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Презентація четвертого випуску літературного альманаху педагогів Тернопілля
«Освітянська скриня», присвяченого пам’яті профспілкового лідера,
громадсько-освітнього діяча Євгена Юрківського, відбулася 22 листопада 2011
року в приміщенні сервісно-туристичного комплексу «Рута» Тернопільської
обласної ради профспілок.

Організували презентацію альманаху обласна організація профспілки працівників освіти
і науки України спільно з Національною спілкою письменників України. Головним
редактором поетичної збірки традиційно виступив відповідальний секретар спілки
письменників, член Національної спілки журналістів України, член Наукового товариства
ім. Шевченка, поет, перекладач, літературознавець Володимир Барна.

На свято прибуло майже 50 авторів поетичної, пісенної та виконавської творчості
педагогів загальноосвітніх навчальних закладів та вищої школи Тернопільщини.

Розпочав свято голова Тернопільської організації профспілки працівників освіти і науки
О.Я. Равлик. На репрезентацію були запрошені і виступили І.Г. Запорожан – начальник
управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, А.В.
Присяжний – голова обласної ради профспілок, В.П.Калушка – директор
Тернопільського технічного коледжу Тернопільського національного технічного
університету ім. І.Пулюя, голова ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, голови
районних та первинних організацій профспілки працівників освіти і науки. У кожному
привітанні звучали слова щирої вдячності педагогам, які попри основну роботу мають
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неабиякі творчі здібності, прагнуть ділитися із слухачами щирим поетичним словом,
дарувати їм свою пісенну творчість.

Участь у святі взяли також Зіновій Кіпибіда – голова крайового літературного об’єднання
при обласній організації Національної спілки письменників України, Богдан Гарасимчук –
виконавчий секретар обласної організації Національної спілки журналістів України,
Микола Базів – поет, гуморист, лауреат всеукраїнського фестивалю ім. П. Глазового,
володар ГРАН-ПРІ крайового конкурсу «Грицева наука». Майстри творчого цеху також
поділилися із присутніми своїми мистецькими доробками та запросили педагогів-поетів,
піснярів до творчої співпраці з громадськими організаціями літературно-музичного
спрямування.

На презентації у виконанні авторів звучали власні поетичні слова та музичні твори.
Кожний з них мав можливість ознайомити учасників святкового дійства з новими
творами, неповторними, чарівними поетичними образами того найдорожчого, чим
сповнені їхні серця і душі.

Лунали прекрасні слова та мелодії… Адже збірка «Освітянська скриня», наче колиска,
зібрала і плекає творчі дітища особливих людей – учителів, педагогів.

Зі словами вдячності профспілковому лідеру Євгену Володимировичу Юрківському,
світла пам’ять якого була вшанована на святі, виступили голова Кременецької районної
організації профспілки працівників освіти і науки Л.І. Чечуріна, голова первинної
організації профспілки студентів Тернопільського національного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка В.В. Місько та ін.

Таку ж вдячність висловлювали й автори – залюблені у поетичне слово педагоги, бо
саме Євген Володимирович у 2004 році започаткував літературний альманах
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«Освітянська скриня». Він допоміг багатьом творчим особистостям, для яких поезія,
музика та вчительство – поняття рівноцінні, долучитися своїми творчими пошуками до
поповнення Духовної Скарбниці Тернопілля під крилом обласної організації профспілки
працівників освіти і науки.

Відомо, що саме педагоги такого високого духовного здвигу виховали і подарували
українській літературі видатних майстрів пера, лауреатів Національної премії ім. Т.
Шевченка, письменників, які плідно творили й на теренах нашого краю. Тому ми
продовжуємо традицію пошуку серед освітян області творчих і талановитих людей та
надання їм допомоги у самоствердженні, а в кожному новому випуску альманаху
редакційна колегія буде намагатися розширювати творчий діапазон «Освітянської
скрині».

Голова обласної організації профспілки

працівників освіти і науки України

О.Я. Равлик
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