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Каляндар знамянальных і памятных дат па Бялыніцкаму
раёну на 2017 год : бібліяграфічны паказальнік / ДУК
“Бялыніцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сетка” ; Аддзел
абслугоўвання і інфармацыі ; [складальнік В. А. Філіповіч ;
рэдактар Р. Г. Гапеева ; адказны за выпуск І. А. Коннава]. —
Бялынічы : Бялыніцкая цэнтральная раённая бібліятэка, 2016. —
С. 22.

«Каляндар знамянальных і памятных дат па Бялыніцкаму
раёну на 2017 год» — бібліяграфічнае выданне, якое дапаможа
чытачам лепш пазнаць свой край, а бібліятэкарам – прапагандаваць
краязнаўчую літаратуру.
Уключаныя ў яго знамянальныя і памятныя даты
адлюстроўваюць важныя падзеі гісторыі, палітычнага, гаспадарчага і
культурнага жыцця нашага раёна, дзейнасць знакамітых людзей,
звязаных з нашым краем.
Да кожнай даты даецца кароткая даведка, указваецца літаратура,
у якой часам сустракаюцца і ілюстрацыі.
Матэрыялы
“Каляндара…”
можна
выкарыстаць
пры
рэкамендацыі літаратуры, правядзенні тэматычных вечароў,
папаўнення краязнаўчых картатэк.
Кожная бібліятэка павінна, у першую чаргу, выкарыстаць тыя
лісткі “Каляндара…”, якія звязаны з іх мясцовасцю, з іх знакамітымі
землякамі. У гэтым вам дапаможа перелік знамянальных і памятных
дат, якія змешчаны ніжэй.

ДУК “Бялыніцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сетка”, 2016
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Знамянальныя і памятныя даты
145 год з дня нараджэння В. К. Бялыніцкага-Бірулі,
жывапісца-пейзажыста
115 год з дня нараджэння Б. Б. Рубінштэйна, кандыдата
медыцынскіх навук
110 год з дня нараджэння Р. Ц. Тышкевіча, баяніста,
кампазітара
100 год з дня нараджэння М. Т. Кітаева, Героя Савецкага
Саюза
95 год з дня нараджэння М. С. Яўневіча, прафесара
беларускага мовазнаўства
80 год з дня нараджэння М. І. Падабеда, журналіста,
сатырыка, заслужанага работніка культуры
75 год з дня нараджэння Р. М. Яўсеева, сатырыка,
гумарыста, байкапісца
70 год з дня нараджэння Р. А. Баравіковай, паэтэсы.
60 год з дня нараджэння Г. І. Бельскага, воінаінтэрнацыяналіста.
60 год з дня нараджэння У. Панцялеева, скульптара
55 год з дня нараджэння А. І. Марозава, краязнаўца
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215 год цэнтральнай раённай бальніцы
60 год са дня заснавання раённага цэнтра культуры
60 год Ланькаўскай сельскай бібліятэцы
30 год са дня стварэння самадзейнага вакальнага
ансамблю народнай песні “Вабічанскія ўзоры”
15 год з дня заснавання харэаграфічнага калектыву
“Сузор’е”
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145 год з дня нараджэння В. К. Бялыніцкага-Бірулі
Бялыніцкі-Біруля Вітольд Каятанавіч
(17 (29). 02. 1872–18. 06. 1957)
Нарадзіўся 17 (29) лютага 1872 года ў
фальварку Крынкі непадалёку ад Бялынічаў.
Пасля
заканчэння
Маскоўскага
вучылішча жывапісу, скульптуры і дойлідства
жыў у Маскве. З 1904 года з’яўляўся членам
Таварыства перасоўных мастацкіх выстаў, а з
1909 года — членам Саюза рускіх мастакоў,
Таварыства імя А. Куінджы. З’яўляўся адным
з арганізатараў і членаў Асацыяцыі мастакоў
рэвалюцыйнай Расіі.
У дарэвалюцыйны час пісаў пераважна лірычныя
пейзажы. З ранніх работ найбольш вядомы: “З ваколіц
Пяцігорска” (1892), “Вясна ідзе” (1899), “Вечныя снягі”
(1901), “Веснавы дзень” (1902), “Сакавіцкае змярканне”
(1903), “У канцы зімы” (1907), “Восень” (1908), “Зімовы сон”
(1911), “Блакітная капліца” (1911), “Ціхая восень” (19161917).
З 1947 года жыў пад Мінскам, працаваў над цыклам
карцін, у якіх раскрываў сваеасаблівасць прыроды беларускай
зямлі: “Зноў зацвіла вясна”, “Беларусь. Пачатак лета”,
“Зялёны май”, “Зазелянелі беларускія бярозкі”.
Памёр 18 чэрвеня 1957 года. Пахаваны ў Маскве.
У Бялынічах адкрыты мастацкі музей імя В. К.
Бялыніцкага-Бірулі, у Магілёве — філіял Нацыянальнага
мастацкага музея Рэспублікі Беларусь — мастацкі музей В. К.
Бялыніцкага-Бірулі. Імем мастака названы вуліцы ў
Бялынічах і Магілёве.
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Літаратура
Бялыніцкі-Біруля Вітольд Каятанавіч // Беларуская
энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкалегія: Г. П. Пашкоў [і інш.]. —
Мінск, 1996–2004. — Т. 3 : Беларусы — Варанец. — 1996. —
С. 402 : іл.
Бялыніцкі-Біруля Вітольд Каятанавіч // Бялыніччына :
краязнаўчы энцыклапедычны даведнік / укладальнік
М. Карпечанка. — Мінск : Выдавец В. Хурсік, 2011. — С. 27.
Бялыніцкі-Біруля Вітольд Каятанавіч // Памяць :
Бялыныніцкі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі
гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкалегія: А. В. Агееў [і інш.] ;
мастак Э. Э. Жакевіч. — Мінск : Вышэйшая школа, 2000. —
С. 442.
Бялыніцкі-Біруля Вітольд Каятанавіч // Энцыклапедыя
літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкалегія:
І. П. Шамякін [і інш]. – Мінск, 1984–1987. — Т. 1 : Акапэла –
Габелен. — 1984. — С. 284.
Бялыницки-Бируля Витольд Каэтанович // Большая
советская энциклопедия : в 30 т. / главный редактор
А. М. Прохоров; редколлегия: Н. К. Байкалов и [др.]. —
Москва, 1970-1978. — Т. 4 : Брасос - Веш. — 1971. — С. 212.
115 год з дня нараджэння Б. Б. Рубінштэйна
Рубінштэйн Барыс Барысавіч
(1902–1962)
Нарадзіўся ў 1902 годзе ў в. Галоўчын.
Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны.
Закончыў Мінскі медыцынскі інстытут,
працаваў ў беларускай эпідэміялагічнай
службе. У 1954-1962 годзе — галоўны урачэпідэміёлаг Міністэрства аховы здароўя
Беларусі.
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Удастоены ганаровага знака “Выдатнік аховы здароўя”.
Аўтар шэрага навуковых прац. Узнагароджаны ордэнам
Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны 2-й ступені. Памёр у 1962
годзе.
Літаратура
Рубінштэйн Барыс Барысавіч // Бялыніччына :
краязнаўчы энцыклапедычны даведнік / укладальнік
М. Карпечанка. — Мінск : Выдавец В. Хурсік, 2011. — С.
111.
Рубінштэйн Барыс Барысавіч // Памяць : Бялыныніцкі
раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў
Беларусі / рэдкалегія: А. В. Агееў [і інш.] ; мастак
Э. Э. Жакевіч. — Мінск : Вышэйшая школа, 2000. — С. 446. :
іл.
110 год з дня нараджэння Р. Ц. Тышкевіча
Тышкевіч Рыгор Цітавіч
(26. 05. 1907 – 12. 05. 1993)
Нарадзіўся ў 1907 годзе ў в. Карманаўка
Бялыніцкага раёна, Магілёўскай вобласці.
Баяніст,
кампазітар,
канструктар
гармоніка, педагог.
Скончыў Бялыніцкую школу сялянскай
моладзі,
Маскоўскі
інструктарскапедагагічны тэхнікум імя Кастрычніцкай
рэвалюцыі.
Працаваў рабочым у Барысаве, баяністам Камітэта па
радыёфікацыі і радыёвяшчанні пры СНК БССР, выкладчыкам
Маскоўскага музыкальна-педагагічнага вучылішча, актыўна
займаўся
канцэртнай
дзейнасцю,
удасканальваннем
гармоніка.
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З’яўляецца аўтарам 35 арыгінальных эцюдаўі п’ес для
баяна, апрацаваў больш за 100 народных песень і танцаў для
баяна, акардэона і двухраднага гармоніка, склаў больш за
1000 пераладжэнняў для гэтых музычных інструментаў,
напісаў шэраг падручнікаў і метадычных дапаможнікаў.
Літаратура
Тышкевіч Рыгор Цітавіч // Бялыніччына : краязнаўчы
энцыклапедычны даведнік / укладальнік М. Карпечанка. —
Мінск : Выдавец В. Хурсік, 2011. — С. 123.
100 год з дня нараджэння М. Т. Кітаева
Кітаеў Мікалай Трафімавіч
(1917–2000)
Кітаеў Мікалай Трафімавіч нарадзіўся
ў 1917 годзе ў в. Пічуга Дуброўскага раёна
Валгаградскай вобласці. У 1936 годзе
закончыў школу ФЗН пры Сталінградскім
трактарным заводзе, а ў снежні 1938 –
Барысаглебскую лётную школу. Удзельнік
савецка-фінляндскай і Вялікай Айчыннай
войнаў. Прайшоў шлях ад лётчыка да
камандзіра знішчальнага авіяцыйнага палка. Прымаў удзел у
баявых аперацыях у Крыме, на Паўночным Каўказе, Украіне,
Кубані. За гады Вялікай Айчыннай вайны зрабіў больш за 400
вылетаў, збіў асабіста ў паветраных баях 27 самалётаў
праціўніка і 8 у групавых баях.
Узнагароджаны двумя ордэнамі Леніна, ордэнам
Аляксандра Неўскага, двумя ордэнамі Чырвонага Сцяга,
ордэнам Айчыннай вайны I ступені. Указам Прэзідыўма
Вярхоўнага Савета СССР ад 1 мая 1943 года М. Т. Кітаеў
ўзнагароджаны Залатой Зоркай Героя Савецкага Саюза.
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Пасля Вялікай Айчыннай вайны працаваў загадчыкам
вытворчасці
Бялыніцкага
прамкамбіната,
старшынёй
Бялыніцкага пасялковага савета.
Памёр у 2000 годзе.
Літаратура
Кітаеў Мікалай Трафімавіч // Бялыніччына : краязнаўчы
энцыклапедычны даведнік / укладальнік М. Карпечанка. —
Мінск : Выдавец В. Хурсік, 2011. — С. 172.
Кітаеў Мікалай Трафімавіч // Памяць : Бялыныніцкі
раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў
Беларусі / рэдкалегія: А. В. Агееў [і інш.] ; мастак
Э. Э. Жакевіч. — Мінск : Вышэйшая школа, 2000. — С. 261262.
95 год з дня нараджэння М. С. Яўневіча
Яўневіч Міхаіл Станіслававіч
(25. 03. 1922 –10. 01. 2010)
Міхаіл
Станіслававіч
Яўневіч
нарадзіўся 25 сакавіка 1922 года ў в. Кліны
Бялыніцкага раёна ў сялянскай сям’і.
Беларускі
мовазнаўца.
Доктар
філалагічных навук (1982), прафесар.
Лаўрэат Джяржаўнай прэміі Беларусі
(1990). Заслужаны настаўнік Беларусі
(1972).
Скончыў
Магілёўскі
педагагічны
інстытут (1947).
Працоўную дзейнасць пачаў настаўнікам, потым
выкладчык, загадчык кафедры (1952-2005) Беларускага
джяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта.
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На працягу многіх гадоў з’яўляўся членам Савета па
абароне доктарскіх дысертацый пры Інстытуце мовазнаўства
імя Я. Коласа АН Беларуci, старшынёй Спецыялізаванага
савета
па
абароне
кандыдацкіх
дысертацый
па
беларускай i рускай мовах, методыцы выкладання беларускай
мовы ў Беларускім дзяржаўным педуніверсітэце імя М. Танка,
з’яўляўся членам Вучонага савета ўніверсітэта i Савета
факультэта беларускай філалогіі i культуры.
У 1972 г. атрымаў ганаровае званне “Заслужаны
настаўнік Беларусі”, у 1990 г. – лаўрэата Дзяржаўнай прэміі
за школьныя падручнікі “Беларуская мова”. У 1992 г.
узнагароджаны медалём Ф. Скарыны за вялікую, грамадскую,
навуковую i педагагічную дзейнасць у галіне беларускай
навукі i культуры.
Памёр 10 студзеня 2010 года.
Літаратура
Яўневіч Міхаіл Станіслававіч // Бялыніччына :
краязнаўчы энцыклапедычны даведнік / укладальнік
М. Карпечанка. — Мінск : Выдавец В. Хурсік, 2011. —
С. 137.
80 год з дня нараджэння М. І. Падабеда
Падабед Мікалай Іванавіч
(24. 05. 1937)
Мікола Падабед нарадзіўся 24 мая 1937
года ў в. Пожар Клімавіцкага раёна
Магілёўскай вобласці.
Скончыў
Магілёўскі
дзяржаўны
педінстытут, Мінскую ВПШ. Заслужаны
работнік культуры Рэспублікі Беларусь,
заслужаны журналіст Беларускага саюза
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журналістаў,
лаўрэат
рэспубліканскага
літаратурнага
конкурсу ў намінацыі “Сатыра і гумар” і ўзнагароджаны
дыпломам Саюза пісьменнікаў Беларусі. Аўтар кніг сатыры і
гумару “Мазалі мядовага месяца”, “Мільён за ўсмешку”,
“Жонка напракат”.
Літаратура
Падабед Мікалай Іванавіч // Бялыніччына : краязнаўчы
энцыклапедычны даведнік / укладальнік М. Карпечанка. —
Мінск : Выдавец В. Хурсік, 2011. — С. 96.
75 год з дня нараджэння Р. М. Яўсеева
Яўсееў Рыгор Мінавіч
(1942–2004)
Нарадзіўся 10 верасня 1942 годзе в.
Барок Бялыніцкага раёна, Магілёўскай
вобласці.
Скончыў Магілёўскі педінстытут,
Вышэйшую партыйную школу пры ЦК
КПБ.
У 1964-1971 гадах працаваў у раённай
газеце “Зара камунізму”, у 1973-1975 – у
часопісе “Полымя”. З 1977 года працаваў у выдавецтве
“Мастацкая літаратура”.
Друкаваўся з 1960 года.
Аўтар зборнікаў сатыры і гумару “Верабей над
воблакам”, “Гатовая рэпка” (1970), “Вялікая лыжка” (1977),
“Мох на бярвенні” (1979), “Шаравая бліскавіца” (1986) і інш.
Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.
Памёр у 2004 годзе.
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Літаратура
Яўсееў Рыгор Мінавіч // Бялыніччына : краязнаўчы
энцыклапедычны даведнік / укладальнік М. Карпечанка. —
Мінск : Выдавец В. Хурсік, 2011. — С. 137.
Яўсееў Рыгор Мінавіч // Памяць : Бялыныніцкі раён :
гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі /
рэдкалегія: А. В. Агееў [і інш.] ; мастак Э. Э. Жакевіч. —
Мінск : Вышэйшая школа, 2000. — С. 449.
Яўсееў Рыгор Мінавіч // Энцыклапедыя літаратуры і
мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкалегія: І. П. Шамякін [і інш].
– Мінск, 1984–1987. — Т. 5 : Скамарохі–Яшчур. — 1984. —
С. 700-701.
70 год з дня нараджэння Р. А. Баравіковай
Баравікова Раіса Андрэеўна
(11. 05. 1947)
Раіса Андрэеўна Баравікова нарадзілася
11 мая 1947 года ў в. Пешкі Бярозаўскага
раёна Брэсцкай вобласці ў сям’і служачага.
З 1965 года сям’я паэтэсы пражывае ў в.
Цяхцін Бялыніцкага раёна Магілёўскай
вобласці.
Пасля заканчэння Бярозаўскай сярэдняй
школы (1965) пачала працаваць у Быхаўскай
раённай газеце “Маяк Прыдняпроўя” літсупрацоўнікам.
Скончыла аддзяленне мастацкага перакладу Літаратурнага
інстытута імя М. Горкага ў Маскве (1971). Працавала
рэдактарам кінастудыі “Беларусьфільм” (1971–1972). У 1972–
1977 гг. – карэспандэнт газеты “Літаратура і мастацтва”, у
1983–1988 гг. – літкансультант рэдакцыі газеты “Чырвоная
змена”. Член СП СССР з 1977 года.
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У друку выступае з 1960 года. Аўтар зборнікаў паэзіі
“Рамонкавы бераг” (1974), “Слухаю сэрца” (1978), “Такое
кароткае лета” (1981), “Адгукнуся голасам жалейкі” (1984),
“Каханне” (1987), “Пад небам першага спаткання” (1990).
Напісала аповесць “Кватарантка” (1980). Выйшла кніжка
казак і апавяданняў для дзяцей “Галенчыны “Я”, альбо
Планета Цікаўных Хлопчыкаў” (1990). Перакладае з рускай,
украінскай і польскіх моў.
Лаўрэат Літаратурнай прэміі СП БССР імя А. Куляшова
(1988) за кнігу лірыкі “Каханне”.
Літаратура
Баравікова Р. А. // Беларускія пісьменнікі :
бібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / рэдкалегія: Э. Багдановіч
[і інш]. – Мінск, 1992–1995. — Т. 1 : Абуховіч – Ватацы. —
1992. — С. 203.
Баравікова Р. А. // Беларусь : энцыклапедычны даведнік /
рэдкалегія: Б. І. Сачанка. — Мінск : Беларуская
энцыклапедыя, 1995. — С. 70.
Баравікова Р. А. // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. /
рэдкалегія: Г. П. Пашкоў [і інш]. — Мінск, 1996–2004. – Т. 2 :
Аршыца – Беларусцы . — 1996. — С. 287.
Баравікова Раіса Андрэеўна // Бялыніччына : краязнаўчы
энцыклапедычны даведнік / укладальнік М. Карпечанка. —
Мінск : Выдавец В. Хурсік, 2011. — С. 19.
Баравікова Раіса Андрэеўна // Энцыклапедыя літаратуры
і мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкалегія: І. П. Шамякін [і
інш]. — Мінск, 1984–1987. — Т. 1 : Акапэла – Габелен. —
1984. — С. 284.
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60 год з дня нараджэння Г. І. Бельскага
Бельскі Генадзь Іванавіч
(16. 10. 1957–15 .06. 1982)
Нарадзіўся 16 кастрычніка 1957 года ў в.
Бярозаўка Рузаеўскага раёна Какчэтаўскай
вобласці.
Маці, Надзея Максімаўна, начная няня
інтэрната Запольскай сярэдняй школы,
бацька, Іван Якаўлевіч, рабочы саўгаса
“Падзевічы” Бялыніцкага раёна Магілёўскай
вобласці.
У 1973 годзе Генадзь скончыў 8 класаў Запольскай
сярэдняй школы, потым ПТВ № 1 механізацыі сельскай
гаспадаркі ў в. Буйнічы Магілёўскага раёна. Атрымаў
прафесію трактарыста-машыніста 3-га класа, працаваў у ПМК
№ 58 Бялыніцкага раёна электразваршчыкам. У час навучання
ў прафтэхвучылішчы наведваў ваенна-марскі клуб ДТСААФ,
атрымаў спецыяльнасць электрамеханіка агульнага профілю.
Пасля службы ў Савецкай арміі вярнуўся і працаваў у саўгасе
“Падзевічы”. Скончыў школу прапаршчыкаў і ў 1980 годзе
накіраваны для праходжання службы ў Афганістан.
Загінуў 15 чэрвеня 1982 года. Пахаваны ў в. Дабрылавічы
Бялыніцкага раёна. Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.
Імем Г. І. Бельскага названа вуліца ў в. Заполле.
Літаратура
Бельскі Генадзь Іванавіч // Памяць : Бялыныніцкі раён :
гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі /
рэдкалегія: А. В. Агееў [і інш.] ; мастак Э. Э. Жакевіч. —
Мінск : Вышэйшая школа, 2000. — С. 453. : іл.
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60 год з дня нараджэння У. І. Панцялеева
Панцялееў Уладзімір Іванавіч
(14. 04. 1957)
Нарадзіўся ў 1957 годзе ў в. Навасёлкі
Бялыніцкага раёна.
Жыве і працуе ў г. Гродна. У 1989
скончыў Беларускі дзяржаўны тэатральнамастацкі інстытут, адзяленне скульптуры. З
1985 пачаў удзельнічаць у мастацкіх
выставах: 1994 – Вільнюс, Літва; Ростак,
Германія; 1996 – Берлін, Германія; Парыж, Францыя; 1997 –
Дордрэхт, Нідэрланды. У. Панцялееў – акадэмік скульптуры
Беларускай акадэміі выяўленчага мастацтва.
Скульптурныя творы:
1991 — надмагілле Марыі Апанасаўне Багдановіч (маці
паэта) у Гродне.
1993 — мемарыяльная шыльда прафесару Міхасю
Ткачову ў Гродне.
1994 — мемарыяльная шыльда ў гонар 200-годдзя
паўстання пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі ў Гродне.
1996 — мемарыяльная шыльда паўстанцам 1863 года ў
Гродне.
Надмагілле Алаізе Пашкевіч (Цётцы), Стары двор.
Творы захоўваюцца ў карціннай галерэі Гродзенскага
гісторыка-археалагічнага музея, Рэспубліканскай мастацкай
галерэі Беларускага саюза мастакоў “Палац мастацтва”, Музеі
сучаснага выяўленчага мастацтва, Гродзенскім дзяржаўным
музеі гісторыі рэлігіі, Львоўскай карціннай галерэі, а таксама
ў прыватных зборах на Беларусі і за мяжой.
Літаратура
Панцялееў Уладзімір Іванавіч // Бялыніччына :
краязнаўчы энцыклапедычны даведнік / укладальнік
М. Карпечанка. — Мінск : Выдавец В. Хурсік, 2011. — С. 99.
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55 год з дня нараджэння А. І. Марозава
Марозаў Анатоль Іванавіч
(07. 02. 1962)
Нарадзіўся 7 лютага 1962 года ў в.
Нежкаў Бялыніцкага раёна.
Закончыў
гістарычны
факультэт
Магілёўскага дзяржаўнага педінстытута імя А.
Куляшова. Краязнаўствам займаецца з 1989
года. Аўтар больш чым 150 артыкулаў па
гісторыі
роднага
краю.
Стваральнік
гістарычна-краязнаўчых музеяў на базе Свяцілавіцкай СШ
Бялыніцкага раёна (1995 г.) і ПТВ-217 (2001 г.). Пераможца
рэспубліканскага агляду-конкурсу краязнаўчых матэрыялаў,
прысвечаных 50-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.
Адзін з аўтараў і ўкладальнікаў кнігі “Памяць: гістарычнадакументальная хроніка Бялыніцкага раёна” (2000 г.).
Літаратура
Марозаў Анатоль Іванавіч // Бялыніччына : краязнаўчы
энцыклапедычны даведнік / укладальнік М. Карпечанка. —
Мінск : Выдавец В. Хурсік, 2011. — С. 87.
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215 год з першага дня дзеяння бялыніцкай бальніцы
215 гадоў таму ў Бялынічах
адкрылася бальніца. Будынкі для яе
былі набыты ў Барклая дэ Толі —
ваеннага міністра Расіі. Персанал
лякарні складалі ўрач, тры медсястры
і акушэрка. Гэта падзея стала
адпраўной кропкай развіцця і ўдасканальвання сістэмы аховы
здароўя жыхароў Бялыніччыны.
Бялыніцкая бальніца не толькі адна са старэйшых на
Магілёўшчыне, але і адна з лепшых сярод раённых бальніц.
Пачала дзейнічаць у 1802 годзе.
За шматгадовую гісторыю свайго развіцця бальніца
нікуды “не пераязджала”. Тут жа ў 1873 годзе быў узведзены
новы корпус лякарні. Вясной 1900 года пачалося будаўніцтва
новай бальніцы, а ў сакавіку 1903 года яна прыняла першых
хворых. У 1916 годзе медыцынская сетка раёна складалася з
бальніцы, аптэкі, 5 фельшарскіх пунктаў. А ужо ў 1937 годзе
пачалося будаўніцтва радзільнага аддзялення.
Новы комплекс цэнтральнай рабальніцы пабудаваны ў
1991 годзе.
Калектыў бальніцы налічвае больш за 40 урачоў і 360
спецыялістаў сярэдняга медыцынскага і іншага персаналу.
60 год са дня заснавання РЦК
Раённы центр культуры заснаваны ў 1957 годзе
(дырэктар С. Д. Рабцоў). Бялыніцкі
раённы Цэнтр культуры з’яўляецца
культурным і метадычным цэнтрам па
арганізацыі
культурна-дасугавай
дзейнасці Бялыніч і раёна. У студзені
2004 года адбылася вялікая падзея для
бялынічан — адкрыццё новага будынку РЦК.
17

60 год Ланькаўскай сельскай бібліятэцы
Ланькаўская сельская бібліятэка
—
цэнтральная
бібліятэка
Ланькаўскага сельскага Савета.
Гісторыя Ланькаўскай сельскай
бібліятэкі пачынаецца ў 1957 годзе.
Першым бібліятэкарам з 1958 года
была Ходарава Я. Н. У 1982-1985 гадах Куляшова Л. М. З
1985 года — Зайцава Н. М., з 1992 года — Карповіч В. І… На
сённяшні дзень пасаду бібліятэкара займае Сахарава С. К. У
1998 годзе бібліятэцы выдзелена памяшканне ў Ланькаўскім
сельскім доме.
З 2005 года бібліятэка атрымала статус бібліятэкі
аграгарадка.
У зону абслугоўвання ўваходзіць 10 населеных пунктаў.
Бібліятэка абслугоўвае 250 чытачоў.
З 2003 года пры бібліятэцы працуе клуб “Падросток”.
Бібліятэка працуе па мэтавай бібліятэчнай праграме “Душа по
капле собирает свет” (2015-2017).
Па духоўнаму выхаванню бібліятэкар стварыла і працуе
па літаратурнаму міні-праекту “Мастацкае слова ў адраджэнні
духоўнасці”.
30 год са дня стварэння самадзейнага вакальнага
ансамблю народнай песні “Вабічанскія ўзоры”
“Вабічанскія ўзоры” самадзейны вакальны ансамбль
народнай песні Вішоўскага сельскага цэнтра культуры і
вольнага часу. Створаны ў 1987 годзе, кіраўнік Надзея
Герчук, атрымаў статус народнага ў 2007 годзе. Адзначаны
дыпломамі раённых і абласных конкурсаў і фестываляў.
У рэпертуары беларускія народныя песні, у тым ліку і
запісаныя ад старажылаў вёскі Вішоў, песні беларускіх і
рускіх кампазітараў.
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15 год з дня заснавання харэаграфічнага калектыву
“Сузор’е”
“Сузор’е”, харэаграфічны калектыў раённага Цэнтра
культуры.
Заснаваны ў 2002 годзе Ірынай Казімірскай. У 2008 годзе
прысвоена званне “Узорны аматарскі калектыў”. Уладальнік
спецыяльнай прэміі Бялыніцкага райвыканкама імя В. К.
Бялыніцкага-Бірулі ў 2009 годзе, лаўрэат Рэспубліканскага
тэлевізійнага конкурсу юных талентаў “Сузор’е надзей”,
удзельнік Усебеларускага фестывалю народнай творчасці
“Беларусь — мая песня”, міжнароднага фестывалю дзіцячай
творчасці “Залатая пчолка” і інш.
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Да ўвагі бібліятэкараў!
Паважаныя калегі, прапаноўваем вашай увазе некаторыя
формы бібліятэчнай работы па знаёмству з важнымі падзеямі
гісторыі, гаспадарчага, культурнага жыцця Бялыніччыны, з
жыццёвым шляхам, прафесійнай, творчай дзейнасцю
знакамітых землякоў, людзей, звязаных з нашым краем, па
папулярызацыі літаратуры аб іх як традыцыйных, так і
электронных носьбітах.
Аформіць у бібліятэках:
Выставы-календары,
выставы-галерэі,
выставывернісажы,
выставы-віншаванні,
выставы-дэманстрацыі,
кніжныя выставы, электронныя выставы, календары гісторыі,
інфармацыйныя стэнды, тэматычныя папкі, папкі-дас’е і г.д.
«Творец Победы – Н. Т. Китаев»,
«Верны Отечеству сыны» (М. Т. Кітаеў);
«Перазвон часу» (А. Марозаў),
“Зямля, дзе пачаўся твой лёс” (А. Марозаў);
“Чарадзей з Бялыніч” (В. К. Бялыніцкі-Біруля);
“І што з душы аддаць паспею людзям” (Р. Баравікова),
“Пакуль жыву – агнём гару!” (Р. Баравікова),
“На раздарожжы смутку і надзей” (Р. Баравікова);
“Пісьменнікі-сатырыкі
з
Прыдруцкага
краю”
(М. Падабед, Р. Яўсееў) і інш.
Правесці:
Урокі памяці, гадзіны мужнасці, гісторыка-краязнаўчыя
падарожжы, гадзіны гісторыі, літаратурныя вечарыны,
гадзіны
паэзіі,
літаратурна-музычныя
кампазіцыі,
літаратурныя,
творчыя
гасцёўні,
гадзіны
гумару,
смехапанарамы, відэапрэзентацыі, відэагалерэі, віртуальныя
падарожжы і г.д.
“Герой Савецкага Саюза М. Т. Кітаеў”,
“Шел солдат от боя к бою” (М. Т. Кітаеў);
“Захавальнік
гісторыі
Бялыніцкага
краю”
(А. Марозаў),
“Гісторык і краязнаўца” (А. Марозаў);

“Вялікі пясняр роднай прыроды” (В.К. БялыніцкіБіруля),
“Гімн лірычнаму пейзажу” (В. К. Бялыніцкі-Біруля),
“В.К. Бялыніцкі-Біруля – спявак цішыні”,
“Жывапісец роднага краю” (В. К. Бялыніцкі-Біруля),
“Свет творчасці мастака В.К. Бялыніцкага-Бірулі”;
“Душою гавару” (Р. Баравікова),
“Паэзіі радок чароўны” (Р. Баравікова),
“Слухаю сэрца” (Р. Баравікова),
“Сад на капялюшыку каханай” (Р. Баравікова);
“Усміхнемся разам з аўтарам” (М. Падабед),
“Цырк на дроце” (Р. Яўсееў) і інш.
Для падрыхтоўкі і правядзення мерапрыемстваў можна
выкарыстоўваць інфармацыйныя матэрыялы, якія змешчаны ў
тэматычных папках цэнтральнай раённай бібліятэкі:
“Чарадзей з Бялыніч”, “Я з тых жытоў, я з той
зямлі…”, “Патрыятычнае выхаванне”, “Галасы роднага
краю”.
Спадзяемся, што “Каляндар” дапаможа Вам у рабоце і
натхніць на творчыя пошукі новых формаў работы.
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