Манівці – переможці конкурсу юних талантів «Літери Лева 2018»
У рамках проекту Личаківського БДЮТ м. Львова – «У кожній дитині
живе Бог» відбувся ІІ конкурс юних талантів «Літери Лева 2018».

«Про Львів не можна говорити без любові» – таке щире поетичне зізнання
одного юного львів’янина Максима Білецького дало тематичну назву заздалегідь
оголошеному конкурсу поетів, прозаїків, митців малюнка, художнього фото,
журналістики та друкованих ЗМІ для творчої обдарованої молоді нашого славного
міста. Захід є своєрідним відбірковим туром для участі майбутніх номінантів у
п’ятому Мості Миру національної та творчої єдності «Боже великий, святий і єдиний
– нам Україну і мир збережи!» та ХV ювілейного Міжнародного фестивалю юних
талантів

«Рекітське

сузір’я»,

Асоційованого

члена

Міжнародного

Центру

впровадження програм ЮНЕСКО. Засновниками та організаторами конкурсу є
львівське міське відділення Громадської організації «Міжнародна академія літератури
і журналістики», що знаходиться у Личаківському Будинку дитячої та юнацької
творчості.
Приємно, що вихованці КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук
учнівської молоді» також взяли участь у цьому конкурсі. Слухачі літературної
студії під керівництвом Христини Стефанівни Волощак та гуртка «Журналістська
та письменницька майстерність», керівник – Ірина Андріївна Климко, гідно
представили позашкільний навчальний заклад у різних номінаціях: поезія, література,
журналістика, друковані ЗМІ. У кожній категорії змагалися близько 10-15 школярів.
Програма заходу передбачала два етапи змагань і тривала 2 дні – 15 та 18
травня. Зокрема, 15 травня відбувся перший етап конкурсу у Львівському
академічному обласному театрі ляльок. Після попередньої реєстрації, учасникам
роздали творчі завдання, котрі вони мали виконати й повернути разом із своїми
творчими доробками членам журі. Учасників конкурсу запросили в різні аудиторії,
відповідно до номінації, де вони публічно виступали, відповідали на питання
стосовно власного письменства та дискутували з однолітками. Молодь представляла
свої таланти здебільшого в патріотичному ракурсі, відтак тематика стосувалося життя
Львова, особливостей його архітектури, видатних постатей та оригінальних традицій,
що було передбачено умовами конкурсу. Після виступів учасників, члени журі

підбивали підсумки та обговорювали виступи, аналізували роботи й обирали
найкращих серед номінантів.
18 травня відбувся другий етап конкурсу. Після довгого очікування та
хвилювань, всі учасники були запрошені на гала-концерт для урочистого
нагородження. Дійство відбулося у великому актовому залі обласного театру ляльок.
Урочисте ранкове відкриття подарувало чимало позитивних вражень і глядачам, і
учасникам. У вітальному слові організаторів конкурсу пролунали щирі слова подяки
всім учасникам конкурсу та побажання успіхів у подальшій творчій праці.
Концерт супроводжувався виступами дитячих ансамблів танцю та пісні БДЮТ
Личаківського району міста Львова. Безліч обдарованих дітей – переможців та
учасників у різних номінаціях нагородили сертифікатами, грамотами, дипломами та
подарунками. Організатори конкурсу наголосили, що переможці всіх номінацій
стають учасниками ХV ювілейного Міжнародного фестивалю юних талантів
«Рекітське сузір’я», Асоційованого члена Міжнародного Центру впровадження
програм ЮНЕСКО та в липні 2018 року з туристичною метою відвідають Закарпаття.
Вихованці Малої академії також вибороли багато призових місць і стали
переможцями в таких номінаціях: «поезія» – Ванюк Юстина, учениця ССЗШ № 93
м. Львова (ІІ місце), Дика Марта, учениця ЛНВК ім. В. Стуса (ІІІ місце); «проза» –
Дика Марта, учениця ЛНВК ім. В. Стуса (І місце), Труш Діана, учениця СЗШ № 55
м. Львова, Гнатко Орислава-Каміла, учениця ССЗШ № 93 м. Львова (ІІІ місце),
Ткачик

Катерина,

учениця

Львівської

академічної

гімназії

(ІІ

місце);

«журналістика» – Елен Манукян, учениця ЛССШ № 52 ім. М. Лобачевського (І
місце), Сисак Анастасія, учениця ЛЗШ № 82 (ІІ місце). Зокрема, перемогу на
конкурсі (ІІ місце) отримала й газета Львівської обласної Малої академії наук «МАН і
Я», де публікуються юні дописувачі секцій.
Певна річ, участь у конкурсі «Літери Лева 2018» принесла манівцям багато
приємних вражень та стала добрим досвідом торування власного творчого шляху.
Приємно, що такі юні особистості своїми здобутками прагнуть покращити й змінити
світ вже сьогодні, а плоди їхньої праці ще раз доводять, що творчість і справжнє
вміння писати починається в МАН.
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