
Проведена акція-флешмоб 

"Одягни вишиванку і завітай до бібліотеки" 

 

 

У третій четвер травня  український народ відзначає День вишиванки – 

свято національної єдності. Адже вишиванка є символом згуртованості та 

співдружності , який презентує нашу Батьківщину далеко поза її межами. 

  Здавна вишиванка була не лише національним одягом , вона стала  

одним із проявів української ідентичності. В ній – історія  і традиції нашого  

народу, а також зв'язок поколінь і їхнє унікальне світобачення. Ми 

пишаємося тим, що українська вишиванка, маючи вікову історію, не втратила 

своєї значущості, а навпаки - стає все більше відомою в усьому світі. 

     Бібліотека Ковельського Фахового Медичного коледжу долучилася до 

святкування Дня вишиванки.  

Одягнімо, друже, вишиванки — 

Наш чарівний український стрій. 

Не для когось, не для забаганки, 

А для себе, вірний друже мій. 

Одягнімо вишиванки, друже, 

Як одвічний предків талісман. 

Хай не буде серед нас байдужих 

І один в нас буде отаман. 

Одягнімо в свята і неділі, 

В будень, за потреби, одягнім 

І відчуєм — вороги безсилі 

Зруйнувати український дім. 

Одягнімо вишиванки, друже, 

Хай побачить українців світ — 

Молодих, відважних, дужих. 

У єднанні на багато літ. 

 



 

Історія виникнення Дня вишиванки 

У 2006 році студентка Чернівецького національного університету Леся 

Воронюк запропонувала своїм друзям прийти на пари у вишиванках. Ідею 

підхопили спочатку інші студенти, потім викладачі, а потім цей флешмоб 

покотився по інших містах України. Лесю Воронюк надихнув однокурсник, 

який ходив у вишитій сорочці на пари щодня. 

Ідею підтримали та обрали дату – третій четвер травня. Свято 

популяризує національний український одяг та збереження культурних 

традицій. 

.    

Українські традиції – одні з найкрасивіших в світі. І в наших з вами силах 

поширити їх, розповісти про них всьому.                                                               

 

В рамка акції –флешмоб було оформлено виставку 

"Рушник  -оберіг та молитва українського народу".  

Вишиті рушники  здавна були поширені на Україні як неодмінний 

атрибут народного побуту, весільної і святкової обрядовості, як традиційна 

окраса селянського житла. Важливі події в житті народу ніколи не обходились 

без рушників, які, крім декоративного навантаження, мали великий образно-

символічний зміст. 

 

 



 

 Я вишитий рушник тримаю,  

на нім, історія моя.  

Мій рідний ти, Волинський краю,  

благословенная Земля. 

 

 Одягайте свої вишиванки і нехай весь світ побачить, як прекрасна 

наша Україна і її символи! 

Українська вишиванка- то є справжнє диво!Не цурайтесь! Одягайтесь! І 

живіть щасливо." 

Відроджуємо, поважаємо, пропагуємо наші українські традиції ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


