак Алесь (Аляксандр)(1966, Ляхав. р-н), беларускі пісьменнік –55 гадоў з дня 

нараджэння; 

Сакавік 

5–Крапіва Кандрат (сапр. Атраховіч Кандрат Кандратавіч) (1896, Уздзен. р-н -1991), 

драматург, байкапісец, празаік, мовазнаўца, грамадскі дзеяч, акадэмік НАН Беларусі, 

Народны пісьменнік Беларусі, Заслужаны дзеяч навукі Беларусі –125 гадоў з дня 

нараджэння; 

10 –Козенка Мікола (1951, Мазыр), этнахарэолаг, педагог, рэжысѐр, дзеяч аматарскай 

творчасці, аўтар ідэі, праекта і мастацкі кіраўнік Рэспубліканскага фестывалю 



фальклорнага мастацтва ―Берагіня‖, мастацкі кіраўнік фальклорнага гурта ―Берагіня‖–70 

гадоў з дня нараджэння; 

14–Місько Павел (1931, в.Знамя, Слуцк. р-н -2011), пісьменнік –90 гадоў з дня нараджэння; 

Красавік 

21–Бронтэ Шарлота (1816-1855), англійская паэтэса –205 гадоў з дня нараджэння; 

23–Бядуля Змітрок (сапр. Плаўнік Самуіл Яфімавіч, 1886, в.Пасадзец, Лагойскі р-н –1941), 

пісьменнік –135 гадоў з дня нараджэння; 

27–Башлакоў Міхась (1951. В. Баштан, Гомел. р-н), паэт выдатнік друку Беларусі –70 

гадоў з дня нараджэння; 

Май 

1–Лойка Алег (1931, г.Слонім-2008), пісьменнік, літаратуразнаўца, крытык, член-

карэспандэнт НАН Беларусі –90 гадоў з дня нараджэння; 

15–Сачанка Барыс (1936, Хойн. р-н-1995), пісьменнік –85 гадоў з дня нараджэння; 

15–Булгакаў Міхаіл (1891-1940), расійскі пісьменнік –130 гадоў з дня нараджэння; 

16 — Вітка Васіль (сапр. Крысько Цімох Васільевіч, 1911, в.Еўлічы,Слуцкі р-н-1996), 

паэт, пісьменнік, крытык, Заслужаны дзеяч культуры Беларусі –110 гадоў з дня 

нараджэння; 

Ліпень 

8–Волкаў Аляксандр (1891-1977), расійскі пісьменнік –130 гадоў з дня нараджэння; 

8–Цѐтка (сапр. Пашкевіч Алаіза; 1876, Шчуч. р-н-1916), паэтка-рэвалюцыянерка –145 

гадоў з дня нараджэння; 

Жнівень 

15–Скот Вальтэр (1771-1832), англійскі паэт, празаік і гісторык –250 гадоў з дня 

нараджэння; 

27-ДрайзерТэадор (1871–1945), амерыканскі пісьменнік -150 гадоў з дня нараджэння; 

28–Бураўкін Генадзь (1936, в.Тродавічы, Расон. р-н-2014), паэт, перакладчык, дзяржаўны 

дзеяч Беларусі –85 гадоў з дня нараджэння; 

Верасень 

5–Вольскі (сапр. Вольскі-Зайдэль) Віталь(1901, Расія-1988), пісьменнік, драматург, 

тэатральны крытык, Заслужаны дзеяч культуры Беларусі –120 гадоў з дня нараджэння; 

12–Лем Станіслаў (1921-2006), польскі пісьменнік, фантаст, філосаф, публіцыст, 

футуролаг –100 гадоў з дня нараджэння; 

30–Гілевіч Ніл (1931, Лагойскі р-н -2016), паэт, літаратуразнаўца, фалькларыст, 

перакладчык, грамадскі дзеяч,Народны паэт Беларусі, Заслужаны дзеяч навукі Беларусі, 

лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Я.Купалы, Міжнароднай прэміі імя Х.Боцева –90 

гадоў з дня нараджэння; 

 



Кастрычнік 

1–Аксакаў Сяргей (1791-1859), расійскі пісьменнік, літаратурны і тэатральны крытык –230 

гадоў з дня нараджэння; 

17–Прыстаўкін Анатоль (1931-2008), расійскі пісьменнік, грамадскі дзеяч -90 гадоў з дня 

нараджэння; 

Лістапад 

11–Дастаеўскі Фѐдар (1821-1881), рускі пісьменнік, мысляр, філосаф і публіцыст –200 

гадоў з дня нараджэння; 

11–Чарушын Яўген (1901-1965), рускі пісьменнік, скульптар, мастак-ілюстратар –120 гадоў 

з дня нараджэння; 

22–Даль Уладзімір (1801-1872), рускі пісьменнік, этнограф і лексікограф, збіральнік 

фальклору, ваенны лекар–220 гадоў з дня нараджэння; 

Снежань 

9–Багдановіч Максім (1891, г.Мінск-1917), паэт, класік беларускай літаратуры, адзін са 

стваральнікаў беларускай літаратуры і літаратурнай мовы новага часу, перакладчык, 

літаратуразнаўца, празаік, крытык і гісторык літаратуры –130 гадоў з дня нараджэння; 

10–Някрасаў Мікалай (1821–1878), рускі паэт, празаік і публіцыст, класік рускай 

літаратуры –200 гадоў з дня нараджэння. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2021 ГОДА 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год 

Основные даты календаря 

2021 год 

Январь 

14 – День освобождения г. Калинковичи и Калинковичского района от немецко-

фашистских захватчиков 

Февраль 

15 – День памяти воинов-интернационалистов Беларуси 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитников Отечества и Вооружѐнных сил Республики Беларусь 

Март 

8 – Международный день женщин 

14 – День православной книги 

15 – День Конституции Республики Беларусь 

Апрель 

2 — День объединения народов Беларуси и России 

7 — Всемирный день здоровья 

11— Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

26 — Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе 

Май 

1 – Праздник труда 

9 – День Победы 

10 — День Государственного герба и Государственного флага Республики 

Беларусь 

15 — Международный день семьи 

17 — Международный день памяти жертв СПИД 

31 – Всемирный день без табака 

Июнь 

1 – Международный день защиты детей 

5 – Всемирный день окружающей среды (День эколога) 

22 — День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

28 — День молодѐжи Беларуси 

Июль 

3 – День Независимости Республики Беларусь 

7 – День профилактики алкоголизма 



30 – Международный день дружбы 

Сентябрь 

1 – День знаний 

6 – День белорусской письменности 

15 – День библиотек Беларуси 

  

Октябрь 

1 – Международный день пожилого человека 

14 – День матери 

Декабрь 

1 – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 – День инвалидов Республики Беларусь 

10 – День прав человека 

СТУДЗЕНЬ 

1 — НОВЫ ГОД; 

1 — 160 гадоў з дня нараджэння ЯЎХІМА ФЁДАРАВІЧА КАРСКАГА (1861, Гродзенскі р-

н –1931), філолага-славіста, заснавальніка беларускага навуковага мовазнаўства і 

літаратуразнаўства, этнографа, фалькларыста, палеографа, педагога, акадэміка 

Пецярбургскай АН; 

1 — 85 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ ПАЎЛАВІЧА КУДРАЎЦА (1936, Клічаўскі р-н 

–2014), пісьменніка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа (1986); 

2 — 85 гадоў з дня нараджэння АНТОНА РЫГОРАВІЧА НАВУМАЎЦА (1936, Пінскі р-н), 

украінскага вучонага–фізіка, акадэміка НАН Украіны, заслужанага дзеяча навукі і тэхнікі 

Украіны, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР (1988) і Украіны (1997); 

7 — Раство Хрыстова( праваслаўнае Раство); 

12 — 440 гадоў з часу атрымання г. ПІНСКАМ граматы на 8 Магдэбургскае права (1581); 

15 — 85 гадоў з дня нараджэння ЯНКІ (ІВАНА ДАНІЛАВІЧА) СІПАКОВА (1936, 

Аршанскі р-н –2011), пісьменніка, перакладчыка, заслужанага дзеяча культуры Беларусі, 

лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы (1976); 

24 — 70 гадоў з дня нараджэння МІХАСЯ (МІХАІЛА ПАЎЛАВІЧА) ПАЗНЯКОВА (1951, 

Быхаўскі р-н), пісьменніка, многія вершы якога пакладзены на музыку, перакладчыка, 

мовазнаўца, журналіста; 

30 — 100 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ПЯТРОВІЧА ШАМЯКІНА (1921, Добрушскі р-н 

–2004), народнага пісьменніка Беларусі, дзяржаўнага і грамадскага дзеяча, акадэміка НАН 

Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР (1951), Літаратурнай прэміі Беларусі імя Якуба 



Коласа (1959), Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1968, 1982), Літаратурнай прэміі Міністэрства 

абароны СССР (1978), Прэміі Саюзнай Дзяржавы Беларусі і Расіі (2002); 

31 — ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАЙ НАВУКІ 

ЛЮТЫ 

8 — 100 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ПАЎЛАВІЧА МЕЛЕЖА (1921, Хойніцкі р-н –

1976), пісьменніка, грамадскага дзеяча, народнага пісьменніка Беларусі, лаўрэата 

Літаратурнай прэміі імя Якуба Коласа (1962), Ленінскай прэміі (1972), Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі імя Якуба Коласа (1976); 

12 — 275 гадоў з дня нараджэння АНДРЭЯ ТАДЭВУША БАНАВЕНТУРЫ КАСЦЮШКІ 

(ахрышчаны 12.02.1746, Івацэвіцкі р-н –1817), дзяржаўнага і ваеннага дзеяча Рэчы 

Паспалітай, генерал-лейтэнанта, кіраўніка нацыянальнавызваленчага паўстання 1794 г. у 

Польшчы, Беларусі і Літве, удзельніка вайны за незалежнасць ЗША; 

14 — 65 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ІВАНАВІЧА ЯГОЎДЗІКА (ЯГАЎДЗІКА; 

1956, Слонімскі р-н), пісьменніка, драматурга, літаратурнага крытыка, перакладчыка, 

лаўрэата прэміі Федэрацыі праф-саюзаў Беларусі (1993), Літаратурнай прэміі імя Я. Маўра 

(1994); 

23 — ДЗЕНЬ АБАРОНЦАЎ АЙЧЫНЫ І ЎЗБРОЕНЫХ СІЛ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ; 

24 — 100 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА ЯКАЎЛЕВІЧА КАРПАВА (1921, Расія –

2011), рэжысѐра, заслужанага дзеяча культуры Беларуси; 

28 — 55 гадоў з дня нараджэння АЛЕСЯ (АЛЯКСАНДРА МІКАЛАЕВІЧА) БАДАКА 

(1966, Ляхавіцкі р-н), паэта, празаіка, публіцыста, літаратурнага крытыка, галоўнага 

рэдактара часопіса «Полымя» (з 2014), лаўрэата рэспубліканскай літаратурнай прэміі 

«Залаты Купідон» (2008), Міждзяржаўнай прэміі СНД «Зоркі Садружнасці» (2014); 

САКАВІК 

1 — 95 гадоў з дня нараджэння БАРЫСА ВАСІЛЬЕВІЧА СТРАЛЬЦОВА (1926, Быхаўскі 

р-н –2009), журналіста, літаратуразнаўца, пісьменніка, педагога, выдатніка адукацыі 

Беларусі, выдатніка друку Беларусі, заслужанага дзеяча культуры Беларусі, лаўрэата прэміі 

«За духоўнае адраджэнне» (2000); 

5 — 125 гадоў з дня нараджэння КАНДРАТА КРАПІВЫ (сапр. КАНДРАТА 

КАНДРАТАВІЧА АТРАХОВІЧА; 1896, Уздзенскі р-н –1991), драматурга, байкапісца, 

празаіка, мовазнаўца, грамадскага дзеяча, акадэміка НАН Беларусі, народнага пісьменніка 

Беларусі, заслужанага дзеяча навукі Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі СССР (1941, 

1951, 1971), Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы (1974); 

8 — ДЗЕНЬ ЖАНЧЫН; 

14 — 90 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА АНДРЭЕВІЧА МІСЬКО (1931, Слуцкі р-н –2011), 

пісьменніка; 



15 — ДЗЕНЬ КАНСТЫТУЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ; 

КРАСАВІК 

2 — ДЗЕНЬ ЯДНАННЯ НАРОДАЎ БЕЛАРУСІ І РАСІІ 

4 — ВЯЛІКДЗЕНЬ (па календары каталіцкай канфесіі) 

6 — 75 гадоў з дня нараджэння ВАЛЯНЦІНЫ МІХАЙЛАЎНЫ КОЎТУН (1946, Рэчыцкі р-

н –2011), пісьменніцы, крытыка, даследчыцы, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя А. 

Куляшова (1986) 

24 — 135 гадоў з дня нараджэння ЗМІТРАКА БЯДУЛІ (сапр. САМУІЛА ЯФІМАВІЧА 

ПЛАЎНІКА; 1886, Лагойскі р-н –1941), аўтара перакладаў літаратурных твораў беларускіх 

аўтараў 

26 — ДЗЕНЬ ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ ТРАГЕДЫІ (1986) 35 гадоў з часу здарэння 

ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ КАТАСТРОФЫ 1986 г., адной з найбуйнейшых у свеце тэхнагенных 

аварый ХХ ст. 

МАЙ 

1 — СВЯТА ПРАЦЫ 

1 — 90 гадоў з дня нараджэння АЛЕГА АНТОНАВІЧА ЛОЙКІ (1931, г. Слонім –2008), 

пісьменніка, літаратуразнаўца, крытыка, членакарэспандэнта НАН Беларусі, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа (1990) 

2 — ВЯЛІКДЗЕНЬ (па календару праваслаўнай канфесіі) 

5 — ДЗЕНЬ ДРУКУ 

9 — ДЗЕНЬ ПЕРАМОГІ 

9 (другая нядзеля) — ДЗЕНЬ ДЗЯРЖАЎНАГА ГЕРБА І ДЗЯРЖАЎНАГА СЦЯГА 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

15 — ДЗЕНЬ СЯМ’І 

15 — 85 гадоў з дня нараджэння БАРЫСА ІВАНАВІЧА САЧАНКІ (1936, Хойніцкі р-н –

1995), пісьменніка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа (1982), 

Літаратурнай прэміі імя І. Мележа (1991), кавалера двух ордэнаў «Знак Пашаны», 

уладальніка медаля Ф. Скарыны 

16 — 110 гадоў з дня нараджэння ВАСІЛЯ ВІТКІ (сапр. ЦІМОХА ВАСІЛЬЕВІЧА 

КРЫСЬКО; 1911, Слуцкі р-н –1996), паэта, пісьменніка, крытыка, заслужанага дзеяча 

культуры Беларусі (1970), лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1972) 

ЧЭРВЕНЬ 

1 — 185 гадоў з часу закладкі першага каменя БРЭСЦКАЙ КРЭПАСЦІ, комплексу 

абарончых збудаванняў XІX –пачатку XX ст.ст. (Брэст; 1836) 



1 — 75 гадоў з дня нараджэння ГЕНРЫХА ВАЦЛАВАВІЧА ДАЛІДОВІЧА (1946, 

Стаўбцоўскі р-н), пісьменніка, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя І. Мележа (1987), 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа (1996) 

5 — ДЗЕНЬ ПАМЯЦІ СВЯТОЙ ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ 

5 — ДЗЕНЬ АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ 

6 — 180 гадоў з дня нараджэння ЭЛІЗЫ АЖЭШКА (дзяв. ПАЎЛОЎСКАЙ; 1841, 

Гродзенскі р-н –1910), польскамоўнай пісьменніцы, аўтара мастацкіх твораў, 

публіцыстычных і літаратурна-крытычных прац 12 

15 — 85 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ ГІЛЯ (сапр. МІКАЛАЯ СЫМОНАВІЧА 

ГІЛЕВІЧА; 1936, Лагойскі р-н), пісьменніка, перакладчыка, журналіста 

22 — ДЗЕНЬ УСЕНАРОДНАЙПАМЯЦІ АХВЯР ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 

80 гадоў з пачатку ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ, вызваленчай вайны народаў СССР 

супраць ашысцкай Германіі і яе саюзнікаў, найважнейшай састаўной часткі Другой 

сусветнай вайны (1941–1945) 

26 — 80 гадоў з пачатку дзейнасці ПЕРШАГА НА БЕЛАРУСІ ПАРТЫЗАНСКАГА 

АТРАДА пад кіраўніцтвам В. З. Каржа (Пінск; 1941) 

27 — ДЗЕНЬ МОЛАДЗІ 

 


