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Зі святами!
Сердечно вітаємо Вас з нагоди світлих і радісних

свят Різдва Христового та Нового року!
Дорогі друзі!

Тепло та сердечно вітаємо
Вас з Новим 2016 роком та
світлим святом Різдва
Христового! Новий рік — це
завжди оновлення ідей,
думок і почуттів. Це імпульс
творчості, енергії й наснаги.
Це пошук істини, добра
і щастя. Тож нехай рік Новий
наповнить Ваше життя здо-
ров`ям та оптимізмом, збу-
дить творчим імпульсом
енергію Вашого духу й ро-
зуму, зміцнить віру в неми-
нучі зміни, яких ми з Вами
так щиро прагнемо!

Удачі, добра
та процвітання Вам!

Бурак І. В.,
 директор СВПУ

Шановні колеги!
Кожний з нас ще раз

отримав безцінний дар —
народження Божого Сина,
який прагне знайти свою
домівку у щирому серці, який
закликає берегти кожну
годину, хвилину і секунду на-
шого життя для добра
і любові. Адже безліч людей
потребують нашої підтрим-
ки, нашої присутності, розу-
міння і допомоги.

Нехай у 2016 році жоден
день не буде змарнованим, чи
мине без Господнього світла
та без вчинку любові, а за це
Спаситель обдарує Вас
і Вашу родину миром, злаго-
дою та міцним здоров`ям.

Христос рождається!
Славімо його!

З повагою,
 Голова Львівського обкому

Профспілки працівників
культури

 М. Підгурський

На Новий рік,
в морозну зиму,
усяке диво
 нам під силу,
усяке щастя —
до снаги!
Нехай різдвяну
 добру казку,
чудовий настрій,
 мир і ласку
несе вам свято
 крізь сніги!
Святкові ялинки,
Веселі сніжинки,
Різдвяні дарунки,
Усмішки, цілунки!
Хай в дружньому колі,
В добрі та любові
Минають казково
Ці свята зимові!
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Першодрукар України — Іван Федорович
16 грудня в

Україні відзнача-
ють День пам`яті
Івана Федорови-
ча — діяча східно-
слов`янської ку-
льтури, одного із
перших східно-
слов`янських ти-
пографів, а також
гравера, інжене-
ра,  ливарника.

Перші декі-
лька десятиліть
життя Івана Фе-

доровича, є майже суцільною білою сторінкою. Як
і більшість майстрів свого часу, в історії він з`явився
начебто нізвідки, спочатку — лише як ім`я з ото-
чення Митрополита Макарія (був лише дияконом у
Кремлівському храмі в імені Миколая Гостунського).

Невідомо ні точної дати його народження, ні
міста чи навіть країни, де він народився. Друкар-
ський знак, що його ви-
користовував Іван Федо-
рович, подібний до гер-
ба білоруського шляхет-
ського роду Рогоз. Утім,
до нього належало кіль-
ка десятків білоруських,
українських та польсь-
ких родин.

За однією з версій,
Іван Федорович у 30-х
рр. XVI ст., можливо
навчався у Ягеллон-
ському університеті у
Кракові, принаймі у
«промоційній книзі»
цього навчального закладу зберігся  запис,  що у
1532 році  ступінь бакалавра там отримав «Johannes
The odori Moscus».

Свою діяльність Іван Федорович розпочав разом
з Петром Мстиславцем у 1563 році в Москві, де
видрукував першу датовану російську книгу
«Апостол». У ній  він виступив не лише як  друкар,
а й як редактор. Видання багато ілюстроване: на
фронтисписі зображено апостола Луку. Заставки
та кінцівки виконані на високому художньому рівні.

Окрім «Апостола» у Москві вийшла ще  книга
«Часо словець», яка видана двома тиражами
і користувалася значною популярністю як посіб-
ник для навчання грамоти.

Невдовзі, Федорович та Мстиславець були
змушені покинути Москву та переїхати у Заблудів,
в маєток литовського гетьмана Ходкевича. Друкар
головною причиною свого відїзду назвав перес-
лідування та наклепи заздрісних бояр та пере-
писувачів книг.  В Заблудові,  І. Федорович друкує
«Учительне Євангеліє», «Псалтир» з «Часословцем».

Із Заблудова друкар переїхав до Львова, де
у 1573 р. заснував першу в Україні друкарню, а у
1574 р. виходить «Апостол», у передмові якого
він розповів про свою друкарську діяльність
у Москві й Литві. 1574 рік знаменний ще й  тим, що
цього року вийшов «Буквар»  — перша
українська граматика.

Четверта його  друкарня почала діяти в 1578 р.
в Острозі, у маєтку князя К. Острозького, де було
ще раз перевидано «Буквар» та видано першу
слов`янську Біблію кириличного шрифту, так звану

«Острозьку Біблію».
Згодом Іван Фе-до-
рович повертається до
Львова, але від-но-
вити друкарню вже не
спромігся, оскіль-ки,
вона перейшла у
власність Львівського
Успенського Братс-
тва, пізніше — Став-
ропігійського Інсти-
туту, який користу-
вався орнаментами
Івана Федоровича.
В 1583 році у Львові
друкар помирає.

У Львові шанують і поважають друкаря —
іменем Івана Федоровича довгий час називала-
ся Українська Академія Друкарства,  в місті вста-
новлено пам`ятник друкарю. Від 1949 року
іменем друкаря названо вулицю у Львові, де
міститься колишня будівля Ставропігійського
Інституту, з 2014 р. — Ставропігійське вище
професійне училище, яке готує кваліфікованих
робітників-поліграфістів.

Матушевська Олена, учениця гр. № 27



Свято Миколая

Новорічне свято

День святого Миколая — це день святкування та
вшанування пам'яті Святого Миколая у католиків та
православних. Відзначають свято 19 грудня.

За традицією,
в цей день батьки
вночі кладуть ді-
тям подарунки під
подушки, зберіга-
ючи у таємниці
свою причетність
до подарунків, для
того, щоб діти ві-
рили у чудо, звер-
шуване святим
Миколаєм.

В пам`ять про
милосердя святого
Миколая, в цей
день відзначається
Міжнародний день
допомоги бідним.

18 грудня 2015 року учні групи № 34 Став-
ропігійського вищого професійного училища
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під керівництвом класного керівника Дарії
Грицик і майстра виробничого навчання Софії
Чичкевич та у супроводі музкерівників Люд-

мили Заруми,
Романа Заруми і
учениць 11 гру-
пи провели му-
зично-театралі-
зоване дійство
до дня святого
Миколая.

С в я т и й
Миколай із ан-
гелами та інши-
ми персонажа-
ми відвідали усі
кабінети Став-
р о піг ійсько го
вищого профе-
сійного учили-
ща, привітали

учнів та працівників зі святом і вручили солод-
кі подарунки.

29 грудня 2015 року в актовому залі Став-
ропігійського вищого професійного училища від-
бувся святковий новорічний концерт. Учні висту-
пили з привітаннями і
подарували хороший
настрій усім присутнім.

Новий рік — одне з
найдавніших і найпо-
пулярніших календар-
них свят.  Це, мабуть,
єдина подія, яку про-
тягом століть щорічно
відзначають у всіх кра-
їнах і на всіх континен-
тах. В Україні Новий рік
святкується на дер-
жавному рівні. Святку-
вання Нового року в українців поєднує в собі най-
радісніші почуття миру, любові і взаєморозуміння.
Це свято в Україні асоціюється з новими почи-

наннями, безліччю подарунків, здійсненням
заповітних бажань у новому році. Це сімейне
свято, тому усі родичі збираються за одним сто-

лом проводжають
старий рік, бажаючи
усім, щоб в старому
році залишилося усе
погане, а новий рік
приніс тільки хоро-
ше, і чекають пів-
ночі.  Опівночі при-
ходить новий рік
і усі вітають один
одного з його при-
ходом. На Новий Рік
прийнято дарувати
подарунки, ставити

в будинках красиві ялинки, прикрашати їх
різнокольоровими кульками та гірляндами.
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Хороших друзів, днів веселих.  
Взаємних, щирих почуттів,  
І успіхів на кожнім кроці —  
Тобі бажаю у Новому році! 

Рік Новий — казковий час!  
Хай здивує щастям вас  
Рік добра і рік кохання.  
Тож приймайте привітання:  
Будьте добрі та здорові,  
Побажаємо любові,  
Світла й радощів багато,  
Щоб життя було, як свято! 
 

Новий рік настане скоро, 
Хай щасливим буде він! 
Бажаю успіхів, здоров`я  
В новому році вчитись краще всіх! 

 Бажаю у Новому році 
В навчанні успіхів шалених,  
Удачі і натхнення на 
кожному кроці 
Мандрівок різних до несхочу  

З Новим роком! 
З новим щастям! 

Хай завжди в очах іскряться 
Усміх, радість і кохання, 

Хай здійсняться всі бажання! Бажаю, щоб у Новорічну ніч  
Турботи  щезли з ваших пліч.  
Ж ивіть яскраво та красиво,  
Себе цінуйте та лю дей.  
І буде все у вас ОК! 

З Новим роком я вітаю,  
Здоров’я, щастя побажаю, 
Веселих до не можу днів, 
Прегарних і ласкавих слів! 

З Новим роком Вас вітаю, 
Щастя від душі бажаю; 
І щоб був наступний рік 
Значно кращий, ніж торік! 


