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Вперше День вишиванки відзначався у 2006 році за
ініціативи студентки факультету історії Чернівецького
національного університету. У той рік настільки багато
студентів долучилося до святкування, що згодом День
вишиванки набув міжнародних масштабів.
У цей день українці йдучи на роботу чи навчання одягають
вишиванки. У такий спосіб вони демонструють, що
вишиванка – це одяг не лише на свята, адже вишиванка є
генетичним кодом українців. День вишиванки –
всеукраїнське свято, яке покликане зберегти споконвічні
народні традиції створення та носіння етнічного вишитого
одягу, адже у стародавньому одязі закодовано багато
символів сили, добробуту, краси та оберегів.
Вишиванка - елемент одягу, що сповнений українським
колоритом та майстерністю нашого народу, який здатний
створювати красу з усього. Повага до вишитої сорочки
насправді велика - на її честь створили свято Дня вишиванки
для популяризації традицій та культури української нації.
З літературою, що знаходиться у бібліотеці нашого
університету, про український вищиваний оберіг можна
познайомитися у запропонованій презентації.
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Книжка базується на сучасній концепції розвитку
декоративного мистецтва ХХ ст. Розкривається складна й
розмаїта панорама художнього життя в Україні: зміни
напрямів
і
стилів,
взаємовпливи
народного
та
професіонального мистецтва, творення нових ідей – від
авангарду на початку століття до пошуків стилю сучасних
митців.

