


 Наша прэзентацыя стваралася з мэтай вывучэння гісторыі развіцця Дня 
беларускага пісьменства. Гэты дзень з'яўляецца нацыянальным святам 
Рэспублікі Беларусь. За час свайго існавання Дзень беларускага пісьменства 
стаў значнай падзеяй культурнага жыцця  краіны.  

У адпаведнасці з Указам 
Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь ад 26 сакавіка 1998 г. 
№ 157 "Аб дзяржаўных святах, 

святочных днях і памятных 
датах у Рэспубліцы Беларусь" 

Дзень беларускага 
пісьменства штогод 

адзначаецца ў нашай краіне ў 
першую нядзелю верасня. 



 Гэта свята звяртае нас да гістарычных каранёў і 
вытокаў, сведчыць аб захаванні традыцый мінулых 
пакаленняў часоў Еўфрасінні Полацкай і Францыска 
Скарыны, узвышае прэстыж пісьменства як асновы 
нацыянальнай культуры, узмацняе яе ролю і значэнне ў 
духоўным жыцці нашай краіны.  

«Абапіраючыся на лепшыя 

традыцыі беларускага народа, 

мы павінны і ў будучым зберагаць 

маральныя асновы грамадства, 

пастаянна абагачаць нашу 

культуру». 

Анатоль Тозік 



 Сталіцы 
духоўнага шляху 

  
 

1994 – Полацк 

1995 – Тураў 

1996 – Навагрудак 

1997 – Нясвіж 

1998 – Орша 

1999 – Пінск 

2000 – Заслаў'е 

2001 – Мсціслаў 
2002 – Мір 

2003 – Полацк 

2004 – Тураў 

2005 – Камянец 

2006 – Паставы 

2007 – Шклоў 

2008 – Барысаў 

2009 – Смаргонь 

2010 – Хойнікі 

2011 – Ганцавічы 

2012 – Глыбокае 

2013 – Быхаў 

2014 – Заслаўе 

2015 – Шчучын 

2016 – Рагачоў  



1994, 2003, 2017 г.г.  – Полацк 
Свята беларускага пісьменства і друку бярэ 

свой пачатак з 1994 года, калі ў г. Полацку 

ладзілі мерапрыемсты па ўшанаванні памяці 

славутых беларускіх асветнікаў Е. Полацкай, С. 

Полацкага, К. Тураўскага, Ф. Скарыны, С. 

Буднага і іншых дзеячоў, якія заклалі падмурак 

для развіцця айчыннай асветы, культуры, 

кнігадрукавання. 

Помнік крывічам, (2001 г.) 

 Скульптар Алесь Шатэрнік. 

Дамінантамі Дня беларускай пісьменнасці 

ў 2017 годзе 

 стануць тэмы  

1155-годдзя горада Полацка, 

500-годдзя беларускага кнігадрукавання. 



Полацк — самы старажытны горад 

Беларусі і адзін з найстаражытнейшых 

гарадоў усіх славян. Менавіта ў гэтым 

горадзе, несумненна, зараджалася, 

усталёўвалася і мацнела наша 

дзяржаўнасць, адсюль ідуць 

першавытокі нашай нацыянальнай 

культуры. 

  

Кнігі з фонду нашай бібліятэкі 



У гонар 1155-годдзя адкрыюць 

памятны знак «Полацк — калыска 

беларускай дзяржаўнасці». 

Плануецца, што ён стане 

ўпрыгожваннем цэнтральнага 

праспекта. 

 Да свята зменіцца ўвесь горад: 

запланаваны капітальны рамонт і 

мадэрнізацыя адразу некалькіх 

маштабных аб'ектаў. У тым ліку і 

рэканструкцыя фантана на плошчы 

Францыска Скарыны. 

Вялікую ўвагу нададуць і 

культурнай праграме свята. 



Полацк — патрыярх зямлі беларускай — сустракае 

падарожніка дзівоснай панарамай Заходняй Дзвіны: па 

рацэ як быццам плыве белакаменная Сафія. Тут 

урачыста прымалі паслоў, аб’яўлялі вайну і мір, трымалі 

дзяржаўную казну і рэлігійныя святыні.  

У горадзе Вас чакае рэдкі музей — музей 

кнігадрукавання, а таксама Вы ўбачыце адзіны ў свеце 

ўнікальны помнік — знак, прысвечаны літары 

беларускага алфавіта «ў» нескладоваму, на думку нашых 

навукоўцаў, менавіта ў Полацку знаходзіцца цэнтр 

Еўропы, які адзначаны ўнікальным знакам, а Спаса-

Еўфрасіннеўскі жаночы манастыр прыцягвае вашу ўвагу 

светлым абліччам беларускай асветніцы Еўфрасінні 

Полацкай. Тут, у манастыры, знаходзіцца рака з мошчамі 

прападобнай — нябеснай заступніцы Белай Русі.  

Старадаўнія вуліцы Полацка памятаюць гукі крокаў 

легендарна вядомага полацкага князя Усяслава 

Чарадзея, дойліда Іаана, майстра-ювеліра Лазара Богшы, 

першадрукара Францыска Скарыны і многіх іншых 

выдатных дзеячоў беларускай гісторыі і культуры. 
Помнік героям  

Айчыннай вайны 1812 года (1850 г.) 

Архітэктар Антоніа Адаміні. 

Помнік дойліду Іаану, (2012 г.) 

Скульптар Аляксандр Шапо. 

Помнік Андрэю Полацкаму, (2009 г.)  

Скульптар Ігар Голубеў. 
Помнік літары «Ў» , (2003 г.) 

Скульптар  Ігар Куржалаў. 

Помнік полацкаму князю 

 Усяславу Брачыславічу (2007 г.) 

Скульптары А. Прохараў,  

С. Ігнацьеў,  Л. Мінкевіч, 

 архітэктар — Д. Сакалоў). 



У 2017 годзе   

адзначаецца  

500-годдзе 

беларускага 

кнігадрукавання. 
Гэта значнае свята і для 

Полацка, у якім 

нарадзіўся Францыск Скарына. 



Помнік Францыску Скарыне (1974 г.) 

Скульптары А.Глебаў, І. Глебаў, А. Заспіцкі.  

Францыск Скарына  
(каля 1490, Полацк – каля 1551, Прага)  

Геній Скарыны - заснавальніка ўсходнеславянскага 

кнігадрукавання, асветніка-гуманіста, доктара медыцыны, 

арыгінальнага мысліцеля, пісьменніка-публіцыста, перакладчыка-

паліглота, выдаўца - мог зрабіць гонар любой дзяржаве. 



Першым з пражскіх выданняў  Скарыны быў Псалтыр (1517) . 

Услед за ім выйшлі яшчэ 22 кнігі Старога Запавету. Скарына 

клапаціўся, каб кніга яго была зразумелай чытачам. Для гэтага на 

палях лістоў рабіў пераклад на сучасную яму мову і даваў тлумачэнні 

асобным царкоўнаславянскім словам. 

Скарына. «Псалтыр», 

 6 жніўня 1517 г.  

Ліст, з якога 

пачынаецца асноўны 

тэкст 



 Кнігі з фонду нашай бібліятэкі 



Сiлай духоўнай узвысiла 

Полацк высока, 

Тым, хто iмкнуўся да кнiгi, 

свяцiла, як зорка... 

Мове, адзiнай дзяржаве 

шчэ толькi злучацца - 

свет нас прымаў як народ 

па адной палачанцы. 

Д. Бiчэль-Загнетава 

Еўфрасіння Полацкая 
(каля 1101, Полацк – 1173,  Іерусалім)  

Помнік Еўфрасінні Полацкай (2000 г.) 

Скульптар Ігар Голубеў. 

Пад гэтым авеяным легендамі імем увайшла ў нашу гісторыю прыгожая, 

адукаваная і заможная полацкая князёўна Прадслава, якую высокія ідэалы 

хрысціянскай духоўнасці натхнілі на самаадданую культурна-асветную 

дзейнасць. Падзвіжніца хрысціянскай веры, яна стала першай беларускай 

жанчынай-святой. Яе спадчына складае той духоўны падмурак, на якім 

будуецца сучасная беларуская культура. 



Помнік Сімяону Полацкаму (2003 г.) 

Скульптар А. Фінскі)  

Сімяон Полацкі 

(1629, Полацк – 25.8.1680, Масква)   

Найзнакаміцейшы з беларускіх перасяленцаў у Расею, які 

застаўся ў гісторыі як выдатны асветнік, пісьменнік, педагог 

і грамадскі дзеяч.  

"Вертоград многоцветный"  

з размешчанымі ў алфавітным парадку 

вершамі быў своеасаблівай тагачаснай 

энцыклапедыяй 



У 2017 годзе мы адзначаем 135-

годдзе з дня нараджэння Янкi 

Купалы i Якуба Коласа, юбiлеi 

Цiшкi Гартнага, Алеся Гаруна, Янкi 

Брыля, Пiмена Панчанкi i iншых 

беларускіх пісьменнікаў.  



  

 Кнігі з фонду нашай бібліятэкі 



130 год 
 з дня нараджэння 

  

ЦІШКА ГАРТНЫ 

(Зміцер (Змітро) Хведаравіч Жылуновіч) 

(1887 – 1937) 

беларускі пісьменнк, паэт і перакладчык,  

грамадскі і дзяржаўны дзеяч.  

Акадэмік АН БССР (1928) 

АЛЕСЬ ГАРУН 

 (Алякса́ндар Уладзі́меравіч 

Прушы́нскі)  

( 1887 —1920) 

беларускі паэт, празаік, публіцыст.  

грамадскі і дзяржаўны дзеяч 

 Кнігі з фонду нашай бібліятэкі 



ЯНКА (Іван Антонавіч) БРЫЛЬ 

 (1917 —  2006) 

 беларускі пісьменнік. 

Народны пісьменнік БССР (1981).  

100 год 
 з дня нараджэння 

ПІМЕН   

 ПАНЧАНКА  

(1917  — 1995).  

Народны паэт Беларусі. 

 Кнігі з фонду нашай бібліятэкі 



 Кнігі з фонду нашай бібліятэкі 



Эстафету святкавання ў 2018 годзе Полацк 

перадасць  

Іванава Брэсцкай вобласці.  


