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Загадковий світ фентезі 

Марини та Сергія Дяченків 

 
 

 
       
 

 

 

 

       Марина і Сергій Дяченки – це 

не просто відомий український 

письменницький сімейний дует, це 

особлива планета в сучасному 

всесвіті фантастики і фентезі. 

      На конференції фантастів 

«Єврокон-2005» у Глазго 

(Шотландія) голосуванням 

представників 24 країн світу вони 

визнані кращими письменниками-

фантастами Європи. Лауреати 

понад 80 міжнародних і вітчизняних 

літературних премій, за їх 

сценаріями поставлено більше 20 

художніх, документальних, 

анімаційних фільмів. 2011 року їх 

документальний кінофільм «The 

will of Victory» про Другу світову 

війну, створений із американськими 

кінематографістами, був 

номінований на премію «Оскар» і 

став лауреатом кінофестивалю у 

Пасадені (США). Написали 27 

романів, сотні оповідань, повістей, 

дитячих книг, 200 творів 
перекладені різними мовами 
світу. 
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Завітайте до нашої бібліотеки та 

відкрийте для себе загадковий і 

неповторний світ фантастичних 

творів Марини та Сергія 

Дяченків!  

 

 

Адреса бібліотеки: 
м. Київ, вул. Жукова, 22. 

Телефон: 
(044)518-52-41 

e-mail: 
library141@ukr.net 

веб-сторінка: 

http://desnabib.kiev.ua 
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