15 СІЧНЯ

СВЯТА

День народження Вікіпедії

День пам'яті преподобного Серафима
Саровського

День пошуку зниклого відлуння

День пам'яті святого Сильвестра або
Сильвестрів день (Куряче свято)
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День капелюха (США)

День моря й океану (Індонезія)

День посадки дерев - Єгипет, Мальта
День вибоїни – Великобританія
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Драматург, актор, театральний діяч
Мольєр(Жан Батист Поклен)
(Франція, 1622-1673)
Психолог,
педагог, автор
основного варіанта
системи тестів Біне—
Сімона , призначеного
для вивчення
розумових здібностей
дітей Льюїс Тернер
(США, 1877-1956)

Джон Етерінгтон з Лондона вперше
у Великій Британії почав продаж у своєму
магазині нового типу головного убору —
циліндра (1797)

У газеті (шкільній)«Triangle» в
місті Спрингфілд, штат Масачусетс, автор
гри доктор Джеймс Нейсміт уперше
оприлюднив 13 правил її проведення
(США,1892)
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Доктор Лі де Форест, визнаний у світі як «батько радіо
і дід телебачення», запатентував
триелектродну вакуумну трубку, пристрій, котрий дав
змогу перетворити радіо на практично
використовуваний пристрій
передачі голосу та музики (1907)

Актор театру і кіно Євген Лебедєв(1917-1997)
Бібліотекознавець, бібліограф, історик
медицини, громадський діяч, заслужений
працівник культури УРСР Раїса Павленко (1937)
Нейробіолог, Нобелівський лауреат 2008
року Мартін Чалфі (США, 1947)
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Бернерс-Лі Тім, «батько World Wide Web»,
випустив веб-браузер — програму, яка
дає можливість переглядати
ресурси інтернету (1992)

Президія Верховної Ради затвердила музичну
редакцію Державного гімну України, автором якої є
Михайло Вербицький ("Ще не вмерла Україна")
(1992)

Середньовічний ярмарок
«Хоггетаун» (США, штат
Флоріда, 2022)

Автосалон European Motor Show
Brussels (Бельгія, 2022)
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Фестиваль-конкурс “Українська
коляда”(Україна, Львів, 2022)

Фестиваль вертепів “Вертеп-фест”
(Україна,Харків, 2022)

ІМЕНИНИ
Борис – північний вітер (гр.)

Серафим – пекучий (євр.)

Кузьма – коваль (гр.)

Сергій – славний (рим.)

Марко – молот (лат.)

Сильвестр – лісовий (лат.)

Модест - розсудливий (лат.)

Уляна – пухнаста (лат.)

Петро – скеля (гр.)

Юлія – кучерява (гр.)
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Народні прикмети та традиції

Сильвестров день вважався курячим святом. Існує повір’я, що 15 січня семирічний
півень чорного кольору відкладає яйце в гної, а 4 червня з яйця з’являється на світ
цар змій Василіск.
У міфології Змій Василіск – це крилатий змій з пташиним
дзьобом і «двома хоботами», який живе в неприступних горах
і ніколи не сідає на землю, тільки на каміння. Місця, в які він
починає літати, спустошуються. Вбити стрілою змія не
можна, його можна тільки спалити. У цей день селяни
оберігали курники, з метою захисту їх обкурювали. Щоб
курочки добре неслися, а курчата не гинули, в сарайчику
вішали «курячого бога» – знайдений в землі камінь з отвором посередині. У
Селіверстов день заговорювали людей, які страждають лихоманками. Хвороби
уособлювали в образах 12 лихоманок – дочок царя Ірода, призначених мучити рід
людський. Над хворим читали спеціальну змову.
Серафиму Саровському молилися про позбавлення від хвороб ніг.
Жінки в цей день ворожили на цибулі. 12 цибулин посипали сіллю і залишали на ніч
на столі. Вранці їх розглядали. Скільки намокли – стільки в році буде дощових
місяців.
• Сьогодні рекомендується укладати шлюби. За повір'ям, якщо посвататися цього

дня, то пара буде жити довго і щасливо.
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• Сорока літає недалеко від житла і під стріху ховається – до хуртовини.
• Дрова з тріском горять – до сильного морозу.
• Хмари, що з’явилися ввечері на небі, – до зміни погоди.
• Півні рано заспівали – до відлиги.
• Кури рано лягають – до холоднечі.
• Домашня птиця в снігу копошиться – до потепління.
• Дивлячись на місяць 15 січня можна визначити погоду на найближчі дні:

обидва роги місяця яскраві і гострі – до вітру;
круті роги – до морозу;
пологі – до негоди.
• Люди, народжені 15 січня, будуть хорошими птахівниками. Як талісман їм

походить агат.
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Що не можна робити сьогодні

• В цей день суворо заборонено стригти волосся. Особливо небажано, щоб це робила

мати дочці чи жінка сама на собі. Тоді воно не тільки не буде рости, але і життя
може стати коротше.
• Крім того, так як день має пряме відношення до курей, то краще не їсти курятину,

м'ясо будь-якої птиці, та й від інших видів м'яса краще відмовитися. Їх можна
замінити рибою, бобовими або грибами. В іншому випадку ваш дім надовго
втратить щастя.
• Не можна лаятися та сваритись з близькими людьми.
• Не можна виносити сміття вранці.
• Не можна вживати алкоголь та піддаватись шкідливим звичкам.
• Не можна займатись хатніми справами.
• Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.
• У цей день потрібно бути дуже обережним зі своїми словами – не лихословте і не

говоріть зайвого.

