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«Весняний легіт - 2018»: спалах нових творчих талантів

27 січня відбувся ІІ етап обласного конкурсу юних літераторів
Львівщини “Весняний легіт”. Цьогоріч у конкурсі взяло участь 79 учасників,
що мали нагоду позмагатись у мистецтві слова з однодумцями-ровесниками
у двох категоріях – поезія та проза й представити журі свої творчі доробки.
Літературні урочистості відбувалися на географічному факультеті
Львівського національного університету імені Івана Франка. Дійство
розпочалося з реєстрації учасників, які були поділені відповідно на три
окремих вікових категорії: 5-6, 7-8 та 9-11 класи.

Відкриття конкурсу розпочалося з презентації збірки “Весняний легіт”,
де вміщені твори юних письменників за 2017 рік. Вступне слово на
презентації сказала директор Малої академії наук, Іванна Бородчук, котра
висловила свою вдячність дітям за їхні творчі пошуки й підкреслила, що
цьогорічна збірка є особливою, оскільки присвячена пам’яті відомої

2

львівської майстрині слова – Зоряни Гладкої, колишнього керівника
літературної студії «Галиця» КЗ ЛОР «ЛОМАН». Після цього всі вшанували
пам'ять Зоряни Гладкої хвилиною мовчання.
Також до вітального слова долучилися знані літератори: Ігор Калинець,
Микола Ільницький,Марія Людкевич, Надія Заячківська, котрі зауважили, що
бути поетом – доволі складно, адже лише наполеглива праця й творча муза
допоможе дійти до вершини таланту. Серед відомих гостей на презентацію
збірки завітали й молоді письменники Львова, що були членами цьогорічного
журі: Христина Волощак, Оксана Гнидюк, Богдан Кухта.

Презентацію збірки «Весняний легіт» розпочала автор передмови,
Марія Людкевич, завідувач літературної студії “Джерельце”, і запросила
старшокласників зачитати один із своїх віршів або уривок із прози. Школярі
охоче демонстрували свої таланти й з вдячністю декламували доробки
аудиторії слухачів.
Після завершення презентації старшокласники перейшли в окрему
аудиторію для написання контрольних завдань – однієї зі складових
конкурсу.
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З-поміж багатьох талановитих школярів Львівщини журі належно
оцінило найкращих та нагородило переможців за відповідні здобутки
дипломами департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.
Певна річ, що «Весняний легіт 2018» відшукав чимало талантів серед
школярів Львівської області та спільно об’єднав їх у мистецькому колі. І хоч
не
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учасники
перемогу

й

отримали місця, проте
своїм

натхненням,
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й

запам’ятались надовго
своїм ровесникам, як
обдаровані особистості,
до котрих прихильна творча муза. Від конкурсу учасники отримали багато
позитивних вражень, величезний досвід, адже близько познайомилися з
відомими письменниками й почули їхню думку з приводу своєї творчості та
відповідні настанови, а ще обмінялися думками з юними однодумцямипоетами й прозаїками, зрозумівши, що серед них є багато спраглих до
поетичного слова, котре повинно обов’язково про себе заявити ще й на
наступний «Весняний легіт», але вже у вдосконаленій формі.
І. А. Климко,
методист КЗ ЛОР
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