Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Міжнародна Ліга «Матері і сестри –
молоді України»

ПРЕС-РЕЛІЗ
ІІІ МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ-КОНКУРС «ТАРАС ШЕВЧЕНКО ЄДНАЄ НАРОДИ»
(ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП)
Міжнародна ліга «Матері і сестри – молоді України» та Київський національний університет імені Тараса
Шевченка із 22 по 24 травня 2018 року проводять ІІІ заключний етап Міжнародного проекту-конкурсу
«Тарас Шевченко єднає народи».
Метою та завданнями проекту-конкурсу є:
➢ вияв культурної дипломатії;
➢ входження України у світовий інформаційний простір; акцентування уваги міжнародної спільноти
до України, її утвердження і збереження власної незалежності;
➢ зміцнення культурологічних зв’язків та поглиблення взаєморозуміння між громадянами України і
представниками міжнародної спільноти;
➢ гуртування та розширення кола представників різних національностей, які відчувають велику
правду Шевченкового слова;
➢ заохочення представників світового українства до збереження національної ідентичності у
полікультурному середовищі і залучення до загальноукраїнських цінностей світового рівня;
➢ обмін досвідом, естетичне збагачення виконавців та популяризація морально-етичних засад
духовності Шевченка у світовому вимірі.
Масштаби та номінації проекту-конкурсу:
Третій рік поспіль, невпинно розширюючи свої горизонти у форматі «Україна-Світ», з незмінним центром
у столиці України, під керівництвом Президента МЛ «Матері і сестри – молоді України» Народної артистки
України Галини Яблонської діє Міжнародний проект-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи».

Фактично безперервно протягом року оргкомітет проекту-конкурсу працює на забезпечення
трьох основних щорічних етапів:
➢ березень – І етап (флешмоби коло пам’ятників Кобзарю у країнах світу);
➢ квітень – ІІ (відбірковий конкурсний – у країнах-учасницях);
➢ травень – ІІІ (заключний конкурсний – в Україні).
ІІІ заключний етап проходитиме 22 - 24 травня у стінах Київського національного університету імені Тараса
Шевченка: участь у ньому візьмуть конкурсанти, які вибороли право представляти свою країну на місцях,
та переможці Всеукраїнських конкурсів читців ім.Тараса Шевченка. У 2018 році на конкурс подано 415
заявок.
Протягом конкурсного дня 22 травня 2018 року перегуки Шевченковим словом лунатимуть 32-ма мовами
світу у трьох номінаціях:
➢ «Читана, співана та театралізована поезія Тараса Шевченка: Наживо»;
➢ «Мій Шевченко: Літературний та Мистецько-прикладний»;
➢ «Відеоформат».
А глядачі зможуть побачити і осягнути наявну глибінь національного і мовного колориту Шевченкового
багатоголосся, яке організаторам за сприяння Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка вдалося
зібрати воєдино.

Почесне журі оцінюватиме конкурсні роботи за трьома основними критеріями:
➢ глибина розкриття Шевченкового Слова;
➢ неповторність сприйняття образу великого митця;
➢ майстерність втілення духу творів Тараса Шевченка.
У номінацію проекту-конкурсу «Відеоформат» надіслано 156 відеоробіт з півтора десятка країн світу: від
Йорданії до США. Серед них журі обиратиме найпереконливіші, по можливості кожною мовою.
У номінації «Наживо» візьмуть участь 92 учасники – представники різних національностей, які читатимуть
поезію Шевченка 22 мовами світу, українською - ті, що пройшли ІІ відбірковий етап проекту-конкурсу в
рамках XXIV Всеукраїнського відкритого конкурсу читців імені Тараса Шевченка (22 квітня 2018 р., у
Товаристві «Знання» України).
У номінації «Мій Шевченко» оцінюватимуться 55 художніх та 20 літературних робіт, що надійшли на
конкурс дистанційно та подолали ІІ відбірковий етап.
У 2017 році Оргкомітетом проекту-конкурсу започатковано ще 2 номінації: «Поза часом» та «Пам’ять»,
які діють протягом року. Імена перших цьогорічних номінантів будуть оголошені
23 травня 2018 року, під час нагородження переможців по трьох конкурсних номінаціях.
Для довідки: за три роки (2016-2018) на проект-конкурс надіслано 757 робіт з 46 країн (республік)
світу. До 44 мов світу, якими пролунало слово Шевченка у 2016 та 2017 рр., додаються ще 3 мови, якими
Шевченкова поезія у 2018 звучатиме вперше на проекті: данська, шведська, фінська. Загалом – 47 мов.
Щорічно відзначається від 70 до 100 кращих доробків у п’яти номінаціях.
Оргкомітет глибоко переконаний, що проект-конкурс набирає державної ваги та гідний того, щоб
нарешті здобути підтримку на державному рівні. Наразі він функціонує виключно за сприяння
організацій-засновників (Національна Рада жінок України, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, Національний музей Тараса Шевченка, Товариство «Знання» України), людей доброї
волі та за волонтерської роботи членів оргкомітету. Під Шевченковим проводом світ починає краще
розуміти Україну. Та й результати конкурсу окрилюють і закликають не здаватися.
Стислий графік заходів ІІІ заключного етапу проекту-конкурсу:
➢ 22 травня, 11:00 - 18:00 Конкурсні змагання. Реєстрація учасників з 10:00.
➢ 23 травня, 13:00 - 16:00 Оголошення результатів. Урочисте нагородження переможців ІІІ
заключного етапу проекту-конкурсу, відзначення номінантів у номінаціях «Пам’ять» та «Поза
часом», гала-концерт за участі знаних діячів культури. Майстер-класи.
➢ 24 травня, 08:00 - 19:00 Виїзд переможців проекту-конкурсу до м. Канева для вшанування пам’яті
Кобзаря
Детальна програма заходів додається окремо.
Місце проведення: м. Київ, Локація № 1. Актова зала Інституту філології КНУ імені Тараса
Шевченка (м. Київ, б-р Шевченка, 14, 2-й поверх); Локація № 2. Актова зала Наукової бібліотеки імені
М. Максимовича КНУ (м. Київ, вул. Володимирська, 58, 2-й поверх); Локації № 3 - 5 (аудиторії 63, 78, 80,
81 Інституту філології).
Організаційний комітет: Контакти Автора проекту-конкурсу – Голови Оргкомітету Галини Яблонської:
тел.: (068) 709-51-46; (095) 430-70-58; e-mail: yablonska.int@gmail.com.
Офіційна сторінка проекту-конкурсу у Facebook: www.facebook.com/ShevchenkoUnitesPeoples.
Офіційний сайт: www.shevchenkoup.com
Акредитація журналістів: Центр комунікацій КНУ, тел. (044) 239-34-60, email: stratcom@univ.kiev.ua

