
                          «Спорт Галичини: історичний календар».       

          

            1    ЛЮТОГО 

 

1 лютого 1926 р.  

– саме у цей день була відкрита для публічного користування Львівська обласна 

науково - педагогічна бібліотека (ЛОНПБ). Невипадково і символічно ця інституція 

отримала своє почесне місце на сторінках нашого спортового календарика, позаяк окрім 

літератури з багатьох галузей знань, фонди Львівської обласної науково - педагогічної 

бібліотеки містять масу науково-популярних та науково-методичних матеріалів з питань 

історії і розвитку фізичної культури, спорту, медицини та відповідних підгалузей 

вказаних спеціалізованих наук. Додамо, що ЛОНПБ завжди підтримує 

загальнонаціональні пріоритети, принципи і відповідно державні, регіональні та місцеві 

акції і заходи в рамках пропагування здорового способу життя, виступає за 

гармонійний - моральний і фізичний розвиток громадян, за здорову націю, за здорові 

взаємини, за здоровий дух, що у свою чергу формує правильне ставлення українця до 

плекання культури тілесної, сприяючи зміцненню сили і характеру українства, що так 

необхідно особливо у цей непростий час. 

Історична довідка: бібліотека заснована у кінці 1925 року з ініціативи тодішньої  

Кураторії Львівської Шкільної Округи, і мала назву тоді - „Panstwowa Biblioteka 

Pedagogichna we Lwowe”. Створена як книгозбірня для освітян з доволі незначним 

фондом літератури, за час свого існування бібліотека стала великою інформаційною 

інституцією. Сьогодні її фонди складають понад 415 тисяч одиниць літератури.  

Отож, ласкаво просимо відвідати бібліотеку (ЛОНПБ) за адресою: вул.. Зелена, 24 у 

Львові, щодня окрім суботи.  

 

1 лютого 1937 р.  

– у цей день світ побачило перше число українського багатоілюстрованого 

спортивного часопису «Змаг», що виходив протягом наступних двох років раз на 

тиждень, спочатку у Перемишлі, згодом – у Львові (із № 10). Редагували видання відомі 

громадські діячі − Мирослав Куник (у Перемишлі), Олександр Костик та Роман Сливка. 

Редакція і адміністрація часопису були «прописані» (1937 № 31 - 1939) у Львові на пл.. 
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Ринок, 10. Там же у зазначений час і друкувався періодичний орган – стараннями 

колективу «Видавничої Спілки «Діло».  

Широка мережа автури, власкорів та дописувачів (з Галичини, Західної України, 

країн Старого і Нового Світу) дозволяла редакції вчасно, різномаїто, цікаво і фахово 

інформувати читачів про усі найактуальніші новини, явища та методичні розробки у 

галузі фізичної культури і спорту у регіональному, загальнонаціональному та світовому 

вимірі.  

Окрім публікацій, вміщених на шпальтах «самостійно», маса матеріалів 

об’єднувалась у рубрики, серед яких відзначимо такі: 

“Чи знаєте, що” (на теми українського і світового спорту),  

“Останні відомості”  

“Гамірно по селах”  

“Між двома воротами” (про футбол) 

“Тиждень на офсайді” 

“На рінгу” 

“Легкоатлєтичний калейдоскоп”, 

“Пінг-понг”   

“Наколесництво” (велоспорт) 

“Водні спорти”   

“Дужання” (боротьба)  

“На ледяному дзеркалі” (про хокей)  

“На білих верхах і долах” (про лижний спорт).  

 Часопис здобув собі справжнє визнання і в регіоні, і далеко за його межами, 

скажімо серед передплатників «Змагу» (окрім власне львівських і галицьких 

зацікавлених) − читачі з Ужгорода, Варшави, Познані, Праги, з українських осередків у 

Франції, Німеччині, Австрії, США, Канаді і навіть Манчжурії. Варто додати, що  часопис 

“Змаг” ― найтриваліший (за періодом виходу) український спортивний тижневик 

міжвоєнної Галичини.  
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