17 ЛЮТОГО

СВЯТА

Всесвітній день управління інформацією

Всесвітній день антропології

День спонтанного прояву доброти

17 ЛЮТОГО

День вшанування пам'яті преподобного
Миколи Студеного

День кота в Європі

День пам'яті преподобного Ісидора
Пелусіотського

День чемпіонату крабових гонок (США)

17 ЛЮТОГО

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Релігійний, громадський і науковий діяч,
Для публіки вперше відкриті
верховний архієпископ Львівський, митрополит
художні зібрання Ермітажу (1852)
Галицький, предстоятель Української грекокатолицької церкви в 1944-1984 рр., кардинал
Йосип (Йосиф) Сліпий (1892-1984)

Поет, перекладач Дмитро
Кедрін (1907-1945)

Письменниця-фантастка, лауреатка
близько 20 премій та призів Андре (Еліс
Мері) Нортон (1912- 2005)

17 ЛЮТОГО

Акушер-гінеколог, професор
Людмила Діденко (1937)

Актриса Світлана Пермякова
(1972)

День народження Міжнародної асоціації юристів
(організація заявляє, що вона формує майбутнє
спільноти юристів у всьому світі, а також впливає на
реформи у сфері міжнародного права)(1947)

На екрани вийшов фільм Тетяни
Ліознової «Карнавал» з Іриною
Муравйовою у головній ролі (1982)

17 ЛЮТОГО
IIMS – Індонезійський міжнародний
автосалон (Джакарта, 2022)

ІМЕНИНИ
Авраам – батько народів (євр.)

Іван – дар богів (євр.)

Андрій – хоробрий (гр.)

Йосип – буде доданий (євр.)

Аркадій – пастух (гр.)

Катерина – чистота (гр.)

Борис – малий (монгол.)

Кирило – володар (гр.)

Василь – цар(гр.)

Микита – переможець (гр.)

Ганна – милостива (євр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Михайло – рівний Богові (євр.)

Дмитро - плід земний (гр.)

Олександр – захисник людей (гр.)

17 ЛЮТОГО

Народні прикмети та традиції

• Якщо цього дня піднявся туман, це означає, що буде гарна погода, а якщо

постелився по землі - очікується потепління, але опади у вигляді снігу - також
можливі.
• Іній на Миколу – це до хорошого врожаю, а холодно сьогодні – це снігопаду.
• Якщо візерунки на склі цього дня, неначе піднімаються знизу-вгору, то очікується
мороз.
• Іній перед Миколою – овес гарний буде.
• Ліс почорнів – до відлиги.
• Якщо гілки ялини до низу згинаються – буде сніг, вгору підняті – до ясної погоди.
• Побачити в ніч на 17 лютого уві сні птицю – до новин, свиню – до важких життєвих

випробувань.
• Людям, які народилися 17 лютого, протегує Микола Сповідник. Їм підходять

андалузит і турмалін.

17 ЛЮТОГО

Заборони цього дня

• Цього дня заборонено бажати зла іншим, проклинати та заздрити, інакше удача

може відвернутися.
• Заборонено 17 лютого ходити до лісу та полювати, інакше можна накликати

нещастя.
• У цей день не можна шити та прясти, а також купатися, мити голову, стригти

волосся та нігті.
• Не рекомендується вирушати в далеку дорогу, тому що удачі не буде.

А чи знаєте ви, що...
Серед усіх тварин, що живуть на суші,
найграндіозніші спорудження будують терміти.
Терміти – робітники методично укладають
часточки грунту, по одній за раз, скріплюючи їх
своєю слиною. Найвищі гнізда будують
африканські терміти. Термітник рекордної висоти
був знайдений у Заїрі. Він мав висоту 12,8 м.

