У Всеукраїнському соціологічному опитуванні «Леся Українка –
неосяжність особистості» (до 150-річчя з дня народження) взяли участь
користувачі 13 центральних бібліотек ТГ (в т.ч. їх бібліотек-філій), а також
користувачі бібліотек м. Вінниці і обласної бібліотеки для юнацтва. Всього було
опитано 750 респондентів.
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Зазначте, будь ласка, справжнє прізвище Лесі Українки:
 Марія Вілінська - 15
 Лариса Косач - 725
 Наталя Забіла - 10
Хто з родичів Лесі допоміг їй визначитися з псевдонімом?
 брат Михайло - 78
 мати - 225
 батько - 76
 дядько Михайло Драгоманов - 371
Який твір, написаний Лесею у 9 років, вважають її першим віршем?
 «Конвалія» - 172
 «Надія» - 510
 «Сім струн» - 68
Яке слово Леся Українка ввела в українську мову?
 неосяжний - 198
 мрія - 180
 промінь - 372
Як Ви вважаєте, за що присуджують Премію імені Лесі Українки?
 за кращу поезію - 231
 за кращу драму-феєрію - 152
 за кращі твори для дітей - 367
Як називається Міжнароднесвято літератури і мистецтв, яке проходить у
Новограді-Волинському?
 «Лесині джерела» - 502
 «Звягель» - 27
 «Лісова пісня» - 224
Окрім поезії, які ще таланти мала Леся Українка?
 художнє мистецтво - 121
 засвоєння іноземних мов - 429
 перекладацька діяльність - 254
 збирання українського фольклору - 195
 гра на фортепіано - 315
 написання п’єс - 240
 вишивання - 190
 інше_______________________________________________________________
Завдяки чому розвивалися таланти Лесі Українки?
 природнім задаткам - 305
 спадковості - 250
 власному бажанню - 370
 культурному оточенню - 300

 історичній епосі - 60
9.
Назвіть міста України та світу, в яких відкриті музеї Лесі Українки.
Були названі правильно: Київ, Ялта, Новоград-Волинський, Сурамі, Колодяжне,
Луцьк, (520), а також перелічено міста в яких є пам’ятники, меморіальні дошки і
т.д. Ковель, Одеса, Харків, Чернівці, Черкаси, Торонто, Полонне, Тбілісі, Умань,
Нальчик, Гадяч (Гадяцький літературний музей родини Драгоманових) Саки,
Львів, Полтава.
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Чи вбачаєте Ви подібність Лесі Українки до сучасних молодих людей? Якщо
так, то в чому?
 зацікавленість культурою - 235
 зацікавленість мистецтвом - 180
 спілкування з сучасниками - 168
 гостре реагування на суспільні та культурні події - 300
 інше_______________________________________________________________
11. Що, наразі, необхідно зробити (владі, молоді, вчителям, бібліотекарям), щоб
Леся Українка була знову «модною», «сучасною»?
 Ширше розкривати її особистість як людини європейських поглядів,
інтелектуалки.
 В школі більше уваги приділяти аналізу творів, а не їх заучуванню.
 Водити в дошкільне навчання і в шкільну програму молодшої школи казки
для дітей.
 Більш сучасно вивчати творчість поетеси, організовувати рольові ігри,
сценки, дебати, конкурси, флешмоби, інтерактивні виставки і т.п.
 Популяризувати творчість, видавати більше її творів в сучасному
оформленні, знімати якісні художні і документальні фільми про неї і її
творчість, покласти вірші на сучасну музику
12. Зазначте, будь ласка, чим Ви займаєтесь:
- 345
- 160
чаюсь у виші - 120
інше - 125 (працюють, безробітні)
13. Вкажіть, будь ласка, Ваш вік:
– 17 - 370
– 23 - 205
 24 – 30 - 80
 31 – 35 - 95
14. Вкажіть, будь ласка, Вашу стать:
- 505
- 245

