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ВСТУП

У 2021 році Миколаївська обласна бібліотека для

дітей ім. В.О. Лягіна відзначила свій 100-річний ювілей. В

рамках святкування фахівці бібліотеки підготували для своїх

читачів і широкого загалу громадськості цілу низку видань

про історичний шлях книгозбірні, її здобутки і надбання,

про людей, які творили її історію, книжкові багатства тощо.

Серед них – видання #Книга з автографом.

У фондах нашої книгозбірні зберігається понад 100

книг з автографами від авторів, які в ті чи інші роки

побували в нашій бібліотеці та подарували на згадку свої

книги. Нам дуже хотілося поділитися з читачами

скарбами нашої книгозбірні , справжніми раритетами .

Тому у соціальних мережах Facebook та Instagram було

розміщено 30 постів за хєштегами #книгазавтографом,

#БібліотекаНаСпаській66,

#100роківМОБД,#науково_методичний_відділ,#відділзберіг

аннятареставраціїбібліотечнихфондів.

На сайті Миколаївської обласної бібліотеки для дітей

ім. В.О. Лягіна, у т.ч. на блозі «Бібліотечна Гавань» ви

знайдете багато інформації про письменників

Миколаївщини та їх літературне надбання за посиланням:

http://laginlib.org.ua/blog/?c.

Представляємо вашій увазі добірку найбільш цікавих

публікацій. Матеріал розміщено за алфавітом прізвищ

авторів книг. В кінці подано іменний покажчик книг, які

увійшли до видання.

Читайте, захоплюйтесь, пишайтеся, відчувайте себе

причетними до великого храму Книги і її Творця!

http://laginlib.org.ua/blog/?c


Є в нашій бібліотеці книги авторів, які

нам особливо дорогі. Серед них – книги нашого
земляка, письменника, журналіста, публіциста
та громадського діяча Бориса Лазаровича
Арова (1919 - 2016 рр.). Ще за життя його
називали людиною-легендою. Він був одним з
найстаріших спортивних журналістів України,
вів репортажі з чемпіонату світу з хокею 1974 р.,
Олімпійських ігор 1980 р., Універсіади 1981 р.
Журналістській діяльності віддав ледь не 80
років свого життя. Борис Аров з 1937 року
працював у миколаївській обласній газеті
«Южная правда». Його статті друкували
журнали «Огонёк», «Юность», «Молодёжная
эстрада», «Україна», «Старт». Він був лауреатом
численних нагород Асоціації спортивних
журналістів України, у тому числі в
найпрестижнішій номінації — приз імені Ігоря
Засєди «За честь і гідність у журналістиці». А
ще він писав чудові вірші, видав декілька книг,
був співавтором п’єси «Партизанская искра».

З нашою обласною бібліотекою для дітей

ім. В.О. Лягіна його пов`язувала давня і тепла

дружба. Справа в тому, що Аров був одним з

перших читачів нашої бібліотеки. У далекому

1925 році шестирічним хлопчиком він прийшов

до бібліотеки і не розлучався з нею майже до

самої смерті – брав книги, спілкувався з юними

читачами, а йому, журналісту і учаснику Другої

світової війни, було про що розповісти. В

бібліотеці зберігаються книги з його

автографами «Акварели родного города» і

«Дорогие мои земляки». А ще – віршовані

присвяти до ювілейних дат бібліотеки. Остання

з них – до 90-річчя книгозбірні з написом «От

мальчишки, который читал здесь свои первые

книжки».

Аров, Борис Лазарович.

Акварели родного города: О Николаеве и николаевцах: очерки, интервью,

встречи / Борис Аров: Атолл, 2002. – 348 с.

Аров, Борис Лазарович.

Дорогие мои, земляки: Очерки, интервью, встречи. – Херсон: “Наддніпрянська

правда”, 1994. – 174 с.



Андрій Бачинський -
український письменник, відомий
творами дитячої та підліткової
літератури. Народився у місті
Калуші на Івано-Франківщині. У
дитинстві мав два захоплення —
читати пригодницько-фантастичні
книжки і конструювати різноманітні
радіоприлади. Закінчив радіо-
технічний факультет «Львівської
політехніки» . Перша книжка
«Неймовірні пригоди Остапа і
Даринки» побачила світ у 2011 році.
І саме ця книжка з автографом пана
Андрія зберігається в нашій
бібліотеці. Серед інших
пригодницьких повістей для дітей і
підлітків - дилогія «Детективи в
Артеку», «З Ейнштейном у
рюкзаку», «Трикутник Зевса». Його
твори неодноразово номінували на
премії як кращі дитячі чи підліткові
книжки, а повість «140 децибелів
тиші» у 2015 р. стала «Книгою року
BBC». Головні герої книжок Андрія
Бачинського завжди потрапляють у
вир різноманітних мандрів, цікавих
авантюр, карколомних випробувань і
таємничих загадок. Не оминає автор
і висвітлення соціально важливих
тем: питання сприйняття себе та
оточення, цінності, справедливості,
рівності тощо.

Бачинський, Андрій Михайлович.

Канікули Остапа і Даринки [Текст] : повість : для дітей серед.

шк. віку/ А. Бачинський ; худож. Д. Бачинська. – Київ : Грані-Т, 2011.

- 176 с.



12 квітня 1962 р. у нашій
бібліотеці відбулася зустріч читачів з
відомим українським поетом,
перекладачем, літературним
критиком, громадським діячем
Дмитром Білоусом. На згадку про цю
подію письменник подарував
бібліотеці збірку віршів «Зигзаг» з
власним автографом. Цікаво, що поет
навчався на філологічному
факультеті Харківського
університету, де його
однокурсниками були майбутні
видатні письменники Олесь Гончар і
Григорій Тютюнник. Дмитро Білоус –
автор збірок гумору та сатири,
книжок для дітей: »Безцінний скарб»,
«Рідні небеса», «В класі і в лісі», «За
Україну молюся», «Лікарня в
зоопарку», «Про чотириногих,
рогатих і безрогих», «Пташині
голоси» та ін. Білоус – майстер
перекладацької справи. Турбуючись
про збагачення репертуару театрів
України здобутками зарубіжної
драматургії, поет здійснив переклади
творів Вільяма Шекспіра, Лопе де
Веги, П’єра Кальдерона, Жана
Оффенбаха, Івана Вазова, Івана
Крилова, Олександра Пушкіна,
Миколи Некрасова, Яна Райніса. У
1990 році Дмитро Білоус став
лауреатом Національної премії
України імені Тараса Шевченка (за
книжку «Диво калинове»).

Білоус, Дмитро Григорович.

Зигзаг. Сатира, гумор.[ Біогр. Довідка: с. 103-104]. К., “Рад.

Письменник”, 1956. – 106 с.



Грицько Бойко (1923 - 1978) відомий український
письменник Його книги для дітей - коротенькі веселинки,
мініатюри, поеми, вірші, скоромовки, лічилки, загадки, п’єси-
казки - напрочуд веселі та дотепні. Вони заставляють сміятися
і думати, збуджують цікавість і увагу до навколишнього світу.

В 1966 році Грицько Бойко побував у Миколаєві на зустрічі з
юними читачами нашої бібліотеки та подарував книги
«Веселинки” і Ростуть дубочки” зі своїм автографом.

Бойко, Грицько Пилипович.

Веселинки. Вірші, скоромовки. [Іл.: О. Ткаченко та

В. Легкобит]. К., “Веселка”, 1965.

Бойко, Грицько Пилипович.

Ростіть, дубочки. Вірші, жарти, скоромовки . К., Держ.

Дит.видав.УРСР, 1960.



Любов Відута - відома українська письменниця, авторка
багатьох (19) дитячих книжок: «Працьовита бджілка», «Ким я буду?
Ким я стану?», «Усміхнулось сонечко», «Ловці думок», «Корабель
світлих мрій» т.і. Ії книги відзначені багатьма літературними
преміями. Пані Любов - переможниця Міжнародного літературного
конкурсу «Коронація слова» в номінації «Сучасне українське
фентезі» 2017 року за роман "Ловці думок",Дипломант
Міжнародного конкурсу "Коронація слова" 2020р. за підлітковий
роман "Бальні танці або хлопець для Марти". переможниця
Всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся Мартовича,
номінація — твори для дітей, 2016 р., лауреатка цієї ж премії у 2014
році. Двічі фіналістка міжнародного літературного конкурсу на
кращий твір для дітей «Корнійчуковська премія» (у 2015 році — за
поезію, у 2016 році — за прозу), фіналістка конкурсів «Великий
їжак», «Pro Patria» та інших… Нашій бібліотеці Любов Відута
подарувала книжку «Колискові» з автографом «Миколаївській
обласній бібліотеці для дітей від автора з побажаннями, щоб мрії
збувалися»!

Відута, Любов Йосифівна,

Колискові [Текст] : збірка : [для дітей дошк. віку] Л. Й.

Відута, Н.В.Щегольковська ; [ред. В.В. Шульгіна ]. Харків :

Елвик, 2014. – 48 с.



У грудні 1966 року до Миколаївської обласної бібліотеки для дітей
ім. В.О. Лягіна завітав на зустріч з читачами український письменник-
фантаст Володимир Владко (Єремченко) (1901-1974) . На згадку він
подарував дві свої книжки «Позичений час» і «Фіолетова загибель».
Володимира Владка називають останнім «українським Жулем Верном».
Його перу належать 26 книг. Найвідоміші із яких – романи «Сивий капітан»,
«Нащадки скіфів», «Аргонавти Всесвіту», повість "Залізний бунт» та ін.
Цікава сама історія виникнення псевдоніму "Владко". Річ у тому, що він
з'явився в результаті друкарської помилки, коли на гранках чергової статті, в
результаті технічного збою, від імені автора залишився початок "Влад", а від
прізвища - закінчення "ко". Таким чином, сліпий випадок "нафантазував"
прізвище, під яким Володимир Миколайович назавжди увійшов в історію
української та радянської фантастики.

Владко, Володимир Миколайович.

Позичений час. Фантаст. Повість. [Іл.: Є. Семенов]. К., Дитвидав

УРСР, 1963. – 112 с.

Владко, Володимир Миколайович.

Фіолетова загибель. К., “Молодь”, 1965. – 196 с.



У 1999 році вийшла його перша
телепередача "Казки Лірника Сашка".
Відтоді періодично змінювався канал
мовлення, а казки Сашка Лірника
залишались. З 2017 року чарівні казки
можна почути на радіо «Країна ФМ» у
програмі "Дрімайко".Яскравий талант
Лірника як сценариста втілився у
постановці вертепів на українських
етнічних фестивалях упродовж 2008-2018
років.

Вперше творчість казкаря набрала
друкованого вигляду у 2011 році. "Казки
Лірника Сашка". Химерні і страшні, епічні і
жартівливі персонажі книги: шляхетні
дівчата, чумаки, цигани, відьми та нечиста
сила. У 2018 році вийшов другий том
«Казки Лірника Сашка». Книжка стала
лідером продаж Львівського форуму
видавців і Книжкової Толоки в Запоріжжі. У
2020 році вийшла книжка "Пухнасті
казочки" авторства Лірника Сашка, з
ілюстраціями Василя Власюка. Книжка
написана одночасно двома мовами -
українською і англійською. Сценарій
Лірника Сашка «Пекельна Хоругва, або
Різдво Козацьке» визнаний одним із
найкращих кіносценаріїв України в категорії
«Ігрові дитячі фільми ». За цим сценарієм у
2018—2019 роках було знято фільм
«Пекельна Хоругва». В 2019 році фільм
переміг у конкурсі найкращих українських
фільмів і серіалів «Знято в Україні» в
номінації «Сценаристи. Глядацький
рейтинг» і отримав нагороду «Золотий
квиток». У 2020 році сценарій Сашка
Лірника "Пекельна Хоругва, або Різдво
Козацьке" отримав премію імені Лесі
Українки, як найкращий сценарій
художнього фільму для дітей і юнацтва
Сашко Лірник .

Власюк, Олександр Іванович.

Казки Лірника Сашка [Текст] : зібрання казок у трьох книгах.

Кн. Перш. / О. І. Власюк ; худож. О. Петренко-Заневський. – Київ :

Вид-во Олега Петренко-Заневського “Сіма відає”, 2011. – 32 с..

Олександр Власюк (Сашко Лірник) — український

казкар-лірник, автор телевізійних програм та телеведучий, музикант,

у минулому учасник українського dark ethno гурту "Вій", постійний

учасник етнофестивалів, волонтер, сценарист українських

фентезійних фільмів та мультфільму "Моя країна — Україна".



Футбольний клуб "Динамо
Київ "став чемпіоном України! До
чого тут футбол, спитаєте ви? Річ в
тому, що сьогоднішнім героєм
рубрики "Книга з автографом" є Іван
Гончаренко (1908 -1988),
український поет, перекладач. Він
автор славнозвісної "Молитви за
Динамо": Во славу Києва-града
дніпровського! Во ім'я Валерія
Лобановського!.. Хай славить
"Динамо" уся планета, Многая лєта,
многая лєта! Іван Іванович був
палким уболівальником українського
футбольного клубу "Динамо". Ще до
війни відвідував матчі своєї
улюбленої команди. Мав, як він
розповідав, квиток на матч 22 червня
1941 року, що не відбувся через
підступний напад фашистів та
бомбування Києва. Пройшовши
пекло війни з першого дня до
останнього, Іван Гончаренко
повернувся до мирного життя, до
рідного Києва і поряд з літературно-
творчою роботою не полишав свого
захоплення футболом. Його творче
надбання налічує декілька збірок
поезії: «Пісні весни», «За наше
щастя», «Краю рідний» «Заручини»,
поема «Матрос Гайдай», «Літа
ідуть», «Обеліски», «Сяйте, зорі
яснії!», "Іду землею рідною» т.і. А в
нашій бібліотеці зберігається його
книга"Пісні моєї юності", яку Іван
Гончаренко подарував нам після
зустрічі з читачами у 1962 році.

Гончаренко, Іван Іванович.

Пісні моєї юності. [Передмова К. Сторчака]. К., “Молодь”, 1958.

– 169 с.



З пані Тетяною нашу бібліотеку пов’язують давні теплі

стосунки. Ми неодноразово організовували онлайн-зустрічі

письменниці з читачами та презентації її книжок: «Усі ми будемо

королевами, або Казка про Маринку та Мишенятко» (2012 р.),

«Зайченятко У» (2014 р.), «Міські пригоди лісової шишки» (2018),

«Будиночок, що пахне евкаліптом» (2019 р. ) та «Червона панда на ім’я

Феєрверк» (2019 р. ). Пані Тетяна відома у літературному колі як

авторка чудових повчальних казок для дітей. Зокрема, у подарованій

нашій бібліотеці книзі з автографом «Будиночок, що пахне евкаліптом»,

мова йде про пригоди маленького коаленятка, якого разом з мамою

викрали підступні торговці екзотичними тваринами. Багато страждань і

поневірянь прийшлося пережити маленькому ведмежатку в неволі і рано

подорослішати. Та за допомогою своїх нових друзів йому таки вдалося

втекти і возз’єднатися зі своєю мамою, а згодом – і з татом. Це казка про

надію, дружбу, та ні з чим не зрівнянний дух рідного дому..

Горицвіт, Тетяна (Луньова).

Будиночок, що пахне евкаліптом [Текст] : [еко-казка :для

дітей дошкл. Та мол. віку ] / Т.В. Горицвіт ; худож. Б. Бондар. –

Львів: Свічадо, 019. – 56 с.



Є в нашій книгозбірні одна незвичайна книга - «Козак із зірок».
ЇЇ, у 2017 році, подарувала нашим читачам сама авторка Лариса Горіс-
Горська. Вона дочка легендарного сотника УНР Юрія Горліс-Горського.
Це творчий псевдонім Юрія Юрійовича Городянина-Лісовського –
українського військового й громадського діяча, письменника. Він є
автором прозових творів «Отаман Хмара» (1934), «Червоний чортополох»
(1935), «Холодний Яр» (1937), «Ave Dictator» (1941), спогадів «Між
живими трупами» (вважаються втраченими). «Козак із зірок» -
автобіографічна книга. В ній описує дитинство, молоді роки та
становлення дівчини з української сім’ї, яка не знаходить затишку в
непростих сімейних обставинах і шукає собі розраду на вулиці, дуже
часто серед безхатченків і врешті-решт опиняється в неформальному
середовищі художників, музикантів, поетів і хіппі. Все своє життя,
мандруючи з країни в країну, шукає справжньго кохання і простого
людського щастя. Нарешті шлях привів її в Україну, звідки її мама, і де
жив та боровся її батько, герой України, письменник Юрій Горліс-
Горський. Тут вона знаходить сенс життя і продовжує, по-своєму, справу
батька — утвердження справді незалежної України. Другою сюжетною
лінією її життєвої повісті є розуміння життя на землі як одної з клітин
всесвіту. Передові цивілізації космосу зібралися на міжпланетну раду,
щоб допомогти світові та Україні вибрати правильний шлях розвитку.
Вони посилають волонтерів, які перетворюються в землян, як її батько
Юрій, ізсередини намагається поліпшити життя людей на Землі.

«Козак із зірок» — це спроба авторки поєднати космічне життя і
життя на Землі, як єдине ціле. Книга подається у двох версіях —
українською і англійськоюь мовами.

Горліс-Горська, Лариса.

Козак із зірок [Текст] =Kozak from Stars : [роман]. Л. Горліс-

Горська; з англ. Пер. Б. Горбовий, Х. Забуранна; іл. К. Бущак. –

Львів-Лос-Анджеліс: Апріорі, 2016. – 336 с.



Руслан Горовий — головний режисер «Магнолія ТВ», автор і
керівник відомого проєкту «Служба розшуку дітей», кінорежисер,
заслужений журналіст України. Крім того, він — письменник, який
втілює свій багатий життєвий досвід у дотепні й сумні, реалістичні та
романтичні оповідання та повісті. Співзасновник видавництва «ТаТиШо».
В творчому доробку пана Руслана понад 13 книжок. В творах 2014-2016
рр. Руслан Горовий часто звертався до спостережень у своїх
волонтерських мандрівках на Схід України. Але навіть у таких складних
темах автор часто веде оповіді, сповнені світла та ліризму. А в нашій
бібліотеці зберігається книга Руслана Горового «13 оповідань, або Те повз
що ми проходимо не помічаючи», з автографом. Життя, як воно. Саме так
можна визначити провідний мотив його творів. Оповідання «Страшна
казка», «Метелик», «Філософія» насичені яскравими подробицями
людського існування, де кохання й ненависть, жага до життя та
невідворотність смерті нерозривні і де кожний герой стикається з
необхідністю зробити свій вибір. А разом з героєм вибір робить і читач,
тоді як автор виступає лише в ролі спостерігача. Нетривіальні сюжети,
реалістичні картинки буття, чудова українська мова, тонкощі психології –
ось що чекає на вас на сторінках цієї книжки, яка від початку й до кінця
сповнена людяності й переживань за кожного з нас.

Горовий, Руслан Володимирович.

13 оповідань, або те, повз що ми проходимо не помічаючи

[Текст] : [збірка]/ Р. В. Горовий. – Харків: Віват, 2015. – 144 с.



Михаїл Гранд – молодий український письменник, який працює в
різноманітних жанрах, включаючи сучасну прозу, детектив, трилер,
фантастику. Читачам нашої бібліотеки автор подарував свою книгу з
автографом - «Завжди поруч». Роман «Завжди поруч» - відверта й
прониклива розповідь про те, як у бурхливому морі життя знайти свій
єдиний вірний шлях, усвідомити, що є важливим, а з чим назавжди
розпрощатися.. Всього у творчому доробку Михаїла Гранда 6 книг.
Дебютний роман «Deus ex machine» був написаний автором ще у 18-
річному віці. Друга книга «Обратный Отсчет» була надрукована у 2013
році. Цікаво, що за мотивами цієї книги написаний сценарій
повнометражного фільму. З 2013 року Михаїл є членом Української
асоціації письменників.

Гранд, Михаїл.

Завжди поруч [Текст ] : роман / М. Гранд ; літер. ред., пер.

В. Кірікова. – Київ: Самміт-Книга, 2017. – 272 с.



Олександр Дерманський– український улюблений дитячий поет,

прозаїк та казкар, член Національної спілки письменників України.

Псевдоніми – Сашко Володарський та Назар Діброва. Учитель

української і зарубіжної мови та літератури за освітою (закінчив

Київський національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова).

Він є автором багатьох популярних пригодницьких повістей і казок для

дітей, зокрема, дилогії "Чудове Чудовисько", "Царство Яблукарство",

"Король буків, або Таємниця Смарагдової книги", "Казки Дракона

Омелька", «Мері», та інших. Видав 33 книжки, 6 аудіокниг та 2

інтерактивні-книжки для дітей. Також Сашко став одним із творців

сценарію художнього фільму «Сторожова застава» за однойменною

повістю Володимира Рутківського. Фільм вийшов восени 2017 року. У

2020 році Міжнародна рада з дитячої та підліткової книги (International

Board on Books for Young People - IBBY) внесла книгу "Мері"

(Видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га", 2018) до почесного списку IBBY

Honour List 2020. Список щодва роки формують з письменників,

ілюстраторів і перекладачів з усього світу. У 2014 Сашко Дерманський

році був учасником літературного фестивалю «Дивокрай», який проходив

у Миколаєві та подарував читачам нашої бібліотеки свою книгу «Володар

Макуци, або пригоди вужа Ониська».

Дерманський, Сашко.

Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська [Текс] [ повість :

для мол. шк. віку] / С. Дерманський ; іл. В. Богданюк. - 7-ме вид. –

Вінниця : Теза, 2018. – 158 с.



Микола Якович Зарудний (1921-1991) – відомий
український письменник, сценарист, член спілок письменників і
кінематографістів України. Закінчив Український інститут
журналістики у Харкові. Створив кілька романів«Мої земляки»,
«На білому світі», «Уран», «Гілея». Письменник віддає перевагу
драмі, досягаючи в ній дедалі більшої сценічної виразності. Це —
драматична трилогія «Ніч і полум'я», «Сині роси», п'єса «За
Сибіром сонце сходить» та ін. П'єси М. Зарудного ставились у
театрах України та за кордоном. За сценаріями митця Київської
кіностудії ім. О. Довженка зняті художні фільми: «Веселка»,
«Капітани не запізнюються», «Стежки-доріжки», «Тут нам жити».
Окремі твори письменника перекладено російською, болгарською,
польською, чеською та іншими мовами. За великий внесок у
розвиток української літератури М. Зарудному було присуджено
Державну премію УРСР ім. Т.Г. Шевченка. В 1974 році Микола
Якович побував на зустрічі з читачами Миколаївської бібліотеки
для дітей ім. В.О. Лягіна і подарував на згадку свою книгу «Уран».

Зарудний, Микола Янович.

Уран. Роман К., “Радян. письм.”, 1970. – 369 с.



В Миколаївській обласній

бібліотеці для дітей ім. В.О.Лягіна

зберігається книга української

краєзнавиці, письменниці

Людмили Калашникової «Уклін

вам низький» з автографом

авторки. Ця чудова книга

представляє доволі унікальну для

України категорію видань –

дитячий путівник музеєм. Авторка

пропонує читачеві прогулятися по

музею від відкритим небом

Пирогово, разом із сім’єю, де

мама, колишній екскурсовод,

розповідає своїм дітям і чоловікові

про давній побут і традиції різних

регіонів України. Тут багато

веселих історій, сімейних ігор,

цікавих деталей, кумедних дитячих

запитань. Ця книга стане в пригоді

всім, хто бажає ознайомитися з

побутом і звичаями українського

народу, зі зразками народної

архітектури, а також з українським

фольклором та українськими

традиціями. Прочитати її, особливо

в родинному колі, буде корисно для

людей будь-якого віку і будь-якої

професії.

Калашникова, Л.А.

Уклін вам низький [Текст] : [літер.-худож. вид .] А.

Калашникова ; [передм. М. Матійчука ; ред. Л. Петік ; худож.

Оформ. І. Шалінського]. – К. : Альфа Реклама, 2021. – 144 с.



Представляємо вашій
увазі книгу братів Капранових
«Щоденник моєї секретарки»,
подарованої нашій бібліотеці до
Всеукраїнського Дня бібліотек.
Дмитро та Віталій Капранови –
відомі українські письменники,
видавці, публіцисти, громадські
діячі та блогери. Вони
народилися у 1967 р. в Дубосарах
(нині Молдова). Дитинство
провели на Миколаївщині – в
Очакові, звідки родом їх батьки.
Там закінчили школу, займалися
греко-римською боротьбою та
відвідували музичну школу.
Опинившись у Києві (1998 р.),
вирішили стати видавцями книг.
У 2000 році стартувало їх
видавництво «Зелений пес». Як
письменники, написали і видали
книги: фантастичний роман
«Кобзар 2000», магічний детектив
«Приворотне зілля», романи
«Розмір має значення» і
«Щоденник моєї секретарки»,
збірки для дітей «Зоряний вуйко»
і «Веселих свят». Є кураторами
культурної програми ярмарку
«Медвін: книжковий світ» (з 2000
р.). З 2011 р. започаткували
конкурс двійників Тараса
Шевченка.

Капранови, брати

Щоденник моєї секретарки [Текст]: [роман] /

Віталій і Дмитро Капранови. – К. : Зелений пес, 2011. – 400 с.



Андрій Кокотюха – один із найпопулярніших письменників України.

Його книги користуються шаленим попитом як у дорослих, так і у юних

читачів. Тому нам дуже приємно, що в нашій книгозбірні є дві книги з

автографом автора «Гімназист і Чорна рука» і «Гімназист і Біла ворона»

Андрія Кокотюхи, якого вважають одним із «Золотих письменників України» .

Народився він у місті Ніжині у 1970 році. Перший художній твір написав у

віці 7 років. Мріяв стати бібліотекарем. Але закінчив факультет журналістики

Київського університету ім Т. Шевченка. Від 2000-го року – постійний

учасник Всеукраїнського конкурсу романів, сценаріїв та п’єс «Коронація

слова». Від 1998 року по теперішній час, як сценарист, співпрацює з

Національною студією ім. О. Довженка, українськими продакшн-студіями,

провідними українськими телеканалами. В його активі – 10 сценаріїв

повнометражних стрічок та телесеріалів, доведених до стадії готовності.

Багаторазовий лауреат низки літературних премій, зокрема: «Коронація слова»

в номінації «роман», «кіносценарій» та спеціальна відзнака «вибір видавців».

Твори Андрія Кокотюхи завжди вражають захопливим сюжетом та динамікою.

Особливо це стосується книг для дітей: «Жабеня, ставок і море», «Страшні

історії», «Таємниця козацького скарбу», «Таємниця підводного човна»,

«»Полювання мисливців за привидами», «Клуб боягузів», «»Полювання на

Золотий кубок»» та ін. Сьогодні творчий доробок автора перевищує два

десятки книг, більшість з яких стали широко знайомими українському

читачеві. Наразі автор продовжує активно займатися літературною кар’єрою, а

ми з нетерпінням чекаємо нових літературних пригод.

Кокотюха, Андрій Анатолійович.

Гімназист і Чорна Рука [Текст] : пригодницько-детективна

повість: для серед. шк. віку / А.А. Кокотюха. – Вид. друге. – Київ :

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 224 с.

Кокотюха, Андрій Анатолійович.

Гімназист і Біла ворона [Текст] : пригодницько-детективна

повість : для серед. шк. Віку / А.А. Кокотюха. - Київ : А-БА-БА-ГА-

ЛА-МА-ГА, 2019. – 272 с.



У 1967 році відбулася зустріч
читачів Миколаївської обласної
бібліотеки для дітей
ім. В.О. Лягіна з відомим
письменником Борисом Комаром.
На згадку він залишив три свої
популярні книги , які на той час
користувалися великим попитом у
читачів: "Векша", "Незвичайне
полювання" та "Поворотний круг".
Борис Комар – український
дитячий письменник і перекладач
(1928- 2018). Сам перекладав з
російської та білоруської мов, а
його твори були перекладені на
російську, білоруську, казахську і
латиську мови. Не одне покоління
дітей виросло на книгах Бориса
Комара. Він автор повістей та
оповідань для дітей: "Босонога
ватага", "Ключі", "В листопадову
ніч", "Як Горобець переміг
Наталочку", "Весела дорога",
"Уперте теля", "Диваки",
"Бджолиний мед", "Білка", а також
фантастичної повісті "Мандрівний
вулкан". Відомості про долю та
творчий доробок Бориса Комара
входять фактично до всіх
літературних енциклопедій,
довідників і хрестоматій. Його
твори активно досліджуються
вченими і сьогодні.

Комар, Борис Панасович.

Векша [Текст] : повість: для дітей серед. та ст. шк. віку /

Б. Комар; передм. О. Гавроша. –К. : Держ.видав. Дитячої

літератури, 1960. - 136 с.

Комар, Борис Панасович.

Незвичайне полювання. Оповідання.[Біогр. довідка: с.

2]. Мал. М. Прокопнка. К., “Молодь”, 1956. – 92 с.

Комар, Борис Панасович.

Поворотний круг. [ Про подвиг в роки Великої Вітчизн.

війни юних героїв з Лубен – А. Буценка, Б. Гайдая, І Сацького] .

Повість [ Для серед. Шкільного віку.Іл. О. Талієв ]. К., “Веселка”,

1969. – 239 с.



В нашій бібліотеці зберігається книга з автографом

молодої дитячої письменниці Саші Кочубей «Сім нескладух

Говорухи», яка перемогла у конкурсі «Напишіть про мене

книжку» від видавництва «Фонтан казок». Народилася авторка

у місті Умань Черкаської області. Отримала філологічну освіту

в Київському національному лінгвістичному університеті

(факультет іспанської та англійської мов). Творчий доробок

письменниці налічує 2 книги: «Сім нескладух Говорухи» і

«Книга рекордів Говорухи» та декілька оповідань. У друці –

нова книжка письменниці «Дарую братика за підписку».

Кочубей, Саша.

Сім нескладух Говорухи [ Текст] : повість : [ Для дітей

серед. шкл. віку] / С. Кочубей ; іл. Автора. – Київ : Фонтан казок,

2016. – 104 с.



Дмитро Кремінь (1953-2019) – відомий український поет, автор двадцяти
п’яти збірок чудових віршів, есеїст, публіцист, перекладач, заслужений діяч
мистецтв України, увінчаний Державною премією України імені Тараса Шевченка,
преміями імені Василя Чумака, Володимира Сосюри, Леоніда Вишеславського,
Володимира Свідзінського, Миколи Аркаса, Зореслава, Івана Кошелівця, Анатолія
Сaмoйлeнкa, а, крім того, «Людина року-2016». Його творчість давно вивчається
учнями шкіл і студентами університетів. По його творах пишуть кандидатські та
докторські.

Дмитро Дмитрович був справжнім другом Миколаївської обласної
бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна та подарував нам декілька книг зі своїм
автографом, це: «Південне Сяйво», «Атлантида під вербою», «Полювання на дикого
вепра», «Сльози Сухого Фонтану». Автор збірок: “Травнева арка” (1978), “Танок
вогню”(1983), “Бурштиновий журавель”(1987), “Шлях по зорях”(1990),
“Пектораль”(1997), “Елегія Троянського вина” (2001), «Атлантида під вербою»
(2003), «Полювання на дикого вепра» (2006), «Віфлеємська зоря» (2007), «Літній
час» (2007), «Лампада над Синюхою» (2007, спільно з народним художником
України А. Антонюком), «Вибрані твори» (2007, серія «Бібліотека Шевченківського
комітету»), «Скіфське бароко» (2008), «Скіфське золото» (2008), книга-трилінгва
«Два береги» (2008, у співавторстві з В. Пучковим), «Замурована музика» (2011),
«Медовий місяць у Карфагені» (2014), «Скрипка з того берега» (2016), «Poems from
the Scythin Wild Field» (2016, видана у Канаді), «Між Карпатами і Татрами» (2016).

Кремінь, Дмитро Дмитрович.

Атлантида під вербою [Текст] : вибрані поезії / Дмитро Кремінь; передм.

автора. - К., Неопалима купина, 2003. – 64 с.

Кремінь, Дмитро Дмитрович.

Південне Сяйво [Текст] : вірші, поема / Д.Д. Кремінь. – Київ : Молодь, 1982.

– 104 с.

Кремінь, Дмитро Дмитрович.

Сльози Сухого Фонтану [Текст] : лірика : [збірка віршів] / Д.Д. Кремінь ; [

передм. Є. Мірошниченко ; худож. оформ. А.І. Козоріз ] . – Миколаїв: Видавець

Шамрай П.М., 2014. – 72 с.

Кремінь, Дмитро Дмитрович.

Полювання на дикого вепря [Текст] : поезії / Д. Кремінь. – К. : Факт, 2006. –

96 с.



Знайомтесь - чудова книжка Каті Кулик «Пригоди француза в
Україні», подарована нашій бібліотеці! Якщо хочете подивитись на
Україну очима іноземця, або вам цікаво, чим наша країна може
здивувати, зацікавити, налякати і привабити – тоді ця книга саме для вас!
Сюжет повісті доволі захоплюючий. Француз закохується в таємничу
українку в паризькому метро і їде на її пошуки. Процес пошуків
перетворюється на приємну пригоду - Одеса, водоспад Шипіт, печера
Атлантида, тамбури потягів, справжнє українське село, кліщі, вареники і
куліш, Карпатські зорі з чорницями, мрії про далекий острів Сен Мартен,
болівійські пристрасті і бачата з кубинцями. Україна у вирії танцю і
подорожей, що пахне морем, кольору зоряного неба, неймовірна,
захоплююча, наївна та різнобарвна.

Авторка книги – Катруся Кулик народилася в місті Вінниця. Але
прожила в Азії більше семи років. Об’їздила 32 країни, а коли
повернулася – відчула себе іноземкою в Україні. Про це вона захотіла
написати, а поки писала – полюбила Україну ще більше. Не менш цікава і
перша книга молодої авторки «Лаовай». А ви знаєте, хто такі «лаоваї»?
Що означає це слово? Головна героїня роману — українка, яка мешкає у
Китаї, починає досліджувати свої бажання і неочікувано для себе пише
цілий список цілей на наступний рік. Вона повинна досягти їх до того, як
їй виповниться 25. І коли вона точно визначила, чого хоче, починається
магія…Катя щиро вірить, що бути щасливою – це звичка і ділиться з
читачем цією звичкою у насиченому тексті своїх книжок.

Кулик, Катя.

Пригоди француза в Україні [Текст] : роман / К.Кулик худож-

оформ. Є. Вдовиченко. - Харьків : Фоліо, 2019. – 252 с.



Представляємо вам книгу полтавської поетеси Валентини
Нездойминоги «Рухівнички від синички». До речі, вона отримала 2
місце у щорічному конкурсІ «Краща книга Полтавщини - 2020 » у
номінації «Краще видання для дітей та юнацтва». Пані Валентина є
автором ще двох книг для дітей «Азбука на канікулах» та «Від весни до
весни».

Поетична збірка «Рахівнички від синички» пронизана
сонячністю природи та теплом душі самої Валентини Яківни. Вона
обов’язково знайде своє місце на уроках математики, прийде на
допомогу дітям, батькам, вихователям, учителям. Вона може бути
використана не лише як додатковий матеріал на уроках, а й для
самостійного читання, для спілкування батьків із дитиною.

Нездойминога, Валентина Яківна.

Рахівнички від синички [Текст] : вірші для дітей : [для

дошк. та молод.шк. віку] / В.Я. Нездойминога ; передм. В.А.

Тарасенко; [ред. Г.М. Михайленко, А.В. Івашина; худож. Н.М.

Севідова, О.В. Женова]. – Полтава: Оріяна, 2009. – 44 с.



Олена Осмоловська - українська письменниця, директор

«Видавничого центру «12», доцент кафедри видавничої справи Київського

університету імені Бориса Грінченка. У вересні 2019 р. пані Олена

подарувала нашим читачам свою книжку «Сказка о золотой капельке». Це

добра сучасна казка автора Олени Осмоловської і ілюстратора Христини

Маканік про двох сестричок, які серед білого дня стикаються зі

справжнісіньким дивом. Але для того, щоб це диво знайшло силу, дівчатка

повинні абсолютно безкорисливо врятувати чиєсь життя. Череда веселих

подій захльостує сестер, і вони самі не помічають, як виконують це ...

Також у творчому доробку Олени Осмоловської є ще декілька чудових

дитячих книжок «Мокрий ніс», «Сонце в озері твоєму», «Сміхотушки»,

«Квітті», «Здрасьте, это я», «Terra інклюзія 2018».

Осмоловская, Елена Анатольевна.

Сказка о Золотой Капельке [Текст] : сказка для детей

дошк. И мл. Шк. Возраста / Е.А. Осмоловськая ; худож. Кмаканик. –

Киев : ИЦ “12”, 2013. – 68 с.



Представляємо вам дві книги Володимира Рутківського, які

він подарував читачам нашої бібліотеки, під час зустрічі з ними в

2014 році. Рутківський - відомий український журналіст,

письменник і поет, творами якого захоплюється багато поколінь

читачів. Та найбільше він прославився як автор захоплюючих

історій для дітей і юнацтва. Його повісті «Ганнуся», «Гості на мітлі»,

«Бухтик з тихого затону», «Канікули у Воронівці», «Намети над

річкою», «Слуга баби-Яги»; повість-легенда «Сторожова застава»,

книга нарисів «Земля майстрів», п’єса-казка «Прибульці»;

історичний роман «Сині Води», «Джури козака Швайки»,

«Потерчата» користуються шаленим успіхом у молодого покоління

читачів. В книгах автор навмисно змішує історичну дійсність з

фантастичними мотивами для створення інтригуючих

пригодницьких сюжетів. У 2017 році відбулась прем’єра

українського пригодницького фільму-фентезі «Сторожова застава»,

який знято за мотивами однойменної книги Володимира

Рутківського.

Рутківський, Володимир Григорович

Сторожова застава [Текст] : повість із життя Київської Русі: [для

серед. та ст. шкл.віку ] / В.Г. Рутківський ; худож. М. Паленко. – 6-те вид.

– Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. – 304 с.

Рутківський, Володимир Григорович

Потерчатка [Текст] : дитяча сповідь для дорослих, які так нічому й

не навчилися : [для серед. та ст. шкл.віку ] / В.Г. Рутківський ; худож. В.

Якубовський. – Тернопіль : Навч. Книга-Богдан, 2013. 256 с.



Юрій Сергійович Трусов

(1914—1991) — радянський прозаїк

та поет. Найвідомішим його твором є

роман-трилогія «Хаджибей», який

відтворює події, що відбувалися на

півдні України наприкінці XVIII та

першій чверті XIX сторіччя. В нашій

бібліотеці зберігається книга

«Падение Хаджибея», яку

письменник подарував у 1969 році.

Юрій Трусов працював у прозі,

зокрема в історичному жанрі. Відомі

його повісті «Даль», «Встреча с

мечтой»; романи «Когда рядом друг» ,

«Утро Одессы», «Каменное море»,

«Проникновение в тайну», «Зеленая

ветвь» та ін. Також його перу

належать поетичні збірки: «Утро на

берегу» , «На вахте» , «Родной берег»

, «Морская былина» . Письменник

брав активну участь у громадському

житті. Він понад тридцять років

очолював військовошефську комісію

Одеської організації Спілки

письменників України, багато часу й

сил віддавав роботі з творчою

молоддю.

Трусов, Юрий Сергеевич.

Падение Хаджибея: Повесть / Ил.: О.Г. Комяхов. – К. : Рад.

письменник, 1958. – 256 с.



Представляємо вам чудову,

багато ілюстровану дитячу книжку

сучасного українського

письменника Олега Чаклуна

“Хлопчик і море”. Ця книжка -

трилінґва. Її текст написано

українською, англійською та

польською мовами. В червні 2019

року пан Олег завітав до нашої

бібліотеки на зустріч з юними

читачами та подарував декілька

своїх книг з автографами. Він один

із провідних авторів видавництва

«Фонтан казок». Його перу

належать чудові дитячі казки

«Банка варення», «Справжнє

диво» і «Швейцарські казки»;

збірки оповідань для дошкільнят

«Коротунчик», «Калюжа», «Мрія»,

“Піраміда Синтії”, “Принцеса-

блогерка”, «Іскра»; казковий цикл

про пригоди маленького робота –

«Мікробот», “Мікробот і

галактичний пірат”.

Чаклун Олег

Хлопчик і море [ Текст ] = The Boy and Sea= казка : казка : для

сімейного читання / О. Чаклун ; пер.: В. Матюща, А. Камінська ; худож.

Ю. Пилипчатіна. – Київ : Фонтан казок, 2016. – 40 с.



Юлія Чернієнко
народилася у Херсоні, навчалася
в Академічному ліцеї при
Херсонському державному
університеті, закінчила його ж
філологічний факультет. Два роки
викладала українську мову і
літературу школярам, а потім
обрала професію бібліотекаря і
зараз працює у Херсонській
обласній бібліотеці для дітей ім.
Дніпрової Чайки, де, окрім
усього, опікується літературною
студією «Контур». 25 лютого
2020 року Юлія презентувала і
подарувала читачам
Миколаївської обласної
бібліотеки для дітей ім. В.О.
Лягіна свою книгу «Помста»,
рукопис якої «Вирок Міри»
здобув ІІ місце в Міжнародному
літературному конкурсі
«Крилатий Лев». Саме ця книга
стала літературним дебютом
молодої авторки. Повість
викликала неабиякий резонанс у
молоді, оскільки в ній
розкривається тема підліткового
шкільного булінгу. Також у
творчому доробку письменниці є
ще одна повість для підлітків
«Хікі шукають любов». А в 2017
році роман Юлії «Раби» виборов
першість у Міжнародному
літературному конкурсі
«Гранослов”.

Чернієнко, Юлія.

Помста [Текст] : повість : [для ст. шк. віку] / Ю. Чернієнко.

– Київ : ВЦ “Академія”, 2019. – 160 с.



В червні 2014 року в
Миколаєві відбувся
літературний фестиваль
«Дивокрай» у рамках У
Міжнародного симпозіуму
«Література.Діти.Час». Окрім
відомих дитячих письменників,
до Миколаївської обласної
бібліотеки для дітей ім.. В.О.
Лягіна завітала молода
письменниця зі Львова,
пластунка Оксана Яблонська.
Вона подарувала читачам
бібліотеки свою першу книгу
«Золота серединка». Це твір для
батьків та дітей про справжні
таборові пригоди пластунів. В
ній розповідається про життя
новаків у незвичних для них
умовах, у хатині та наметах
серед чудової природи. А назва
книжечки – «Золота Серединка,
завдячує місцю у Карпатах, де
проводилися дитячі оздоровчо-
відпочинкові пластові табори.
Практично кожна сторінка
ілюстрована чудовою графікою
пластунки - художниці Лідочки
Чир.

Яблонська Оксана.

Золота серединка [Текст ] : справжні таборові пригоди : твір

для дітей та батьків / О. Яблонська ; худож. Л. Чир. – Львів : ліга-

Прес, 2014. – 124 с.



Іменний покажчик авторів і книг

1. Аров Борис “Акварели родного города: О Николаеве и 
николаевцах: очерки, интервью, встречи «, «Дорогие мои, 
земляки: Очерки, интервью, встречи”

2. Бачинський Андрій  “Канікули Остапа і Даринки “

3. Білоус Дмитро   “Зигзаг”

4. Бойко Грицько  “Веселинки”, “Ростіть, дубочки”

5. Відута Любов  “Колискові”

6. Владко Володимир  “Позичений час”, “Фіолетова загибель”

7. Власюк Олександр  “Казки Лірника  Сашка”

8. Гончаренко Іван  “Пісні моєї юності”

9. Горицвіт Тетяна   “Будиночок, що пахне евкаліптом “

10. Гордіс-Горська Лариса  “Козак із зірок “

11. Горовий Руслан  “13 оповідань,  або  те, повз що ми проходимо  не  
помічаючи”

12. Гранд Михаїл “Завжди поруч “

13. Дерманський Сашко  “Володар макуци, або Пригоди  вужа 
Ониська”

14. Зарудний Микола  “Уран.”

15. Калашникова Людмила   “Уклін вам низький “

16. Капранови брати  “Щоденник моєї секретарки “

17. Кокотюха Андрій  “Гімназист і  Чорна Рука”,  “Гімназист і Біла 
ворона”

18. Комар  Борис  “"Векша",  «"Незвичайне полювання», 
"Поворотний круг"

19. Кочубей Саша   “Сім нескладух Говорухи “

20. Кремінь Дмитро  “Атлантида під вербою”, “Південне Сяйво”. 
Сльози Сухого Фонтану “ 

21. Кулик Катя  “Пригоди француза в Україні “

22. Нездойминога Валентина  “Рахівнички від синички”

23. Осмоловська Олена “Сказка о Золотой Капельке”

24. Рутківський Володимир  “Сторожова застава «, «Потерчатка”

25.       Трусов Юрій “Падение Хаджибея”

26.       Чаклун Олег  “Хлопчик і море”

27.       Чернієнко Юлія  “Помста”

28.       Яблонська Оксана  “Золота серединка “
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