
ХІV обласний конкурс юних читців віршів-посвят В. Івасюку 

У 2017 році  вся громада Буковини відзначає 100-річчя від дня 

народження видатного письменника, літературознавця, фольклориста, 

педагога, громадського та  культурного діяча Михайла Григоровича Івасюка. 

З нагоди цієї дати на протязі року відбулося ряд заходів з вшанування пам’яті 

письменника: зустрічі з онуками та правнуками Михайла Івасюка; 

міжнародна наукова конференція «Михайло Івасюк – письменник, учений, 

педагог, громадянин» в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. 

Федьковича; презентація книги «Лицар слова. Спогади про Михайла 

Івасюка» та «Біобібліографічного покажчика «Михайло Івасюк»; вечір 

пам’яті до 100-річчя М. Івасюка в театрі ім. О. Кобилянської; погашення 

марки; панахида та покладання квітів на могилі Михайла та Софії Івасюків; 

виставка робіт учнів Кіцманської художньої школи «Світлішає мій листопад 

та інші. 

21 листопада 2017 р. відбувся ХІV обласний конкурс юних читців 

віршів-посвят В. Івасюку, який  щороку проходить  на Буковині, в Чернівцях, 

напередодні дня народження Михайла Івасюка.   

Організатори - Чернівецький обласний меморіальний музей 

Володимира Івасюка та Чернівецька обласна бібліотека для дітей.  

Конкурс розпочався з привітального слова до шанувальників поезії 

першого заступника голови Чернівецької облдержадміністрації, онука М. 

Івасюка, Михайла Вікторовича Павлюка. Багато років конкурс проходив за 

підтримки Михайла Вікторовича. Його порадувало те, що з року в рік 

конкурс набирає популярності як серед найменших читайликів, так і серед 

дорослої аудиторії. Він побажав всім успіху. 

Щоб привітати читців до бібліотеки також завітав головний спеціаліст 

відділу культосвітніх установ, мистецтв та кіно управління культури 

Чернівецької ОДА Ігор Сорокоумов. 

Оцінювало конкурсантів поважне журі: Мирослав Лазарук - 

письменник, журналіст, критик, мистецтвознавець: Оксана Івасюк - 

науковець, кандидат філологічних наук, доцент Київського університету 

імені Бориса Грінченка, донька Михайла Івасюка; Наталія Колесніченко-

Братунь - письменниця, кандидат філологічних наук, доцент, керівник 

секретаріату Комітету з питань духовності і культури Верховної Ради 

України, донька Ростислава Братуня; Марія Андроник - ведуча радіопередач 

Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії «Буковина»; Лариса 

Кирилюк – директор Чернівецької обласної бібліотеки для дітей.  

У конкурсі прийняли участь 59 читців з загальноосвітніх шкіл і 

гімназій: міста Чернівці, Вижницького, Сторожинецького, Глибоцького, 



Кіцманського, Кельменецького, Новоселицького, Хотинського і 

Герцаївського районів Чернівецької області. Конкурсанти змагались у двох 

номінаціях: виконання  поезій М. Івасюка із книги «Елегії для сина» та 

виконання віршів-посвят В. Івасюку.  

Учасники продемонстрували акторське декламування віршів-посвят В. 

Івасюку. Прозвучало багато поезій зі збірки «Елегії для сина» та вірші-

посвяти таких авторів, як: Т. Севернюк, Г. Тарасюк, В. Вознюк, Ю. 

Рибчинський, В. Полянчук, М. Рогатинський, Б. Стельмах.  Найстраший 

конкурсант – Стратійчук Віра Омелянівна,  бібліотекар с. Банилів-Підгірний 

Сторожинецького р-ну, прочитала власний вірш, який присвятила Володі -  

«Посвята». 

Переможцями ХІV конкурсу в номінації  виконання віршів із 

книги М. Івасюка «Елегії для сина» стали:  

І місце -  Флекевчук Данило, учень 10-го класу гімназії № 5 м. 

Чернівці. 

ІІ місце  - Івасюк Максим, учень 6 класу ЗОШ с. Валява Кіцманського 

р-ну . 

ІІІ місце  - Ахряпіна Дарія,  учениця 7-Б класу гімназії № 5 м. 

Чернівці. 

У  номінації виконання віршів-посвят В. Івасюку переможцями 

стали:  

І місце – Стрежак Анна-Крістіна, учениця 10 класу ЗОШ № 4 м. 

Чернівці. 

ІІ  місце –  Буряк Ольга та  Адащук Анастасія, учениці 9-В класу  

ліцею м. Кельменці Кельменецького р-ну. 

ІІІ місце – Тимчук Валерія,  учениця 5 класу ЗОШ с. Хлівище 

Кіцманського р-ну. 

Всі конкурсанти показали достойний рівень виконання віршів-посвят 

та  отримали  дипломи та книги у подарунок. 

 

Дудчак Тетяна, головний бібліотекар 

Чернівецької обласної бібліотеки для дітей 

 

 

 


