
Велич Шевченківського слова 

В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає 

і шанує людство. До них належить ім'я геніального українського поета Тараса 

Григоровича Шевченка, який весь свій талант присвятив служінню народові.  

Вшануванню пам’яті  Тараса  Григоровича  Шевченка 24 лютого 2016 

року у Лебединському художньому музеї ім. Руднєва був проведений 

міський  конкурс  читців,  який  традиційно  проводиться  міським  відділом  

культури  і  туризму  за  підтримки  міського   голови  Олександра Бакликова . 

Міський  конкурс  –  це  велика  історія  шани  мудрого  слова  Великого  

Кобзаря.  Із  покоління  в  покоління  передається  пророче  слово  Тараса. 

Художній  музей зібрав надзвичайну кількість шанувальників його 

творчості. Сюди  прийшли  представники  всіх  навчальних  закладів  міста, 

щоб прочитати твори  Великого Кобзаря, твори сучасних українських авторів 

про нього  та власні  літературні  доробки.   З кожною хвилиною хвилювання в 

залі зростало, як зростала і кількість учасників. Та щойно на імпровізованій 

сцені з’явилася ведуча  конкурсу , у залі запанувала неймовірна тиша і 

полилися полум’яні Шевченкові слова. Погляди всіх були приковані лише до 

того, хто виступав. Учасники змінювали один одного. Їхній вік був 

надзвичайно різноманітний: від школярів   до  студентів  училищ. Різнилися 

учасники і своєю майстерністю у виконанні творів. Та незважаючи на все це, 

кожен з них намагався у міру своїх можливостей передати всі ті почуття, які 

охопили  його   під час прочитання поезії. Символічний  літературний   букет 

любові до Кобзаря  поповнився  і музичними  творами, які  виконали  учні  

дитячої  школи  мистецтв ім. Б.Гмирі . 

Цього  року  журі  було  складно  визначити  переможця.  Адже  виступи  

всіх  конкурсантів  були на високому виконавському  рівні. І  ось  наступила  

хвилююча  мить.  За  участь  у  міському  конкурсі  читців,  присвяченому  

пам’яті  Т.Шевченка,  усі учасники були нагороджені дипломами.   

Перше  місце  виборов учень 11 класу Лебединської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5 Голуб Ростислав. 



 На переможця чекає участь у обласному конкурсі читців «Вічне слово 

Кобзаря». Бажаємо йому успіху. 

А такі заходи стали уже традиційними для міста Лебедина, і приємно, 

що з кожним роком у них бере  участь усе більш обдарованих юних лебединців, 

які кохаються у  поетичному слові. Отже, можемо впевнено сказати словами 

поета: 

Залишим у спадок новим поколінням 

Свої ідеали й свої устремління, 

Могутню Вкраїну, в якій наша сила, 

І геній Шевченка, як нації крила. 

 

 

 

Голуб Ростислав під час виступу 


