«З цього конкурсу виходять літератори у велику літературу…»
Відбувся обласний конкурс юних літераторів Львівщини
«Весняний легіт» імені Зоряни Гладкої
26 січня у приміщенні географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
пройшов очний етап обласного конкурсу юних літераторів Львівщини
«Весняний легіт» імені Зоряни Гладкої. До участі в конкурсі було подано 74
творчих доробки. В очному етапі взяло участь 67 учасників – учні 5-11 класів
Львова та області. Найбільш чисельною була старша вікова група – 9-11 класи
(45 учнів). Традиційно у цьому конкурсі беруть участь і літературні студії та
гуртки, які функціонують при позашкільних навчальних закладах, зокрема,
літературна студія «Джерельце», студія юних поетів «Росинка», літературножурналістська студія «На горищі», літературна студія «Галиця».
На відкритті конкурсу літературознавець, професор ЛНУ імені Івана
Франка Микола Миколайович Ільницький зазначив, що попри січневі морозні
дні, вже відчувається отой довгожданий весняний подих, весняний легіт, і є
світло і надія на те, що буде світліти і в нашому житті.

Члени журі конкурсу – поетеса, член НСПУ Марія Людкевич, поет,
лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Ігор Калинець,
поетеси Надія Заячківська, Тереса Угрин, Оксана Кришталева, Мар’яна
Комариця, Олександра Гурин, керівник літературної студії МАН – Христина
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Пилищишин. Цьогоріч вперше членом журі став багаторічний переможець
обласного конкурсу «Весняний легіт», переможець Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт у секції «Літературна творчість», а тепер
студент ЛНУ імені Івана Франка Микола Рудик.

Авторитетне журі відзначило, що прочитані твори викликають гарне
враження, присутня тема кохання, війни та інші актуальні теми. Однак
відчувається брак художньої майстерності, не завжди учні володіють фактурою
слова, часто кульгає ритміка, рима. Прозові доробки сильніші, зворушує тема
війни і смерті.
Попри те, що при оцінюванні творчості юних літераторів великою є роль
художнього смаку, за підсумками конкурсу було визнано 36 переможців, які
були нагороджені дипломами департаменту освіти облдержадміністрації.

Серед переможців «Весняного леготу» є й вихованці обласної Малої
академії наук – слухачі літературної студії «Галиця». Із запропонованих
п’ятнадцяти творчих доробків учнів 7-11 класів, журі високо оцінило роботи
дев’яти з них: Шайда Софія (10 клас) - I місце; Дика Марта (11 клас) - II місце;
Шелюх Софія (10 клас) - II місце; Ткачик Катерина (9 клас) - ІІ місце;
Присяжнюк Олена (10 клас) - ІІ місце; Гнатко Орися (11 клас) - ІІ місце; Бойчук
Юля (11 клас) - ІІ місце; Ванюк Юстина (11 клас) - ІІІ місце; Заблоцька Вікторія
(11 клас) - ІІІ місце.

Найкращим літератором цьогорічного конкурсу стала ЩУР Анастасія,
учениця 11 класу Рудниківського НВК Миколаївського району. Вона
представлятиме Львівщину на Всеукраїнському конкурсі-захисті науководослідницьких робіт у секції «Літературна творчість».
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