ХІІІ обласний конкурс юних читців віршів-посвят В. Івасюку
24 листопада 2016 р. відбувся ХІІІ обласний конкурс юних читців
віршів-посвят В. Івасюку.
Конкурс проходить щороку на Буковині, в Чернівцях, напередодні дня
народження видатного письменника, літературознавця, фольклориста,
педагога, громадського та культурного діяча Михайла Івасюка.
Організаторами його є Чернівецький обласний меморіальний музей
Володимира Івасюка та Чернівецька обласна бібліотека для дітей. Конкурс
проходить за підтримки, громадського діяча, кандидата політичних наук,
онука М. Івасюка, Михайла Павлюка.
Започаткований Обласний конкурс юних читців був в листопаді 2002
року. Саме тоді буковинці відзначали 85-річчя від дня народження Михайла
Григоровича Івасюка.
2016 рік відзначився рекордною кількістю учасників.
У конкурсі прийняли участь понад 60 читців з міста Чернівці та сіл і
районів Чернівецької області. Читці змагались у двох номінаціях: виконання
поезій М. Івасюка із книги «Елегії для сина» та виконання віршів-посвят В.
Івасюку.
Оцінювало конкурсантів поважне журі: Мирослав Лазарук письменник, журналіст, критик, мистецтвознавець, Михайло Павлюк політолог, кандидат політичних наук, Христина Зборлюкова - актриса
обласного академічного українського музично-драматичного театру ім.
Ольги Кобилянської, Марія Андронік - диктор Чернівецького радіо, ведуча
радіопрограм, Рудая Ірина – заступник директора з наукової роботи
Чернівецької обласної бібліотеки для дітей.
Переможцями ХІІІ конкурсу в номінації виконання віршів із
книги М. Івасюка «Елегії для сина» стали:
І місце – Манєскул Наталія, учениця 8 класу ЗОШ с. Михальча
Сторожинецького району.
ІІ місце – Бомпа Лоредана, учениця 9 класу, та Андрій Жар, учень
11 класу ЗОШ с. Петрашівка Герцаївського району.
ІІІ місце – Стрежак Анна-Крістіна, учениця 9-Б класу ЗОШ № 4 м.
Чернівці.
У номінації виконання віршів-посвят В. Івасюку переможцями
стали:
І місце - Данилко Анастасія та Подря Ростислав, учні 10-го класу с.
Шилівці Хотинського р-ну.
ІІ місце - Кулька Софія, учениця 9-Б класу Лужанського ЗНЗ
Кіцманського р-ну .

ІІІ місце - Макарук Анна, учениця 6-В класу гімназії № 1 м.
Чернівці.
Особливими відзнаками - грамотами за активну участь у конкурсі та
популяризацію творчості Михайла та Володимира Івасюків
були
нагороджені: учениця 3 класу ЗОШ № 40 м. Чернівці Радиш Марія-Віталіна і
бібліотекар с. Просіка Глибоцького р-ну Зегря Родіка Георгіївна, яка
декламувала власний вірш-посвяту В. Івасюку «Соло кленового листка».
Приємним сюрпризом для юних читців стали подарунки та відзнаки від
гостей конкурсу - письменниці, журналіста, перекладача Тетяни Винник та
директора ВД «Букрек» Дарини Максимець.
Тетяна Винник подарувала конкурсантам свою дитячу книгу «Відлуння
нашої хати».
Також письменниця презентувала присутнім пригодницький журнал
для дітей «Крилаті», головним редактором, якого вона є. Учасники конкурсу,
школярі 2-4-их класів, отримали його у подарунок від Т. Винник.
Дарина Степанівна Максимець також відзначила найяскравіших читців
віршів-посвят В. Івасюку, подарувавши книги З. Мензатюк «Дива
українських храмів»: Гірякова Аліна – учениця 7-Б класу гімназії № 3 м.
Чернівці; Федорюк Юлія – учениця 10-Б класу ЗОШ № 6 м. Чернівці; Савчук
Вадим - учень 3-А класу Кіцманського ЗНЗ; Івасюк Максим – учень 5 класу
ЗОШ с. Валява Кіцманського р-ну; Медвідь Євген – учень 6 класу ЗОШ № 40
м. Чернівці.
Книги у подарунок від генерального директора ВД «Букрек» отримало
і поважне журі.
Видавничий дім «Букрек» - є постійним спонсором конкурсу.
Юні читці показали достойний рівень виконання віршів-посвят. Всі
конкурсанти отримали дипломи та книги у подарунок.
Дудчак Тетяна, головний бібліотекар
Чернівецької обласної бібліотеки для дітей

