16 ЛЮТОГО

СВЯТА

День військового журналіста України
День свіжого ананасу

День пам’яті праведних Сімеона
і пророчиці Ганни

День Кіотського протоколу

16 ЛЮТОГО

День мигдалю (США)

День відновлення Литовської держави

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Психолог, антрополог, творець
перших тестів інтелекту Френсіс
Гальтон (Англія, 1822-1911)

У США засновано фургонобудівну
компанію братів Студебекерів попередницю відомого автомобільного
виробника (1852)

16 ЛЮТОГО

Драматична акторка та
співачка Єфросинія Зарницька
(1867-1936)

Відбулося офіційне відкриття
Каунаського університету Вітольда
Великого (Літва, 1922)

Прем’єра опери Олександра
Даргомижського «Кам’яний гість» (1872)

Хімік Воллес Г'юм Карозерс, дослідник фірми
"Дюпон", запатентував нейлон (США, 1937)

16 ЛЮТОГО

ІМЕНИНИ

Адріан – зрілий (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Влас – грубий (гр.)

Клавдій – кривий (рим.)

Володимир – володіє миром (слов.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Гаврило – божий воїн (євр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Ганна – лагідна (євр.)

Павло – малий (лат.)

Дмитро – землероб (гр.)

Семен – почутий Богом (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо у цей день багато снігу і він йде великими пластівцями, то очікується

дощове літо.
• Вважалося, чим раніше 16 лютого приступити до справ, тим швидше почнеться

весна.
• З 16 і по 24 лютого (День Власія) буває сім крутих ранків.

16 ЛЮТОГО
• Ліс шумить – до відлиги або снігу, тріщить – до затяжних морозів.

• Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до холодів.
• Горобці голосно цвірінькають – скоро настане весна.
• У людей, які народилися 16 лютого, все в руках йде на лад. Їм підходять карнеол і

сапфір.

Заборони цього дня
• У цей день не рекомендується носити одяг чорного кольору або темних відтінків,

оскільки можна привернути неприємності.
• 16 лютого краще не пити холодну воду, тому що велика ймовірність захворіти на

ангіну, яку складно буде вилікувати.
• Заборонено цього дня пити спиртні напої, а також займатися пранням чи

прибиранням.
• Наші пращури вважали, що сьогодні не бажано брати і давати у борг - можна

притягнути бідність.

