
Заходи 
спеціалізованих бібліотек України для дітей 

до 395-річчя від дня  народження української народної співачки  
часів Хмельниччини Марусі Чурай 

 
І. Книжкові виставки, огляди літератури: 
  
Виставка-експозиція «Ця дівчина не просто так, Маруся. Це – голос наш. Це – пісня. Це – 
душа» (КЗК «Дніпропетровська ОБД», Новобузька РБД КЗ «Новобузька ЦБС НРР» 
Миколаївської обл.); 
Виставка однієї книги «Маруся Чурай» Ліни Костенко» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» 
ЗОР); 
Книжково-ілюстративна виставка «Вона ж була, як голос України, що клекотів у наших 
корогвах!» (Бібліотека-філія № 10 Бердянської МЦБС БМР Запорізької обл.); 
Інформаційний огляд «Жінки з великої літери. Маруся Чурай» (Енергодарська МБД ЦБС  
ЕМР Запорізької обл.); 
Виставка-присвята «Голос і душа пісенної України. Маруся Чурай» (Михайлівська РБД КУ 
«ЦБС МРР»); 
Перегляд літератури «Сторінками творчості Ліни Костенко» (Почаївська МБД 
Тернопільської обл.);  
Книжкова виставка-роздум «Тільки слава сонцем засіяла» (ОКЗ «Харківська ОБД»);  
Книжкова виставка «Дівчина-легенда» (ОКЗ «Харківська ОБД»);  
Мистецька виставка-знайомство «Маруся Чурай голос і душа пісенної України» (КЗ 
«Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР); 
Виставка-феєрія «Маруся Чурай – дівчина-пісня» (Білозерська РБД ім. Василя Стуса КЗ 
«Білозерська РБ ім. П. Григоренка» Херсонської обл.); 
Виставка однієї книги «Ліна Костенко. «Маруся Чурай» (Антонінська бібліотека для дітей 
АСР Хмельницької обл.); 
Книжкова виставка «Маруся Чурай – дівчина легенда» (Борзнянська РБД Чернігівської обл.). 
 
ІІ. Літературні бесіди: 
 
Бесіда за книгою Л. Костенко «Маруся Чурай» (ЦБДЮ Вінницької МЦБС); 



Бесіда по книзі Неллі Топської «Дівчина – легенда» (МБД Іллінецької ММБ Вінницької 
обл.); 
Бесіда за книгою «Ця дівчина не просто так. Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа» 
(Верховинська РБД Івано-Франківської обл.); 
Інформаційна бесіда «Маруся Чурай та її доба» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»); 
Бесіда «Пісенне диво України – Маруся Чурай» (Кременець ЦРБД Тернопільської обл.). 
 
ІІІ. Уроки і години історії, історичні екскурси:  
 
Літературна година «Маруся Чурай – дівчина з легенди» (Теплицька РБД Вінницької обл.); 
Інформаційна хвилина «Дівчина-легенда з Полтавщини» (Шаргородська РБД Вінницької 
обл.); 
Історичний огляд «Пісенне диво України – Маруся Чурай» (Локачинська РБД Волинської 
обл.); 
Історичний екскурс «Співоча душа України: Маруся Чурай» (Ковельська РБД Волинської 
обл.); 
Пізнавальна година  «Українська Сафо: Маруся Чурай» (Ковельська РБД Волинської обл.); 
Інформаційна година «Пісенне диво України – Маруся Чурай та її доба» (КЗК 
«Дніпропетровська ОБД»); 
Літературна година «Маруся Чурай – голос і душа пісенної України» (КЗК 
«Дніпропетровська ОБД»); 
Година пошани «Пісенне диво України – Маруся Чурай» (КЗК «Донецька ОБД»); 
Історичний етюд «В її віршах - історія народу, його щасливі і тривожні дні…» (КЗК 
«Донецька ОБД»);                               
Народознавча година «Дівчина з легенди. Маруся Чурай» (Якимівська ЦБД КЗ «Якимівська  
ЦБС» ЯСР) 
Історичний портрет «Жінка з легенди» (Рогатинська РБД Івано-Франківської обл.); 
Історично-поетична година «Пісенне диво України – Маруся Чурай та її доба» (КЗ КОР 
«Київська ОБД»); 
Літературно-мистецька година «Дівчина з легенди» (Снігурівська РБД Миколаївської обл.); 
Історично-літературні читання «Маруся Чурай – героїня історичного роману в віршах 
Ліни Костенко» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»);   
Літературно-музична година «Голос і душа пісенної України» (Карлівська РБД Полтавської 
обл.); 



Мистецька година «Народжена для пісні та любові» (Кременчуцька ЦМБД КЗК 
«Кременчуцька МЦСБД»); 
Літературний екскурс за книгою Ліни Костенко «Маруся Чурай» (Бережанська ЦРБД 
Тернопільської обл.). 
 
IV.Відео, фото та слайд-презентації, марафони, акції: 
 
Огляд-презентація «Пісенне диво України. Маруся Чурай та її доба» (Вінницька ОБД 
ім. І.Я. Франка); 
Відео-презентація «Маруся Чурай – голос і душа українського народу» (Липовецька РБД 
Вінницької обл.) 
Відео-презентація «Невмируща Маруся Чурай» (Маневицька РБД  Волинської обл.); 
Мультимедійна  презентація «Голос і душа пісенної України: Маруся Чурай» (Горохівська 
РБД Волинської обл.); 
Відео-презентація «Дівчина з легенди :Маруся Чурай» (Бібліотека-філія № 5 для дітей смт. 
Олика Волинської обл.); 
Відео-мандрівка  «Український соловейко – Маруся Чурай» (БД Городоцької МР 
Хмельницької обл.); 
 
V. Інше: 
 
Флешмоб (читання уривків з поеми) «Маруся Чурай» (МБД Іллінецької ММБ Вінницької 
обл.); 
Літературне знайомство «Маруся Чурай – голос і душа пісенної України» (Волинська ОБД); 
Голосні читки уривків роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай» (Любешівська РБД 
Волинської обл.); 
Віртуальна замальовка «Маруся Чурай» (Цуманська БД Волинської обл.); 
Музично-поетична година «Пісня і душа України – Маруся Чурай» (Бібліотека-філія № 14 
МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра); 
Творчий портрет «Співоче поле Марусі Чурай» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»); 
Літературно-музична скарбничка «Маруся Чурай. Пісні, що співала вся Україна» (КЗК 
«Донецька ОБД»);  
Ювілейна мозаїка «Надзвичайна, загадкова дівчина» (КЗК «Донецька ОБД»); 



Літературно-музичне рандеву «Маруся Чурай – голос і душа пісенної України» (КЗК 
«Донецька ОБД»);  
Музичний калейдоскоп «Пісня, що бентежить душу» (КЗК «Донецька ОБД»); Поетичний 
альбом «Душа і пісня українського народу» (КЗК «Донецька ОБД»);                               
Поетичний портрет «Слова самі на голос навертались» (Бібліотека-філія № 2 для дітей 
Новоград-Волинської МБД Житомирської обл.); 
Літературно-музична композиція «Маруся Чурай – голос і душа пісенної України» 
(Бердичівська МБД Житомирської обл.); 
Літературно-музична композиція «Її пісні – як перло многоцінне…»  (КЗ «Закарпатська 
ОБДЮ» ЗОР); 
Літературний акцент «Дівчина з легенди» (МБД ЦБС м. Мукачева); 
Прес-буклет «Голос і душа пісенної України» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР); 
Концерт-зустріч «Народна пісня – душа України» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР); 
Театралізація книги «Ліна Костенко. Маруся Чурай». Запрошує студія театрального 
мистецтва «Чарівна маска» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР); 
Літературно-музична композиція «Історія життя Марусі Чурай в її піснях» (Петрівська РБД 
Кіровоградської обл.); 
Літературна вітальня «Маруся Чурай – голос і душа українського народу» (Компаніївська РБД 
Кіровоградської обл.); 
Віртуальна подорож «Дівчина з легенди» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 
Літературний вечір «Пісенне диво України – Маруся Чурай та її доба» (Івано-Франківська 
ОБД); 
Голосні театралізовані читання за творами Ліни Костенко «Маруся Чурай – голос і душа 
пісенної України» (КЗ КОР «Київська ОБД»); 
Літературна візитка «Ця дівчина, не просто так, Маруся. Це – голос наш, Це – пісня. Це – 
душа» (КЗ ЛОР «Львівська ОБД»); 
Літературне знайомство «Дівчина з легенди: Маруся Чурай» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і 
В. Хоменка Миколаївської обл.); 
Літературна вітальня «Легенди про Марусю Чурай» (Бібліотека-філія № 7 ЦМБД 
ім. Ш. Кобера і В. Хоменка Миколаївської обл.); 
Літературний ранок «Маруся Чурай: жила як дихала, а співала про те, чим жила» (Бібліотека-
філія № 10 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка Миколаївської обл.); 
Літературний портрет «Дівчина з легенди» (Бібліотека-філія № 11 ЦМБД  ім. Ш. Кобера і 
В. Хоменка Миколаївської обл.); 



Народознавча викладка «Легенда в пам’яті народній, культури рідної краса» (БД КЗ 
«Бібліотечна мережа м. Вознесенська» Миколаївської обл.); 
Літературно-музичний екскурс «Пісенне диво України – Маруся Чурай та її доба» (КЗ «МБД» 
м. Южноукраїнська Миколаївської обл.); 
Літературне знайомство «Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа» (Березанська РБД 
Березанської ЦБС Миколаївської обл.); 
Методичний лист «Маруся Чурай – голос і душа пісенної України»  (КУ «Одеська ОБД 
ім. В. Катаєва»);  
Літературне дослідження «Дівчина-легенда» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБСД» 
м. Одеси);  
Біографічний нарис «Життя та легенда Марусі Чурай» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ 
«МЦБСД» м. Одеси);  
Літературно- музична композиція « Маруся Чурай – голос і душа пісенної України» (ЦМБД 
ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБСД» м. Одеси);  
Хвилина краєзнавця «Дівчина з легенди» (Миргородська РБД Полтавської обл.); 
Голосні читання «Життя і пісня в долю заплелись» (Кременчуцька ЦМБД КЗК 
«Кременчуцька МЦСБД»); 
Літературно-пісенний колаж «Маруся Чурай – легенда української пісні» (КЗ «Рівненська 
ОБД» РОР); 
Літературно-музична світлиця «Маруся Чурай – душа пісенної України» (КЗ СОР «Сумська 
ОБД»); 
Літературно-мистецька замальовка «Ця дівчина не просто так, Маруся. Це – голос наш. Це – 
пісня. Це – душа» (КУ ТОР «Тернопільська ОБД»); 
Біографічна довідка «Дівчина з легенди» (Козівська РБД Тернопільської обл.); 
Музична година «Дівчина з легенди» (ОКЗ «Харківська ОБД»); 
Обласний фестиваль виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко: 
патріотичні лейтмотиви» (в категорії «Вокалісти» учасники виконують пісні Марусі Чурай) 
(КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР); 
Неймовірні факти про Марусю Чурай «Легенди та люди» (КЗ «Херсонська ОБД 
ім. Дніпрової Чайки» ХОР); 
Презентація творчості «Голос і душа пісенної України» (Хмельницька ОБД 
ім. Т.Г. Шевченка); 
Штрихи до портрету «Маруся Чурай – пісенна аура України» (Чемеровецька ЦБД 
Хмельницької обл.); 



Літературно-мистецький круїз «Легенда народної співачки» (Віньковецька РБД 
Хмельницької обл.); 
Мистецький колаж «Пісенне диво України» (Бібліотека-філія № 8 для дітей Кам’янець-
Подільської МЦБС Хмельницької обл.); 
Мистецький портрет «Маруся Чурай – дівчина з легенди» (Білогірська РБД Хмельницької 
обл.); 
Літературно-мистецький круїз «Легенда народної співачки» (Віньковецька РБД 
Хмельницької обл.); 
Мистецька візитівка та музична вітальня «Маруся Чурай – голос і душа пісенної України» 
(ЦБД Уманської МЦБС, Маньківська РБД Хмельницької обл.); 
Мистецька мандрівка «Маруся – голос наш, і пісня, і душа» (Монастирищенська РБД 
Хмельницької обл.);  
Мистецький подіум «Голос і душа пісенної України: Маруся Чурай» (КУ «Чернівецька 
ОБД»); 
Поетичний вернісаж «Маруся Чурай – пісенна душа України» (КЗ «Чернігівська ОБД» ЧОР); 
Літературний портрет «Пісенне диво України – Маруся Чурай» (Бахмацька РБД 
Чернігівської обл.). 
 
 
 
 
  
  
  


