ХІ Обласний конкурс юних читців
Вже стало доброю традицією кожен рік напередодні дня народження
Михайла Івасюка проводити Обласний конкурс юних читців, щоб вшанувати
пам’ять двох видатних буковинців, чиє життя і творчість осяяло наш дух,
збагатило нашу душу і приносить нам справжню естетичну насолоду.
От і цей рік не став виключенням. Вже в 11 раз Чернівецький обласний
меморіальний музей Володимира Івасюка спільно з Чернівецькою обласною
бібліотекою для дітей організували і провели цей конкурс. Конкурс проходить
під патронатом депутата обласної ради Михайла Павлюка. Читці змагались у
двох номінаціях: виконання поезій М. Івасюка із книги «Елегії для сина» та
виконання віршів-посвят В. Івасюку.
Цьогоріч у конкурсі прийняли участь 50 читців з міста Чернівці а також
різних сіл і районів Чернівецької області. За віковим статусом: найменшій
учасниці, Костюк Ірині, заледве виповнилось 5 років (д/у № 41 м. Чернівці),
найстарша вчиться на 4 курсі Чернівецького педагогічного коледжу.
Приємно зазначити, що в цьому році прийняли участь в конкурсі і дві
учасниці Чернівецького реабілітаційного центру м. Чернівців Янкевич Вікторія
і Григорчук Христина.
Поважне журі очолив Михайло Павлюк, члени журі – Христина
Зборлюкова та Григорій Руденко-Краєвський – актори обласного академічного
музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської, Наталія Мороз –
заступник директора музею Івасюків та Лариса Кирилюк – директор
Чернівецької обласної бібліотеки для дітей.
Постійний спонсор конкурсу – Видавничий дім «Букрек», директор –
Дарина Максимець.
Отже, переможцями конкурсу в номінації читців віршів із книги М.
Івасюка «Елегії для сина» стали:
1-місце – Несторяк Максим, учень 2-А класу ЗОШ № 5, м. Чернівці (
музичний супровід – Несін Андрій),
2-місце – Орлецький Степан, учень недільної школи Храму Преподобної
Параскеви Сербської, м. Чернівці,
3-місце – Гершвельд Ростислав, учень 8 класу Вашківецької ЗОШ,
Вижницького району.
Переможці конкурсу у номінації виконання віршів-посвят:
1-місце – Флорескул Анастасія, учениця недільної школи Храму
Преподобної Параскеви Сербської, м. Чернівці,

2-місце – Стрежак Анна-Крістіна, учениця 7-Б класу ЗОШ № 4, м.
Чернівці,
3-місце – Капустяк Анастасія, учениця 5 класу НВК «Берегиня», м.
Чернівці.
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