КОНЦЕПЦІЯ
ВСЕЛАТВІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ АКЦІЇ
« Вишиваємо «Рушник українців Латвії»»
МЕТА АКЦІЇ: проведення протягом 2012 - 2013 років Вселатвійської
культурно-мистецької акції « Вишиваємо «Рушник українців Латвії»» з
метою виховання у представників діаспори
почуття національної
самосвідомості та гордості за Україну, за Латвію, де ростуть наші діти й
онуки, формування атмосфери злагоди та єдності між українськими
товариствами в Латвії для послідовної співпраці ,сприяння вивченню та
збереженню народних традицій , історії та культури України.
При всій складності процесу вишивки Рушника кількома десятками
майстрів, він має являти собою завершений твір народного прикладного
мистецтва, гідний для експонування.
Орієнтовний розмір сувою полотна, з якого вишивається Рушник- 0,65 м. х
5,00 м.
Загальна площа вишивки - до 3,50 м2. Обов'язковий елемент Рушника –
українсько-латвійська символіка по центру .
Починатися Акція має освятою сувою білого полотна на святі Святого
Миколая в Ризі 17 грудня 2011 року.
Перший фрагмент вишивки декоративних орнаментів виконується в місті
Єлгава, завершальний – в місті Рига.
Графік участі в Акції представників громад
затверджується за
погодженням із зацікавленими сторонами на протязі двох тижнів після
оголошення початку Акції.
МІСЦЯМИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ можуть стати виставкові зали, місця
проведення масових культурно-мистецьких заходів, учбові заклади,
бібліотеки, тощо. Процес вишивки має відбуватися в таких місцях, де б
вишивальницям були забезпечені умови для роботи, а над процесом
вишивання могли б спостерігати представники засобів масової інформації,
організатори Акції, всі бажаючі.
Місця вишивки в кожному місті мають стати на 2-3 дні майданом
активних дискусій про виховання патріотизму, національної гордості,
формування суспільної злагоди і єдності, відродження народного
прикладного мистецтва. Цьому має посприяти підтримка Акції
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керівниками міст і районів, представниками ділових кіл, громадських
організацій.
Початок кожного етапу Акції в товариствах та передача Рушника
представникам іншого товариства відбувається в урочистій обстановці з
залученням широких кіл громадськості, самодіяльних мистецьких
колективів, школярів.
Час проведення Акції бажано використати (або приурочити) для
організації місцевих культурологічних заходів, виставок народних
ремесел.
ПРОХОДЖЕННЯ ВСІХ ЕТАПІВ АКЦІЇ (по можливості) висвітлюється
місцевими засобами масової інформації, на домашніх сторінках товариств
та ОУТЛ. За підсумками Акції буде створено альбом з розповідями про хід
Акції в конкретних містах. Обов'язковими елементами цього альбому
мають бути: фото фрагменту вишивки, виконане представниками певного
товариства, фоторепортаж про основні етапи вишивки, колективне фото
всіх учасників вишивки даного міста, фото окремих майстрів вишивки;
фото керівників органів місцевого самоврядування, представників
Посольства України в Латвії, політиків і бізнесменів з їхніми коментаріями
до Акції.
Кращі майстри, найбільш активні організатори та спонсори Акції
нагороджуються грамотами та пам’ятними знаками «ВСЕЛАТВІЙСЬКА
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА АКЦІЯ « Вишиваємо «Рушник українців
Латвії»» представляються до відзнак Міністерства культури та туризму
України, Посольства України в Латвії та їнших зацікавлених відомств .
Всім учасникам Акції вручається Посвідчення про участь в Акції.
ЗАВЕРШАЛЬНИМ ЕТАПОМ АКЦІЇ має бути урочиста церемонія
передачі Рушника Українському центру при Латвійській Академічній
бібліотеці. На цю церемонію запрошуються активні учасники Акції з усіх
українських товариств Латвії. У подальшому можливе його експонування
в українських товариствах Латвії та українських діаспорах інших країн.
Оргкомітет Акції

Рига 2011. 17.12
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