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КАЛЕНДАРЬ  

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ  

НА 2022 ГОД 
 

КАЛЕНДАРЬ на 2022 год включает выборочный перечень государственных  

и международных праздников; юбилейных дат событий, объектов истории, культуры  

и природы, выдающихся юбиляров Республики Беларусь и других стран.  

Особое внимание уделено информации о Минской области.  
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  СТУДЗЕНЬ / ЯНВАРЬ 

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
1 – Новый год 

 
1 – Всемирный день мира 

 
7 – Рождество Христово (православное Рождество)  

 
11 – День заповедников и национальных парков 

 
17 – День детских изобретательств 

 
19 – День спасателя  

 
23 – Всемирный день снега (Международный день 

зимних видов спорта)  
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СТУДЗЕНЬ / ЯНВАРЬ 

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
23 – День ручного письма 

 
25 – День студентов (Татьянин день) 

 
27 – Международный день памяти жертв Холокоста 

 
29 – День мобилизации против угрозы ядерной войны 

 
30 – Международный день без Интернета  

 
30 – День белорусской науки  
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СТУДЗЕНЬ / ЯНВАРЬ 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
1 – Георгій Марчук, беларускі празаік, драматург (75 гадоў з дня 

нараджэння)  

 
1 – Яўген Каршукоў, беларускі пісьменнік, пракладчык (90 гадоў з дня 

нараджэння) 

 
1 – Петр Сушко, беларускі паэт, перакладчык (85 гадоў з дня нараджэння) 

 
2 – Милий Балакирев, русский композитор, пианист, дирижёр, педагог, 

глава «Могучей кучки» (185 лет со дня рождения) 

 
3 – Джон Рональд Руэл Толкин, английский писатель, филолог (130 лет со 

дня рождения) 

 
5 – Кастусь Губарэвіч, беларускі драматург, заслужаны дзеяч мастацтваў 

Беларусі (115 гадоў з дня нараджэння) 

 
3 – Умберто Эко, итальянский литературный критик, писатель, публицист 

(90 лет со дня рождения) 
 

6 – Александр Скрябин, русский композитор, пианист (150 лет со дня 

рождения) 

 
6 – Мікалай Кірэеў, беларускі жывапісец, педагог, заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі (80 гадоў з дня нараджэння) 

 
7 – Соф’я Друкер, артыстка оперы, народная артыстка Беларусі (115 гадоў  

з дня нараджэння) 

 
12 – Сергей Королев, русский авиаконструктор (115 лет со дня рождения) 

 
13 – Иван Новиков, русский писатель (145 лет со дня рождения) 
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СТУДЗЕНЬ / ЯНВАРЬ 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
14 – Вера Вярба, беларуская паэтэса, перакладчыца (80 гадоў з дня 

нараджэння) 

 
15 – Жан Батист Мольер, французский драматург (400 лет со дня 

рождения) 

 
15 – Галіна Васілеўская, беларускі празаік (95 гадоў з дня нараджэння) 

 
16 – Викентий Вересаев, русский писатель, переводчик, литературовед (155 

лет со дня рождения) 

 
17 – Николай Жуковский, русский учёный-механик, основоположник 

гидро- и аэродинамики (175 лет со дня рождения) 

 
18 – Алан Милн, английский писатель (140 лет со дня рождения) 

 
18 – Іосіф Лангбард, беларускі архітэктар, педагог (140 гадоў з дня 

нараджэння) 

 
20 – Рыгор Шырма, беларускі харавы дырыжор, фалькларыст, публіцыст, 

літаратуразнавец (130 гадоў з дня нараджэння) 

 
21 – Юрий Левитанский, русский поэт, переводчик (190 лет со дня 

рождения) 

 
23 – Эдуард Мане, французский художник (190 лет со дня рождения) 

 
23 – Мікалай Федарэнка, беларускі жывапісец (100 гадоў з дня 

нараджэння) 
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СТУДЗЕНЬ / ЯНВАРЬ 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
24 – Пьер-Огюстен Бомарше, французский драматург, публицист (290 

лет со дня рождения) 

 
25 – Иван Шишкин, русский художник (190 лет со дня рождения) 

 
25 – Вирджиния Вулф, английская писательница, литературный критик 

(140 лет со дня рождения) 

 
27 – Льюис Кэрролл, английский писатель, математик, логик, философ, 

фотограф (190 лет со дня рождения) 

 
27 – Римма Казакова, русская поэтесса (90 лет со дня рождения) 

 
28 – Валентин Катаев, русский писатель (125 лет со дня рождения) 

 
30 – Інстытут беларускай культуры (папярэднік Акадэміі навук БССР 

(100 гадоў з дня заснавання)  
 

31 – Франс Шуберт, австрийский композитор (225 лет со дня 

рождения) 

 
31 – Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь (65 гадоў 

з часу заснавання)  
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СТУДЗЕНЬ / ЯНВАРЬ 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: персоналии, объекты, события 
1 – Яўген Хвалей (Стаўбцоўскі р-н), пісьменнік, крытык, 

публіцыст (75 гадоў з дня нараджэння) 

 
1 – Міхаіл Марозаў (г. Барысаў), удзельнік Вялікай Айчыннай 

вайны, Герой Савецкага Саюза (100 гадоў з дня нараджэння) 

 

1 – Чэрвеньскі раённы краязнаўчы музей (30 гадоў з часу 

стварэння) 
 

2 – Валерый Шарый (г. Чэрвень), беларускі спартсмен, чэмпіён 

Алімпійскіх гульняў (75 гадоў з дня нараджэння) 

 
3 – Васіль Гігевіч (Барысаўскі р-н), беларускі пісьменнік (75 гадоў 

з дня нараджэння) 

 
9 – Леанід Рашкоўскі (г. Барысаў), беларускі паэт (85 гадоў з дня 

нараджэння) 

 
10 – Васіль Пашкевіч (Уздзенскі р-н), беларускі і расійскі вучоны 

ў галіне пладаводства, адзін з заснавальнікаў навуковага 

садоўніцтва ў Беларусі (165 гадоў з дня нараджэння) 

 
12 – Міхась Калачынскі (г. Крупкі), беларускі паэт (105 гадоў з 

дня нараджэння) 

 
14 – Аляксандр Шомаў (г. Барысаў), скульптар, аўтар твораў  

у станковай, паркавай і мемарыяльнай скульптуры (60 гадоў з дня 

нараджэння) 
 

15 – Настасся Чаркас (Капыльскі р-н) беларуская майстра 

народнага ткацтва (120 гадоў з дня нараджэння) 

 

20 – Прылуцкі заказнік (Мінскі р-н), рэспубліканскі біялагічны 

заказнік (45 гадоў з часу стварэння)  

24 – Васіль Купрэвіч (Смалявіцкі р-н), беларускі вучоны-батанік, 

заснавальнік глебавай энзімалогіі, акадэмік НАН Беларусі, 

Заслужаны дзеяч навукі Беларусі (125 гадоў з дня нараджэння) 
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СТУДЗЕНЬ / ЯНВАРЬ 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: персоналии, объекты, события 
24 – Філіял «Яхімоўшчына» Дзяржаўнага літаратурнага музея 

Янкі Купалы (Маладзечанскі р-н), (25 гадоў з часу заснавання) 

адкрыты для наведвальнікаў у 2001 годзе 
 

25 – Уладзімір Ткачоў (Уздзенскі р-н), мастак, які працуе  

ў дэкаратыўна-прыкладным і манументальным мастацтве, 

станковым жывапісе, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі (75 

гадоў з дня нараджэння) 

 

31 – Алесь Гурло (г. Капыль), беларускі празаік, паэт, 

перакладчык (130 гадоў з дня нараджэння) 
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ЛЮТЫ / ФЕВРАЛЬ 

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
2 – Всемирный день водно-болотных просторов 

 
4 – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями 

 
8 – День юного героя-антифашиста 

 
11 – Международный день женщин и девочек в науке 

 
13 – Всемирный день радио 

 
14 – День святого Валентина (День всех влюбленных) 

 
14 – Международный день дарения книг 

 
15 – День памяти воинов-интернационалистов  

 
21 – День работников землеустроительной и картографо-

геодезической службы Беларуси  
 

21 – Международный день родного языка 

 
21 – Всемирный день экскурсовода 

 
23 – День защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь  
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ЛЮТЫ / ФЕВРАЛЬ 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
1 – Ларыса Глазырына, беларускі педагог, доктар педагагічных 

навук, прафесар (80 гадоў з дня нараджэння) 

 
2 – Джеймс Джойс, ирландский писатель, поэт (140 лет со дня 

рождения) 

 
7 – Чарльз Диккенс, английский писатель (210 лет со дня 

рождения)  

 
11 – Сидни Шелдон, американский писатель (105 лет со дня 

рождения) 

 
11 – Напалеон Орда, мастак, кампазітар, піяніст, педагог (215 гадоў 

з дня нараджэння) 

 
13 – Игорь Шаферан, русский поэт-песенник (90 лет со дня 

рождения) 

 
14 – Міхась Стральцоў, беларускі празаік, паэт, перакладчык, 

крытык (85 гадоў з дня нараджэння) 

 
14 – Алесь Звонак, беларускі паэт, драматург, перакладчык, 

тэатразнаўца (115 гадоў з дня нараджэння) 

 
17 – Вітольд Бялыніцкі-Біруля, беларускі жывапісец-пейзажыст 

(150 гадоў з дня нараджэння) 
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ЛЮТЫ / ФЕВРАЛЬ 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
18 – Міхаіл Савіцкі, беларускі мастак (100 гадоў з дня 

нараджэння) 

 
20 – Николай Гарин-Михайловский, русский писатель (170 

лет со дня рождения) 

 
22 – Іван Міско, беларускі скульптар, народный художник 

Беларуси (90 гадоў з дня нараджэння) 
 

24 – Константин Федин, русский писатель (130 лет со дня 

рождения) 

 
25 – Алесь Пісьмянкоў, беларускі паэт (65 гадоў з дня 

нараджэння) 

 
25 – Карло Гольдони, итальянский драматург (315 лет со 

дня рождения) 

 
26 – Уладзімір Карпаў, беларускі пісьменнік, крытык, 

літаратуразнаўца (110 гадоў з дня нараджэння) 

 
26 – Виктор Гюго, французский писатель (220 лет со дня 

рождения) 

 
26 – «Літаратура і Мастацтва», газета творчай інтэлігенцыі 

Беларусі (90 гадоў з часу выхаду першага нумара) 
 

27 – Генри Лонгфелло, американский поэт (215 лет со дня 

рождения) 
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ЛЮТЫ / ФЕВРАЛЬ 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: персоналии, объекты, события 
3 – Яўхім Кохан (Слуцкі р-н), беларускі паэт (110 гадоў з дня 

нараджэння) 

 
3 – Мікалай Шышлоў (г. Жодзіна), мастак дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва (кераміка), жывапісец, графік (75 гадоў  

з дня нараджэння) 

 
5 – Святлана Быкава (Мінскі р-н), беларуская пісьменніца, паэтка, 

празаік, дзіцячы пісьменнік; старшыня Мінскага абласнога 

аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, член Саюза пісьменнікаў 

Саюзнай дзяржавы (60 гадоў з дня нараджэння)  

16 – Рыгор Мурашка (Слуцкі р-н), беларускі пісьменнік (120 гадоў 

з дня нараджэння) 

 
17 – Канстанцін Ельскі (Смолявіцкі р-н), вучоны-біёлаг, географ, 

геолаг, падарожнік (185 гадоў з дня нараджэння) 

 
19 – Альфрэд Шутаў (Чэрвеньскі р-н), дзеяч самадзейнага 

мастацтва, Заслужаны работнік культуры Беларусі (90 гадоў з дня 

нараджэння) 

 

20 – Аляксандр Фёдараў (г. Барысаў), дырыжор, Заслужаны артыст 

Беларусі (70 гадоў з дня нараджэння) 

 

22 – Кацярына Варанько (Слуцкі р-н), бібліятэкар-бібліёграф (75 

гадоў з дня нараджэння) 
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САКАВІК / МАРТ 

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

1 – Всемирный день гражданской обороны 

 

1 – Международный день борьбы с наркоманией  

и наркобизнесом  

 

3 – Всемирный день писателя 

 

3 – Всемирный день дикой природы 

 

4 – День милиции Беларуси 

 

6 – Международный день детского телевидения  

и радиовещания  

 

8 – Международный женский день 

 

14 – Международный день рек 

 

15 – День Конституции Республики Беларусь 

 

18 – День внутренних войск Республики Беларусь  
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САКАВІК / МАРТ 

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
20 – Международный день астрологии  

 

21 – Международный день леса 

 

21 – Всемирный день поэзии 

 

22 – Всемирный день водных ресурсов 

 

23 – Всемирный день метеорологии 

 

27 – Международный день театра 
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САКАВІК / МАРТ 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
1 – Рэспубліканская навукова-тэхнічная бібліятэка, дзяржаўная 

установа (45 гадоў з часу стварэння)  
3 – Нямігская бітва (1067) (955 гадоў з часу правядзення) 

 
6 – «Мастацкая літаратура», выдавецкае ўнітарнае 

прадпрыемства (50 гадоў з часу падпісання загаду аб стварэнні) 
 

6 – Габриэль Гарсиа Маркес, колумбийский писатель-прозаик, 

журналист, издатель (95 лет со дня рождения) 
 

7 – Васіль Залатароў, беларускі кампазітар, народны артыст 

Беларусі (150 гадоў з дня нараджэння) 

 
7 – Тарас Хадкевіч, беларускі пісьменнік, паэт-перакладчык (110 

гадоў з дня нараджэння) 

 
8 – Сяргей Селіханаў, беларускі скульптар, народны мастак 

Беларусі, лаўрэат Ленінскай прэміі (105 гадоў з дня нараджэння) 

 
11 – Мікола Гамолка, беларускі пісьменнік, перакладчык, 

драматург (100 гадоў з дня нараджэння) 

 
11 – Алесь Гарун, беларускі паэт, празаік, драматург, публіцыст 

(135 гадоў з дня нараджэння) 

 
11 - Дуглас Ноэль Адамс, английский писатель, драматург, 

сценарист, автор юмористических фантастических произведений 

(70 лет со дня рождения) 
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САКАВІК / МАРТ 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
15  – Валентин Распутин, русский писатель (85 лет со дня 

рождения) 

 
18 – Сяргей Волкаў, беларускі графік, заслужаны дзеяч мастацтваў 

Беларусі (80 гадоў з дня нараджэння) 

 
20 – Хведар Жычка, беларускі паэт, пісьменнік, перакладчык (95 

гадоў з дня нараджэння) 

 
24 – Орест Кипренский, русский художник (240 лет со дня 

рождения) 

 
26 – Іван Арабейка, беларускі паэт (80 гадоў з дня нараджэння) 

 
31 – Франц Йозеф Гайдн, австрийский композитор (290 лет со дня 

рождения) 

 
31 – Корней Чуковский, русскій писатель, поэт (140 лет со дня 

рождения) 
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САКАВІК / МАРТ  

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: персоналии, объекты, события 
1 – Алесь Камароўскі (Стаўбцоўскі р-н), беларускі пісьменнік (75 

гадоў з дня нараджэння) 

 
3 – Уладзімір Будай (Дзяржынскі р-н), спявак, Заслужаны артыст 

Беларусі (75 гадоў з дня нараджэння) 

 

3 – Уладзімір Кавалёнак (Крупскі р-н), лётчык-касманаўт (80 гадоў 

з дня нараджэння) 

 
3 – Валерый Грышановіч (Крупскі р-н), беларускі паэт, публіцыст 

(75 гадоў з дня нараджэння) 

 
7 – Вітольд Гінтаўд (Мінскі р-н), удзельнік Вялікай Айчыннай 

вайны, Герой Савецкага Саюза (100 гадоў з дня нараджэння) 

 
14 – Лідзія Цыбульская (Уздзенскі р-н), казачніца, носьбіт  

і захавальніца фальклорных традыцый, проза казачніцы ўключана ў 

Спіс нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі (95 

гадоў з дня нараджэння) 
 

21 – Галіна Васюкова (г. Барысаў), беларуская пісьменніца (95 

гадоў з дня нараджэння) 

 
21 – Валерый Максімовіч (Лагойскі р-н), літаратуразнаўца, крытык, 

паэт, аўтар вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў для 

вышэйшай школы і настаўнікаў (60 гадоў з дня нараджэння) 

 
25 – Старадарожскі раённы гісторыка-этнаграфічны музей (20 

гадоў з часу адкрыцця для наведвальнікаў) 
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КРАСАВІК /АПРЕЛЬ 

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
1 – Международный день птиц 

 

1 – День юмора 

 

2 – Международный день детской книги 

 

2 – День единения народов Беларуси и России  

 

2 – Всемирный день распространения информации о проблеме 

аутизма 

 

6 – Международный день спорта на благо развития и мира  

 

7 – Всемирный день здоровья 

 

11 – Международный день освобождения узников фашистских 

лагерей 

 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики 

 

15 – Международный день культуры 
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КРАСАВІК /АПРЕЛЬ 

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
15 – День экологических знаний 

 

18 – Международный день памятников и исторических мест 

 
21 – Всемирный день творчества и инновационной 

деятельности 

 
22 – Всемирный день Земли 

 
23 – Всемирный день книг и авторского права  

 
24 – Международный день солидарности молодежи 

 
26 – День чернобыльской трагедии  

 
28 – Всемирный день охраны труда 
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КРАСАВІК / АПРЕЛЬ   

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
1 – Алег Вараб’ёў, заслужаны архітэктар Беларусі (75 гадоў з дня 

нараджэння)  

 

3 – Леонид Пастернак, русский художник (160 лет со дня 

рождения)  

 
6 – Александр Герцен, русский писатель, философ (210 лет со 

дня рождения) 

 
8 – Станіслаў Саладоўнікаў, беларускі пісьменнік (80 гадоў з 

дня нараджэння) 

 
9 – Тамара Паўлюк, беларускі жывапісец (80 гадоў з дня 

нараджэння) 

 

10 – Белла Ахмадулина, русская поэтесса (85 лет со дня 

рождения) 

 
10 – Константин Аксаков, русский публицист, поэт, 

литературный критик (205 лет со дня рождения) 

 
12 – Черубина де Габриак, русская поэтесса, драматург (135 лет 

со дня рождения) 
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КРАСАВІК / АПРЕЛЬ   

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
15 – Леонардо да Винчи, итальянский художник, ученый, инженер 

(570 лет со дня рождения) 

 

19 – Вениамин Каверин, русский писатель (120 лет со дня 

рождения) 

 

19 – Леанід Прокша, беларускі пісьменнік (110 гадоў з дня 

нараджэння) 
 

22 – Иван Ефремов, русский писатель-фантаст, палеонтолог (115 лет 

со дня рождения) 

 

25 – Василий Соловьев-Седой, русский композитор, пианист  

и дирижер (115 лет со дня рождения) 

 

28 – Валентина Осеева, детская писательница (120 лет со дня 

рождения) 

 

28 – Зоя Воскресенская, русская детская писательница (115 лет со 

дня рождения) 

 

29 – Анатоль Кузняцоў, беларускі жывапісец (75 гадоў з дня 

нараджэння) 
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КРАСАВІК / АПРЕЛЬ  

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: персоналии, объекты, события 
1 – Алесь Жук (Слуцкі р-н), беларускі пісьменнік, літаратурнай 

прэміі імя І. Мележа і Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Я. Коласа  

(75 гадоў з дня нараджэння) 
 

1 – Адам Багдановіч (бацька  Максіма Багдановіча, Крупскі р-н), 

беларускі фалькларыст, этнограф і мовазнаўца (160 гадоў з дня 

нараджэння) 
 

10 – Уладзімір Лагун (Любаньскі р-н), беларускі жывапісец (100 

гадоў з дня нараджэння) 

 
10 – Настасся Купрыянава (Лагойскі р-н), маці-патрыётка, пяць 

сыноў якой загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (150 гадоў з 

дня нараджэння) 

 
16 – Уладзімір Савіч (Лагойскі р-н), жывапісец , заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі (70 гадоў з дня нараджэння) 
 

21 – Уладзімір Слабодчыкаў (Вілейскі р-н), скульптар, аўтар 

твораў у манументальнай, станковай і паркавай скульптуры, 

медальерным мастацтве, педагог, Заслужаны дзеяч мастацтваў 

Беларусі, ганаровы член Расійскай акадэміі мастацтваў (70 гадоў з 

дня нараджэння) 
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МАЙ 

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
1 – Праздник труда 

 
3 – Всемирный день Солнца 

 
5 – Международный день борьбы за права инвалидов 

 
5 – День печати  

 
7 – День работников радио, телевидения и связи 

 
8 – Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца 

 
8 – День Государственного герба Республики Беларусь  

и Государственного флага Республики Беларусь  

 
9 – День Победы 

 
12 – День экологического образования 

 
15 – Международный день климата 

 
15 – Международный день семей 

 
17 – Всемирный день электросвязи и информационного 

общества  
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МАЙ 
ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
18 – Международный день музеев 

 
19 – День пионерской дружбы  

 
21 – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога 

и развития  

 
24 – День славянской письменности и культуры  

 

28 – День пограничника  

 
29 – Международный день миротворцев ООН 

 
31 – Всемирный день без табака 
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МАЙ  

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
2 – Алан Маршалл, австралийский писатель, публицист (120 лет со 

дня рождения) 

 

6 – Мікалай Гастэла, удзельнік абароны Беларусі ў Вялікай 

Айчыннай вайне, Герой Савецкага Саюза (115 гадоў з дня 

нараджэння) 

 

10 – Сяргей Панізнік, беларускі паэт, празаік, публіцыст (80 гадоў з 

дня нараджэння) 

 

11 – Раіса Баравікова, паэтэса, перакладчыца, лаўрэат Дзяржаўнай 

прэміі імя А. Куляшова і спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь (75 гадоў з дня нараджэння)  

 

16 – Игорь Северянин, русский поэт (135 лет со дня рождения) 

 

21 – Тэффи (настоящее имя - Надежда Александровна 

Лохвицкая), русская писательница, поэтесса, мемуаристка, 

переводчица (150 лет со дня рождения) 

 

23 – Мінская конка, від грамадзянскага транспарту (130 гадоў  

з пачатку дзейнасці)  

24 – Анатоль Тычына, беларускі мастак-графік, адзін з 

заснавальнікаў беларускай кніжнай графікі (125 гадоў з дня 

нараджэння) 

 

25 – Мікола Купрэеў, беларускі паэт, пісьменнік (85 гадоў з дня 

нараджэння) 
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МАЙ  

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
28 – Максимилиан Волошин, русский поэт, переводчик, 

художник-пейзажист (145 лет со дня рождения) 

 
30 – Лев Ошанин, русский поэт-песенник (110 лет со дня 

рождения) 

 
31 – Константин Паустовский, русский писатель, сценарист, 

педагог, журналист (130 лет со дня рождения) 
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МАЙ 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: персоналии, объекты, события 
1 – Міхаіл Басалыга (г. Слуцк), беларускі графік (80 гадоў з дня 

нараджэння) 

 
1 – Генадзь Кляўко (Пухавіцкі р-н), беларускі паэт (90 гадоў з дня 

нараджэння) 

 
1 – Пётр Карнач (Чэрвеньскі р-н), мастацтвазнаўца, мастак, 

лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (90 гадоў з дня нараджэння) 

 
9 – Валянцін Мыслівец (Пухавіцкі р-н), беларускі пісьменнік (85 

гадоў з дня нараджэння) 

 
14 – Іосіф Жыновіч (Пухавіцкі р-н), музыкант-цымбаліст, 

дырыжор, кампазітар, педагог (115 гадоў з дня нараджэння) 

 
14 – Навапольскі дзяржаўны аграрна-эканамічны каледж 

(Мінскі р-н), установа адукацыі (70 гадоў з часу стварэння) 
 

16 – Мікола Багадзяж (Барысаўскі р-н), пісьменнік, журналіст (65 

гадоў з дня нараджэння) 

 
20 – Язэп Пушча (сапр. Плашчынскі Іосіф, Мінскі р-н), беларускі 

паэт, крытык, перакладчык (120 гадоў з дня нараджэння) 

 
21 – Іван Гурбан (Нясвіжскі р-н), беларускі дзіцячы пісьменнік 

(100 гадоў з дня нараджэння) 
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МАЙ 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: персоналии, объекты, события 
26 – Янка Галубовіч (Маладзечанскі р-н), беларускі пісьменнік (80 

гадоў з дня нараджэння) 

 
27 – Анатоль Сабалеўскі (Дзяржынскі р-н), тэатразнаўца, педагог, 

лаўрэат тэатральнай прэміі імя К. Крапівы (90 гадоў з дня 

нараджэння) 

 
29 – Леанід Леўчанка (г. Мар’іна Горка), беларускі жывапісец (90 

гадоў з дня нараджэння) 
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ЧЭРВЕНЬ / ИЮНЬ 

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
1 – Международный день защиты детей 

 
1 – Всемирный день родителей 

 
5 – Всемирный день охраны окружающей среды 

 
5 – День памяти Евфросинии Полоцкой 

 
6 – День русского языка 

 
14 – Всемирный день донора крови  

 
19 – День медицинских работников  

 
22 – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной 

войны   

23 – Международный Олимпийский день 

 
25 – День молодежи и студенчества  
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ЧЭРВЕНЬ / ИЮНЬ 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
1 – Колин Маккалоу, австралийская писательница (85 лет со дня 

рождения) 

 
2 – Юнна Мориц, русская поэтесса, переводчица, сценарист (85 

лет со дня рождения) 

 
5 – Барыс Беляжэнка, беларускі паэт, журналіст (85 гадоў з дня 

нараджэння) 

 
5 – «Адукацыя и выхаванне», навукова-тэарытычны і навукова-

метадычны часопіс (30 гадоў з пачатку выдання) 
 

7 – Міхаіл Герчык, беларускі празаік, публіцыст, перакладчык (90 

гадоў з дня нараджэння) 

 
8 – Иван Крамской, русский живописец (185 лет со дня 

рождения) 

 
15 – Митрофан Греков, русский художник-баталист (140 лет со 

дня рождения) 

 
15 – Константин Бальмонт, русский поэт (155 лет со дня 

рождения) 

 
16 – Беларуская бібліятэчная асацыяцыя, грамадскае аб’яднанне 

спецыялістаў у галіне бібліятэчнай справы і інфармацыі (30 гадоў  

з часу заснавання)  

17 – Игорь Стравинский, русский композитор (140 лет со дня 

рождения) 
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ЧЭРВЕНЬ / ИЮНЬ 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
18 – Иван Гончаров, русский писатель (210 лет со дня рождения) 

 
18 – Варлам Шаламов, русский прозаик, поэт (115 лет со дня 

рождения) 

 
20 – Роберт Рождественский, русский поэт, переводчик, автор 

песен (90 лет со дня рождения) 

 
21 – Вильгельм Кюхельбекер, русский поэт, драматург (225 лет 

со дня рождения) 

 
24 – Отечественная война 1812 года (210 лет со дня начала)  

 
25 – Арсений Тарковский, русский поэт, переводчик (115 лет со 

дня рождения) 

 
26 – Юрий Яковлев (настоящая фамилия Ховкин), русский 

писатель, сценарист, автор книг для подростков и юношества (100 

лет со дня рождения) 

 
28 – Жан Жак Руссо, французский философ, писатель (310 лет со 

дня рождения) 

 
28 – Питер Пауль Рубенс, французский художник (445 лет со дня 

рождения) 

 

 



33 

 

ЧЭРВЕНЬ / ИЮНЬ 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: персоналии, объекты, события 
5 – Вячаслав Рагойша (Валожынскі р-н), беларускі паэт, крытык, 

перакладчык (80 гадоў з дня нараджэння) 

 

8 – Мемарыяльная сядзіба «Смольня», філіял Дзяржаўнага 

літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа (Стаўбцоўскі р-

н), (55 гадоў з часу адкрыцця)  

10 – «Катэхізіс», першая кніга на беларускай мове (г. Нясвіж), 

праца Сымона Буднага, першая кніга на беларускай мове, 

выдадзеная на тэрыторыі сучаснай Беларусі (460 гадоў з часу 

выдання) 
 

13 – Ігар Жук (Мядзельскі р-н), беларускі літаратуразнавец, 

літаратурны крытык, гісторык літаратуры (65 гадоў з дня 

нараджэння)  

 
14 – Уладзімір Крайко (Пухавіцкі р-н), адзін з кіраўнікоў 

партызанскага руху ў Мінскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну 

(115 гадоў з дня нараджэння) 

 

18 – Галіна Барташэвіч (г. Слуцк), фалькларыстка, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (90 гадоў з дня нараджэння) 

 
18 – Сяргей Пятроўскі (Мінскі р-н), кінааператар, Заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі (90 гадоў з дня нараджэння) 

 
20 – Сяргей Давідовіч (Лагойскі р-н), беларускі паэт, мастак-

жывапісец (80 гадоў з дня нараджэння) 

 
29 – Мікалай Калядка (г. Любань), дырыжор, заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі (70 гадоў з дня нараджэння 
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По решению ООН: 

 2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 

 2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций 

по проблемам питания 

 2018–2027 гг. – Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

 2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития» 

 2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого 

развития 

 2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем 

 2022–2032 гг. – Десятилетие языков коренных народов 

 2022 – Международный год кустарного рыболовства и аквакультуры 

 

В СНГ: 

 2022 год объявлен в СНГ “Годом народного творчества и культурного 

наследия” 

В БЕЛАРУСИ: 

 2022 год  объявлен  

 

Культурная столица Беларуси в 2022 году – город Орша (Витебская область) 

Всемирная столица книги в 2022 году – город Гвадалахара (Мексика)  
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В 2022 году исполняется: 
Мінск (1067) - 955 гадоў з часу першага ўпамінання  

ў «Аповесці мінулых гадоў»  

 
Орша (1067) - 955 гадоў з часу першага ўпамінання  

ў «Аповесці мінулых гадоў» 

 
Клецк (1127) - 895 гадоў з часу першага ўпамінання  

ў летапісах 

 
Чэрвень (1387) - 635 гадоў з часу першых звестак 

 
Дзейнасць Францыска Скарыны ў Празе (1517) (да 1519 г. 

выдадзена 23 кнігі Бібліі) – 505 гадоў з пачатку выдавецкай 

дзейнасці 
 

«СБ. Беларусь сегодня» (1927), белорусская общественно-

политическая газета – 95 лет с начала издания 

 
Мінская аўтаматычная тэлефонная станцыя (1932), першая 

ў Беларусі АТС машыннай сістэмы – 90 гадоў з здачы ў 

эксплуатацыю 

 
Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі (1932) – 90 гадоў з 

часу заснавання 

 
«Родная прырода» (1972), грамадска-палітычны, навукова-

папулярны ілюстраваны часопіс – 50 гадоў з пачатку выдання 

 
«Пачаткова школа» (1992), часопіс, навукова-метадычнае 

выданне – 30 гадоў з пачатку выдання 
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В 2022 году исполняется: 
«Вясёлка» (1957), літаратурна-мастацкі часопіс для дзя – 30 

гадоў з пачатку выдання  
Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (1932), вядучая 

вышэйшая навучальная ўстанова нацыянальнай сістэмы 

адукацыі ў галіне музычнага мастацтва – 90 гадоў з часу 

стварэння 
 

Слуцкі краязнаўчы музей (1952), дзяржаўная ўстанова – 70 

гадоў часу стварэння 
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