Відбувся обласний конкурс юних літераторів Львівщини
«Весняний легіт» імені Зоряни Гладкої у 2020 році

Протягом грудня-січня проходив обласний конкурс юних літераторів
Львівщини «Весняний легіт» імені Зоряни Гладкої. До участі в конкурсі було
подано 83 учнівські доробки. З-поміж цих робіт члени журі відібрали і
запросили до очного етапу 42 учасники.
25 січня у приміщенні Будинку учителя зібралися учасники конкурсу
разом з батьками, керівниками літературних студій, вчителями. Урочисто
відкрив захід професор ЛНУ імені Івана Франка, член-кореспондент НАН
України Микола Миколайович Ільницький. Аналізуючи художнє слово
юних літераторів, Микола Миколайович зауважив, що у творах присутня
героїка, біль утрат. Більше подано прози, аніж поезії, і це не просто враження
від побаченого, а ще й фантастичні і реальні сюжети, конфлікти тощо.
Відчувається подих тих тривог, якими наповнене суспільство.
«Щодо поезії, то професійний рівень її не є високий, втрачається
прагнення до досконалості строфи, чіткості рими, ритміки. Але найголовніше –
присутні надто загальні думки, які людина хотіла вкласти у свої твори. Зараз
пишуть верлібрами, а таку поезію може компенсувати цікава метафора,
несподіваний образ, а такого в учнівських творах ще мало. Слід пам’ятати, що є
загальні закони літератури, які ніхто не може відмінити і яких слід
дотримуватись», – підсумував М. Ільницький.
Поетеса, член НСП України Марія Людкевич доповнила, що теперішній
час такий, що все складніше відчути поезію, яка пишеться серцем, почуттями,
тому більше серед конкурсних робіт прози, роздумуючих творів з плетивом
подій.
Члени журі, а саме: Микола Ільницький, Марія Людкевич, Мар’яна
Комариця, Олександра Гурин, Надія Заячківська (Стрем), Тереза Угрин
зачитали свої поетичні твори, щоб познайомити учасників з власною творчістю.

Після урочистого відкриття учнів розподілили за віковими категоріями і
вони представили свої творчі доробки у секційних засіданнях.
Завершився конкурс на піднесеній, святковій ноті – нагородженням
переможців дипломами і пам’ятними подарунками.
У старшій віковій категорії перемогу здобула Софія Чорній, учениця 10
класу СЗШ №72 м. Львова, вихованка літературної студії «Галиця» КЗ ЛОР
«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».
Висловлюємо величезну вдячність спонсорам конкурсу, а саме:
заступнику міського голови з питань розвитку Андрію Москаленку,
видавництву

"Літопис"

(директорові

Михайлові

Комарницькому),

літературній агенції "Піраміда" (директорові Василю Гутковському),
"Видавництву Старого Лева" (головній редакторці Мар'яні Савці),
видавництву "Срібне слово" (директорці Ірині Лонкевич), керівниці
літературної студії "На горищі" ЦДЮТ МЖК-1 Оксані Кришталевій за
надані призи для переможців конкурсу!
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