2013-й для «Альманаху 100-ліття Пласту»
став роком визнання
Перші презентації «Альманаху 100-ліття Пласту» відбулися у Львові під час міжнародної
конференції 23 серпня 2012 року (в рамках ЮМПЗ), у Нью-Йорку в жовтні 2012 року та в Києві під
час Всеукраїнської скавтської конференції 10 листопада 2012 року.
У різноманітних літературних конкурсах ця 888-сторінкова праця перемагала тричі.
Спершу «Альманах 100-ліття Пласту» став лавреатом літературного конкурсу ім. Івана Филипчака —
знаного педагога, журналіста, письменника. Вручення диплома відбулося 28 березня 2013 року в
приміщенні педагогічного коледжу ім. І. Филипчака у Самборі.
Згодом у ділянці журналістики та публіцистики книгу визнано кращою у XVII Міжнародному літературно-краєзнавчому конкурсі ім. Мирона Утриска — відомого пластуна, громадського і політичного діяча,
довголітнього голови товариства «Бойківщина», редактора журналу «Літопис Бойківщини». Підбиття
підсумків і процедура нагородження переможців відбулося у м. Турка на Львівщині 30 серпня 2013 року.
Прикметним є той факт, що у XVII конкурсі ім. М. Утриска взяла участь рекордна кількість авторів з різних
куточків України та з-за кордону — 146. Вони подали на розсуд журі 214 друкованих праць. Це прозові та
поетичні твори, наукові дослідження і краєзнавчі нариси. З них було відзначено 20 найкращих, у числі
яких і пластове видання.
Наприкінці 2013 року книга отримала ще одну, на разі найвищу відзнаку. Це перемога у Львівському
обласному конкурсі ім. В’ячеслава Чорновола. Вшанування кращих відбулося 27 грудня 2013 року в
дзеркальній залі Палацу Потоцьких у Львові. Переможців визначали у дванадцяти різноманітних номінаціях в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури. У ділянці журналістики та публіцистики у 2013-му найкращим визнали Альманах.
Книгу вже подаровано визначним українцям — провідникам Церкви, науковцям, літераторам в Україні
та діяспорі, провідникам Пласту. «Альманах 100-ліття Пласту» зайняв своє заслужене місце на полицях
Конґресової бібліотеки у США, куди його передала голова Редакційної комісії пл. сен. Ярослава Рубель, ПС.
Протягом року видання вже потрапило до багатьох наукових бібліотек в Україні та пластових домівок на
чотирьох континентах світу.
Презентації Альманаху триває, і це сприяє появі щораз більшої кількості відгуків у різних виданнях.
За працю над виданням велике признання належиться Редакційній комісії «Альманаху 100-ліття
Пласту», а саме: пл. сен. Ярославі Парахоняк-Рубель, ПС, — голові, пл. сен. Юрію Леськіву, СМ, — головному редакторові, пл. сен. Богданні Блаженко-Титлі, ПС, — секретарю, пл. сен. Миронові Баб’юку, СМ, —
технічному редактору, ст. пл. Ользі Свідзинській — літературному редактору, ст. пл. Тарасу Зеню, ЧоК, —
автору мистецького оформлення книги, Олені Зень — його реалізатору, пл. сен. В’ячеславові Стебницькому, V, членові комісії.
пл. сен. Сергій Юзик, СМ
діловод видавництва та інформації ГПБ

пл. сен. Ярослава
П. Парахоняк-Рубель, ПС
голова Редакційної комісії

пл. сен. Богданна
Блаженко-Титла, ПС
секретар Редакційної комісії

пл. сен. Юрій
Леськів, СМ
головний редактор

пл. сен. Мирон
Баб’юк, СМ
технічний редактор

Урочисте відзначення
переможців конкурсу ім. М. Утриска.
Петро Косачевич, голова робочої групи
Світового Конґресу Бойків, голова президії
товариства «Бойківщина ХХІ століття»
вручив Ю. Леськову диплом переможця конкурсу.

Відзначення лауреатів конкурсу
ім. І. Филипчака.
Диплом лауреата конкурсу ім. І. Филипчака
вручає народний депутат України
Ярослав Дубневич.

Відзначення лауреатів конкурсу
обласного конкурсу ім. В. Чорновола.
Член жюрі конкурсу, відомий письменник
Роман Лубківський вручає диплом лауреата
членам редакційної колегії альманаху
Юрію Леськову та Вячеславу Стебницькому.

пл. сен. Ольга
Свідзинська
літературний редактор

ст. пл. Тарас
Зень, ЧоК
мистецьке оформлення

пл. сен. Вячеслав
Стебницький, V
член редакційної комісії

Олена
Зень
член редакційної комісії

Голова редакційної комісії пл. сен. Ярослава П. Парахоняк-Рубель, ПС представляє Альманах
учасникам міжнародної конференції, присвяченої 100-літтю Пласту.
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