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Новий рік!
"Завтра - перша сторінка з 365 сторінок
книги. Напишіть її добре."  Бред Пейслі

 Бажаємо миру
та добробуту,

щастя та
здоров’я. 

 За матеріалами
інтернет сайтів:
https://etnoxata.com.ua

https://cvetynvrsk.ru/uk

БІБЛІОТЕКА
КЗВО "ПМК"ДОР"

ІНФОРМУЄ

Новий Рік – це свято, яке відзначають
буквально всі люди Землі. На всій планеті, у
кожній країні, у кожній родині діти й дорослі
готуються до цього свята, чекаючи нових
радісних подій, барвистих подарунків, дивних
чудес і виконання заповітних бажань.

Київська Русь почала зустрічати Новий Рік
першого січня, починаючи з 1700 року.
Молодий російський цар Петро I здійснив
наприкінці сімнадцятого століття подорож до
європейських країн, де перейняв чимало
корисного для своєї держави. Серед іншого,
він ввів числення нового часу «від різдва
Христового» і встановив святкування Нового
Року першого січня. 
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З Новим роком!
Нехай щастить

кожного дня, нехай
вдача буде поруч

увесь рік!

 Так як українці святкували прихід
Нового Року з дотриманням
релігійних обрядів і народних гулянь,
приурочених до православного
Нового Року, то вони продовжували
ці щорічні святкування за старим
стилем. В Україні зустрічали і
зустрічають кожен Новий Рік
чотирнадцятого січня, що відповідає
першому січня по православному,
юліанським календарем. Під час
цього свята український народ
дотримується старовинні звичаї та
прикмети, які створювалися
століттями і набули вигляду веселих,
насичених піснями, частуваннями,
подарунками і барвистими
вбраннями народних гулянь. Зараз
це свято називають Старим Новим
Роком. 
 Першого січня сучасні українці
святкують прихід світського Нового
Року, який радісно зустрічається
разом з усіма народами світу і
відзначається салютами і загальними
веселощами. Але не забувається і
православний Новий Рік, що входить
в число найбільших народних свят, в
які дотримуються старовинних
українських традицій новорічного
свята. Святкування початку Нового
Року, що відзначається за старим
стилем, включає релігійні та міфічні
звичаї наших предків, які мають
глибоке символічне та культурне
значення.

   Але в Російській імперії продовжував діяти
юліанський календар, тому на всій її території
час святкування зустрічі Нового Року
продовжував не збігатися по днях із
західноєвропейськими країнами.Збереглися
записи, що згадують про урочистий парад в
Москві, на Красній площі, який проводився в
перший день нового 1700. У ті часи цар Петро
любив веселі свята, тому Новий Рік
святкувався всім народом. Петро I своїм
указом велів встановлювати ялинки,
забавляти дітей, поздоровляти всіх з добрими
побажаннями. Ялинки повинні були
прикрашатися біля будинків багатих людей і
на великих вулицях, а люди бідніші вішали
ялинові гілки над воротами.
  Юліанський календар використовувався в
нашій країні до двадцятого сторіччя. З 1918
року на українській землі був встановлений
григоріанський календар, в результаті чого
наші дати стали збігатися з європейськими.
Зараз ми святкуємо Новий Рік одночасно не
тільки з Європою, а й з усіма країнами світу.
Православна церква не прийняла
переведення часу на новий стиль, а
продовжує відзначати церковні події і свята, в
тому числі і Новий Рік, спираючись на
юліанський календар.

Історична довідка.


