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Малкович Іван Антонович народився 10 травня 1961 

року в селі Нижній Березів Косівського району Івано- 

Франківської області. 

1976 року після закінчення місцевої школи вступає 

на скрипкове відділення Івано-Франківського музичного 

училища імені Д. Січинського. 1980 — закінчує музучилище 

та вступає на філологічне відділення Київського державного 

університету імені Т. Г. Шевченка. 

6 січня 1981 року виходить його перша велика поетична публікація у 

«Літературній Україні» із вступним словом Д. Павличка. 

Друкувався в журналах "Київ", "Жовтень", "Дніпро", літературному 

альманасі "Вітрила", газеті "Літературна Україна". 

1984 року побачила світ перша поетична збірка «Білий камінь». Публікацію 

відстоювала легендарна українська поетеса Ліна Костенко. «Найніжніша скрипка 

України» — так назвала молодого поета Ліна Костенко у видавничій рецензії на 

«Білий камінь». 

1985 року, отримавши диплом філолога-україніста Київського університету 

імені Т. Г. Шевченка, кілька місяців працює у школі вчителем української мови та 

літератури. 1986 року переходить на посаду редактора дошкільної літератури у 

видавництві «Веселка». 1986 року став (наймолодшим на той час) членом Спілки 

письменників СРСР. 

1987 року переходить на посаду редактора відділу поезії у видавництво 

«Молодь». 

1989 року долучається до організації першого молодіжного пісенного 

фестивалю «Червона Рута». Із 1991 до 1992 року працює в редакції дитячого 

журналу «Соняшник», а також на посаді головного редактора дитячих програм 

«Укртелефільму». 

1992 року в місті Києві Іваном Малковичем було засноване перше приватне 

дитяче видавництво незалежної України „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА“. Назва 

видавництва походить з оповідання Івана Франка «Грицева шкільна наука», в якому 

діти вчилися читати по складах за фразою: «А-ба-ба-га-ла-ма-га». У тому ж році 

видавництво випускає першу книжку — «Українська абетка». 



 
груп. 

Із 2008 року видавництво Івана Малковича друкує книжки для всіх вікових 

 
 

Більш ніж половина видань «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ» здобувала перемоги 

на поважних книжкових конкурсах, а кілька мільйонів «малят від 2 до 102» 

називають «абабагаламазькі» книжки своїми улюбленими. 

Видавництво видало понад 100 назв книг, загальним накладом понад 4 

мільйони примірників. 

Сьогодні «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» — одне з найуспішніших видавництв 

країни, права на книжки якого придбали видавництва 19 країн світу. 

«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» друкує видатних авторів минулого й сучасності, 

українських та іноземних у власному перекладі. З видавництвом співпрацювали 

Юрій Андрухович, Микола Вінграновський, Ліна Костенко, Сашко Дерманський, 

Марина та Сергій Дяченки, Андрій Кокотюха, Всеволод Нестайко, Дмитро 

Павличко, Володимир Рутківський, Юрій Винничук. 

Переклади іноземних авторів для видавництва виконували Юрій 

Андрухович, Віктор Морозов, Роман Осадчук, Євген Попович, Юрій Винничук, 

Валентин Корнієнко. Пані Катерина Ющенко переклала англійською мовою книжку 

Івана Малковича та Софії Ус «Мед для мами». 

Видавництво залучає до ілюстрування дитячих книг видатних талановитих 

художників, наприклад, К. Лавра, В. Єрка, С. Ус, Є. Гапчинську тощо. 

Іван Малкович — редактор, упорядник, автор та перекладач кількох десятків 

книжок для дітей, зокрема: «Українська абетка» (1992), «Абетка» (1999), «Улюблені 

вірші» (1994), «100 казок» (2005-2012). 

Автор поетичних книг: «Білий камінь» (1984), «Ключ» (1988), «Вірші» 

(1992), «Із янголом на плечі» (1997), «Вірші на зиму» (2006), «Все поруч» (2010, 

2011 (2-ге, доповнене видання); «Подорожник» (2013). 

Вірші Івана Малковича перекладено англійською, німецькою, італійською, 

російською, польською, бенгальською (Індія), литовською, норвезькою, 

грузинською, словацькою, словенською мовами. 

Іван Антонович є першим лауреатом премії «Бу-Ба-Бу» за найкращий вірш 

1987 року. 2004 року Форум ви¬давців у Львові визнав Івана Малковича найкращим 

директором видавництва в Україні. Того ж року він став кавалером Міжнародного 

Ордена Усмішки. 2004, 2008 та 2009 року входив до «Топ-100 найвпливовіших 

людей України» щорічного рейтингу журналу «Кореспондент» 

Член Спілки письменниківУкраїни з 1986 року. 
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