Мацко Ірина Олександрівна
(письменниця, казкарка, публіцист, видавець,
ілюстратор дитячих видань, громадський діяч,
бібліотекар)
Ірина Олександрівна Мацко народилася 21 травня
1978 року на Тернопільщині. Дитинство, шкільні роки та
юність пройшли у селі Великий Ходачків Козівського
району, Тернопільської області. З 1995 року проживає у
місті Тернопіль.
У 1995-2000 роках навчалася у Тернопільській
академії народного господарства (спеціалізація:
економіка промислових підприємств, спеціальність – економіст). Навчалася на
курсах «Комп’ютерної графіки та дизайну» Тернопільського політехнічого
університету ім. Пулюя (2007) та ФПК Львівської академії друкарства
(спеціальність «Графіка») .
У 2002-2008 роках Ірина Мацко – ілюстратор, дизайнер комп’ютерної
верстки, художній редактор Тернопільського видавництва «Лібра Терра». Писати
почала після народження другої дитини – сина. Спочатку це були казки для своїх
діток, пізніше переживання, враження почали виливатись у жіночі історії для душі.
Перший власний доробок створений у 2004 році – фотоальбом-казка для
новонароджених «Казка твого народження», який побачив світ у видавництві
«Навчальна книга Богдан» у березні 2007 року. З квітня 2007 року почала
публікуватись серія дитячих казочок про маленькі букви з власними ілюстраціями у
Чернігівській газеті «Деснянська правда». У жовтні 2007 року надруковано перші
жіночі новели Ірини Мацко у львівському журналі «Найкращі жіночі історії», у
львівському тижневику «Життя», літературні замальовки у журналі «Історії про
кохання». Статті «Коли «Попелюшка» стане принцесою» про проблеми
українського казкарства та «Сонце-віконце» про проблеми дитячої літератури
опубліковані у газеті «Літературна Україна» у 2008-2009 роках. Є публікації у
журналі «Телерадіокур’єр».
Ірина Мацко пише дитячі казки, оповідання та жіночі новелли, есе. Ілюструє,
укладає хрестоматії та прописи для дошкільнят. Казки про маленькі букви, а також
пізнавальні казки про природу друкуються у дитячих журналах «Ангелятко»,
«Колобок», «Світ дитини» та у журналі «Літературний Тернопіль». У 2007 році
заснувала видавництво «ІрМа» з дитячим напрямком літературних та навчальних
видань, де видала чотири книжечки з серії розмальовок «Розмалюй та вивчи» та у
2010-2011 роках казки «Мамине серденько» та «Пригоди маленького Мобіка». У

2009-2010 роках– головний редактор газети «Історія кохання» та «Попелюшка»,
журналів «Дошкільнятко», «Вовк та Заєць», «В’язання» Тернопільського відділення
видавництва «Нова дитяча література» м. Києва. У 2012 році у «Видавництві
Старого Лева» видано альбом родинного дерева «Книга мого роду» та альбом для
дітей «Рости, моє деревце, з міцного коріння». У тернопільському видавництві
«Підручники і посібники» у 2013 році видано збірку казок, переказів та оповідок
«Зернятка мудрості».
Її твори звучали на першому каналі Національного радіо в передачі «Вечірня
колисанка». Має дві пісні. Першу – присвятила своєму дідусеві–переселенцю з
Лемківщини, в якій намагалась передати тугу та біль за рідним краєм. Друга пісня
«Родинний рушник» є доповненням до альбому «Книга мого роду». Співачка Леся
Горлицька поклала їх на музику та акапельно виконує на презентаціях і зустрічах. У
співавторстві з Богданом Івановичем Мельничуком написала п’єсу «Козацький
скарб», яка була поставлена дитячим театром «Дивосвіт» ЗОШ №22 м. Тернополя.
Ірина Мацко не може залишатися й осторонь громадської діяльності. У 2010
році приєдналася до Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, у 2011
році стала директором Тернопільської філії Центру дослідження літератури для
дітей та юнацтва та директором літературного фестивалю для дітей «Дивокрай» у
2011-2012 роках, а також постійним Членом Головного журі всеукраїнського
телефестивалю «Відкрий Україну!» у 2008-2012 роках.
З серпня 2011 року – бібліотекар Центральної дитячої бібліотеки міста
Тернополя. Координатор всеукраїнського проекту «Додай читання!» у місті
Тернополі та координатор проекту Центральної дитячої бібліотеки м. Тернополя
«Бібліотеки під відкритим небом».
Ірина Мацко – автор книги-велетня «Казки із Дивокраю», яка занесена до
Книги рекордів України у номінації «Найбільша рукотворна книга України» (2012
рік). У розвороті вона має 1,8 метра на метр. Спочатку планувала помістити на
сторінках цієї книжки лише власні казки. Та вирішила, що діткам буде цікаво читати
твори різних авторів. І згодом, крім її веселих «Пригод літери А», з’явилися також
твори Богдана Мельничука, Галини Шулим, Володимира Кравчука та Віри
Паронової. А школярі на великих сторінках деякі слова тексту замінювали власними
малюнками казкових героїв, квітів, янголів, рибок. Книгу-рекордсмена зберігають у
Центральної дитячої бібліотеки м. Тернополя.
Фіналіст першого конкурсу малої прози «Сила малого». Призер конкурсу
творів для дітей «Мистецької Сторінки» та часопису «Захід-Схід» (казка «Пригоди
дубового листочка»), призер конкурсу «Рукомесло 2009» у розділі дитячої прози за
твір «Медовий сухарик» (2 місце). Призер конкурсу «Великоднє сяйво» у 2012 році
від журналу «Крилаті» за казку «Загублена писанка».

Та все-таки найголовнішим досягненням в житті письменниця вважає
народження і виховання двох дітей: Настусі (2002 р.н.) та Дмитрика (2004 р.н.). Хобі
Ірини – книги, музика, танці (фламенко), живопис, дизайн, кінний спорт.
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