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Всесвітній день вишиванки



День вишиванки –

День родоводу

Саме під таким гаслом
оргкомітет Всесвітнього дня
вишиванки проводить свято
цьогоріч, присвятивши його
українській
родині й
родоводу.



Тайнопис вишивки
.

Вишиванка для українця – це спадок і
водночас оберіг нації. Вона – яскравий
приклад самобутньої національної традиції,
історія якої бере початок у далекій
минувшині.

Протягом століть створювалися орнаменти,
удосконалювалася техніка вишивання, адже
кожен візерунок на сорочці мав своє особливе
місце, кожен виток і стібок обов’язково був
знаковим.

У сорочках присутні «мова геометрії» і «мова
природи, рослин». Дуже часто їх поєднують, і
доповнюючи одна одну, вони утворюють
унікальний витвір мистецтва.



У кожному регіоні України вишивка має свої особливості: їй
притаманні певні візерунки, кольори й техніки вишивання.

За вишиванкою завжди можна було визначити стать, статус і
походження її власника.

В нас обереги вишивають здавна.
Така традиція в народі прижилась.

Надія Красоткіна



Українці здавна вірили, що орнаменти

їхніх вишиванок несуть певну захисну
силу від розпачу, біди й усього лихого,
приваблюючи натомість гарне здоров’я,
добробут, красу й щасливу долю.

І вдягнена вишита сорочка ставала
оберегом для людини, бо ж те, у що вірять
і чого щиро бажають, як правило,
неодмінно здійснюється.

Вигаптуй на небо райдугу-доріжку,

Простели до сонця вишивку-маніжку,

Щоб по тій доріжці з лебедями-снами

Плавати по щастя білими човнами.
Василь Симоненко



Готова сорочка стає наче живою істотою,
яка творить довкола себе особливий
енергетичний контур, особливу ауру, що має
гармонізуватися з тілом людини.

Марія Чумарна, письменниця, 

авторка книг про вишиванки.

У нашій автентичній вишиваній вдяганці закладено
своєрідний код сили й краси. Тож вдягаючи вишиту
сорочку, ми зміцнюємо його й поширюємо, оберігаючи тим
самим і себе, і свою родину, і свою націю.

Свято вишиванки – це великий день – день вишуканості,
краси і єднання задля збереження національних і родинних
традицій українства.

.



Леся Воронюк, 
засновниця й голова оргкомітету

Всесвітнього дня вишиванки,
у 2006 р., ще будучи студенткою
Чернівецького національного
університету ім. Ю. Федьковича,
запропонувала ідею свята, яку
підтримали спочатку у виші, а
згодом і у всій Україні та
українській діаспорі.

«Сподіваємося, і цього року разом із вами
ми зможемо зберегти красиву традицію,
відповідальну місію великим українством
одягати вишиті сорочки третього четверга
травня в знак єдності та підтримки одне
одного» (із допису Л. Воронюк у фейсбуці, 21 квітня

2020 р.).



Кожного року підтримує традиції свята й наша велика
академічна родина.

У День вишиванки й без того гарна та квітуча територія
академії розквітає ще більше, рясніючи різнокольоровими
барвами вишитих сорочок та усмішками.



В тих вишиванках думи і пісні…



Свято вишиванки в Полтавській державній аграрній
академії вкотре демонструє єдність і згуртованість колективу.



Дякуємо за увагу!
Долучайтеся до свята!

Бібліотека ПДАА 


