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Ювілейний, уже 15-й, День вишиванки

Я вишию сорочку кольорову

Й по білім світі гордо в ній піду.

У ній зустріну пору світанкову

І щастя світле я у ній знайду…

День вишиванки - свято національної єдності, яке покликане зберегти споконвічні
народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу, а також об’єднати
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українців. Це свято
втрачає своєї актуальност
і сьогодн
і
і
набуває нових сучасних форм.

не

День вишиванки - це не лише свято національної свідомості, патріотизму, а й краси та
дружби, спрямоване на те, щоб зберегти історичну цінність української традиції
створення і носіння вишиванок.

Вишиванка - символ, який єднає українців незалежно від мови, якою вони спілкуються, ві
росповідання чи політичних поглядів.

Всеукраїнську акцію «День вишиванки» започаткувала студентка факультету історії,
політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича Леся Воронюк у 2006 році
.

Сьогодні яскрава декоративна вишиванка є практично у кожного. Як правило, це сучасні
вишиті блузи, переважно промислового виробництва.

А якими були вишиванки наших пращурів 100-200 років тому? Чи знаєте ви, що
українська дівчина на виданні мала виготовити в якості посагу близько 40 вишитих
сорочок різного розміру на всі випадки життя - для буднів і свят, з простою або пишною
вишивкою.

Завдячуючи унікальному орнаменту вишиті візерунком сорочка чи рушник могли означати
походження людини, вказувати її вік, соціальний статус та навіть сімейний стан.
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День вишиванки завжди є яскравим та улюбленим святом мільйонів українців. Згадаймо
наших захисників, які одягають вишиті сорочки і вірять, що вони захистять від куль.
Згадаймо себе і той піднесений внутрішній стан, коли йдеш вулицею, і тобі посміхаються
незнайомі люди лишень тому, що вони теж у вишитих сорочках.

З нагоди Всеукраїнського Дня вишиванки у читальному залі бібліотеки коледжу
організовано виставку - експозицію
«Чарівна краса вишиванки».

Завдяки оригінальному оформленню експозиції, читачі мають змогу через книги,
альбоми, листівки та журнали познайомитися із сучасними та старовинними зразками
українських
вишиванок
різних регіонів.

Основна мета заходу - це збереження українських цінностей та їх популяризація серед
молоді та населення держави
.

Не байдуже ставлення бібліотек до розвитку традиційного українського мистецтва є
важливою складовою виховання сучасних і прийдешніх поколінь.

Свято - День вишиванки хоч і не так давно започатковане, але досягло протягом
останніх років особливої уваги і розквіту. Отже, тепер кожен третій четвер травня, ми
вдягаємо це чудове вбрання - барвисте творіння жіночих рук (майстринь вишивальниць), демонструючи цим своє українство, приналежність до своєї нації, що
зберегла не тільки свої традиції й ремесла від знищення, а й саму себе від асиміляції.

Запрошуємо всіх охочих на протязі тижня переглянути підібраний матеріал по темі та
ознайомитися з експозицією.

Сподіваємося, і цього року разом з вами ми зможемо зберегти красиву традицію,
відповідальну місію великим українством одягати вишиті сорочки в знак єдності та
підтримки одне одного.
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Завідувач бібліотекою Хома Є.С.
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