
Цікаві факти про газети та журнали, 

яких Ви могли не знати  
 

 Перші газети, які були створені в Стародавньому Римі, мали 

прямокутну форму і були зроблені з глини. 

 Газета отримала свою назву на честь дрібної італійської 

монети – «газетты». Приблизно 400 років тому італійці 

платили одну «газетту», щоб прочитати щоденне зведення 

новин, яку вивішували в конкретному місці. 

 Найменшою щотижневою газетою є видання Vossa Senhoria, 

яке було надруковано у Бразилії в 1935 році. Розмір газети - 

всього 3,5х2,5 см, тобто не більше поштової марки. Кожен 

випуск найменшої газети у світі складається з 16 сторінок. У 

ній є фотографії, ілюстрації і місце для реклами.  

 Перша в історії газета, в звичному для нас вигляді, з’явилася 

в Китаї в 911 р. Вона являла собою дерев’яні таблички, на 

яких були відтиски ієрогліфів. 

 Ще в XVII столітті першими створили 

«рекламу» в газеті англійці. Оголошення, 

яке вперше було опубліковано в 

«друкованому виданні», несло в собі «крик 

про допомогу» – пропала собака у короля 

Карла II. 

 В індійському місті Ченнаї на мові урду 

досі видається рукописна газета 

«Мусульман». 

 Найбільш відомою газетою на землі вважається британське 

видання «Guardian», яка видається вже близько 2-х століть. 

 Після того, як в 15 столітті Іоганном Гутенбергом був 

сконструйований друкарський верстат почався друк 

паперових газет.  

Титульний аркуш газети 

«Relation» за 1609 рік 



 Чи знаєте ви, що найбільш поширеним інформаційним 

жанром є замітка? Вона повідомляє читачам про важливий 

факт або якусь соціальну подію. 

 Чи знаєте ви, що той, хто передплатив газету New York 

Times на цілий рік, стане «щасливим» власником 236 кг 

макулатури? 

 У 1749 році явився urbi et orbi піонер преси в Україні –

польськомовний «Кур'єр львовскі». У 1772 році побачив світ 

франкофонний щотижневик «Ля газетт де Леополь» (тобто 

«Львівська газета»), який видавався на кшталт популярних 

паризьких газет. 

 Одним із «найстаріших» в Україні дитячих 

журналів є «Барвінок». Перший номер журналу для 

учнів початкових класів вийшов у січні  

1928 року в Харкові. В ті часи він мав назву 

«Жовтеня».  

 28 серпня 2009 року в Тернополі з нагоди 

Дня міста виготовили найбільшу в Україні 

газету, розмір якої дорівнював приблизно  

50 м². 

 Американський художник Нік Джорджиу (Nick Georgiou) 

використував старі газети для створення незвичайних 

скульптур. 
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http://vseprovse.org.ua/cikavi-fakti-pro-gazeti/ 
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