Гридін Сергій Володимирович
(письменник)
Народився у місті Здолбунів Рівненської
області 8 липня 1971 року. Ходив до місцевої
школи, займався спортом. 1985 року разом із
сім’єю переїхав до Монголії, де пройшли два
дуже згадуваних і досі роки.
Після повернення до України та закінчення уже в Здолбунові школи у (1988),
впродовж року Сергій Гридін набував життєвого досвіду в слюсарній бригаді. За рік
потому для нього відчинились двері економічного факультету Рівненського
інституту інженерів водного господарства, який він закінчив 1994 року. Після
закінчення працював за бухгалтерсько-економічними спеціальностями. Зараз
працює директором Здолбунівської міжрайонної виконавчої дирекції фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Хобі Сергія Гридіна – літературна діяльність. Коли сину письменника
виповнилось 11 років, він всіляко намагався залучити його до читання, з того самого
моменту і почав писати книжки, адресовані підліткам.
Твори письменника: „Федько, прибулець з Інтернету” (2011), „Федько у
віртуальному місті” (2011), „Федько у пошуках чупакабри” (2012), «Не такий»
(2013).
С. В. Гридін - переможець у номінації «Краще видання для дітей» у конкурсі
«Краща книга Рівненщини 2012»
Книга «Федько у пошуках чупакабри» потрапила до довгого списку премії
«Книга року ВВС» (2012).
Книга "Не такий" увійшла до довгого списку номінантів щорічної премії
"Дитяча книга року ВВС-2013".
Директор літературного фестивалю для дітей «Дивокрай 2013».
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