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(2 квітня1805 - 4 серпня1875) 
 

(до 210-річчя від дня народження 
 

ГАНСА КРІСТІАНА АНДЕРСЕНА -    

данського письменник-казкаря) 

 

 „Моє життя справжня казка, 
багате подіями, прекрасне! Якби в 

ту пору, коли я бідною, безпорадною 
дитиною пустився по білому світу і 
мене зустріла б на шляху могутня 
фея та сказала: «Обери собі шлях і 

справу життя і я  буду охороняти і 

направляти тебе!» то й тоді моє 
життя не стало б краще, 

щасливіше і більш радісне”.  
  Ганс Крістіан Андерсен 

 
Київ-2015 
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Юні друзі!  

   Пориньте у дивовижний світ 

чарівних казок найвідомішого казкаря 

світу - Ганса Крістіана Андерсена.  
 

Приємної подорожі!  
 

Андерсен, Г. Х. Снігова 
королева / пер. з дан. О. 
Іваненко. – К. : А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 32 с. 
 

 

 

 
Андерсен, Г. Х. Дюймовочка : 
казка / худож. С. Д. Кім, Л. М. 
Курдюмов. – Х. : Торнадо, 2000. – 64 с. 
 
 

 

 
Андерсен, Г. Х. Принцеса 
на горошині : казки / 
худож. Н. Л. Рудіян [та ін.]. – 
Х. : Торнадо, 2003. – 64 с. 
 

 

 

 
Чарівний світ Х. К. Андерсена 
: казки / переказ Ю. 
Стадниченка.- Х. : Ранок, 2002. 
– 96 с. 
 

Адреса бібліотеки: 
м. Київ, вул. Бальзака, 28 
Телефон: 

(044) 515-61-70 
(044) 547-20-62 

e-mail: library115@ukr.net 
веб-сторінка: 

http://desnabib.kiev.ua 
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