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У дитячих віршах 
відкриваю себе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ганна Танасівна Чубач 
(українська поетеса) 

  Ганна Чубач – сонячна, пісенна, 
Вродива, як її Поділля... 

Степан Пушик 

     Вірші Ганни Чубач вже понад 15 

років використовуються як 

навчальний матеріал у підручниках 

шкіл України. Вона автор близько 60 

книжок для дорослих і дітей, понад 

300 ліричних пісень, музичної абетки 

«Алфавітні усмішки», композитором 

якої є Олександр Білаш, музичної 

казки «Пані Киця» та багатьох 

ілюстрованих оригінальних абеток. 
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Адреса бібліотеки: 
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Телефон: 
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