
 
 

                                  «Провесінь» :осінні підсумки 
   Розумію, що інформація, яку я пропоную вашій увазі, дещо запізніла. Йдеться про 
підсумки проведеного наприкінці травня XXIV обласного фестивалю власної дитячої 
поезії «Провесінь». 
  На жаль, уже вдруге через пандемію коронавірусу він проходив у режимі онлайн, що 
засмутило і організаторів, і звісно, самих учасників. У попередні роки фестиваль для них 
перетворювався на справжнє святкове дійство, коли юні початківці виходили на сцену 
тоді ще районного будинку культури і з хвилюванням читали свої твори, а члени жюрі, до 
якого входили письменники, журналісти, бібліотечні працівники оцінювали їх. Власне 
вони робили це і цього року, але заочно, ознайомлюючись із творами юних авторів у 
друкованому варіанті. 
  У фестивалі взяло участь понад 70 поетично обдарованих школярів не тільки з 
Березнівщини, а й навчальних закладів Костопільщини, Гощі, Володимирця, Дубровиці. 
Всі вони надсилали свої літературні спроби на адресу нашої бібліотеки. 
  Протягом багатьох років головою журі фестивалю був член Національної спілки 
письменників України, лауреат Всеукраїнської літературної премії ім. Лесі Українки 
Євген Шморгун, а цьогоріч його очолила головний редактор Березнівської районної 
газети, член Національної спілки журналістів України, поетка Надія Ярмолюк. Разом з 
нею оцінювали твори юних поетів автор кільканадцяти поетичних збірок журналіст Павло 
Рачок, директор Березнівської міської публічної бібліотеки Лариса Гарбар, спеціаліст 
відділу культури Березнівської міської ради Людмила Сущевська. 
  Переможців і призерів визначали відповідно до вікових категорій. Наймолодші (1-4 
класи) початківці цьогоріч конкурс, можна сказати, проігнорували, тому й залишилися без 
грамот і призів. 
  А от у середній віковій категорії учасників було найбільше. Перемогу у творчому 
змаганні здобула п'ятикласниця Березнівського економіко-гуманітарного ліцею Світлана 
Антонець, яка відвідує гурток «Літературна вітальня» під керівництвом кандидата 
філологічних наук Т. І. Марцинюк. Рясно сипнула призерами Курганська філія 
Кам'янського опорного ліцею - тут відзначилися Любомир Ткачук, Вероніка Тарасюк, 
Марта Ко- зігородська, Анастасія Миронець, Ангеліна Гаркуша. Високу оцінку 
прискіпливих суддів заслужили поетичні спроби Дениса Євтушка, Вікторії Ціпан, 
Анастасії Ярмолки, Олени Гуковської з Березнівського ліцею номер З, Соломії Матвійчук 
з Березнівського ЕГЛ, Софії Михайлюк з опорного закладу Кам'янський ліцей, Анастасії 
Бондар з Голубнівського ліцею. 
  Серед учасників старшої вікової категорії переможницею виявилась дев'ятикласниця 
Соснівського ліцею Анастасія Веремчук, Богдана Галагуз та Валерія Хилюк з 
Березнівського ліцею номер 3 зайняли відповідно друге і третє місця. 
  Грамотами і призами фестивалю були нагороджені і Богдан Денищич та Вікторія 
Кавтіашвілі з Дубровиці, Вероніка Трофимчук з Деражного, Анна Оніщук із Звіздівського 
ліцею, Дарина Деркач з Великомидська. 
  Хочеться вірити, що наступний, ювілейний, XXV обласний фестиваль власної дитячої 
поезії "Провесінь", не обмежиться заочним туром, а повернеться до своєї традиційної, 
сценічної форми. 
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