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Шановні читачі!  
     
 До вашої уваги пропонується 
пам’ятка, складена в рамках проекту 
Деснянської ЦБС „Відкриваємо 
Україну” і присвячена уродженці 
Південної України – відомій 
українській письменниці Галині  
Малик. 
 Галина Миколаївна Малик 
народилася 12 серпня 1951 року в 
місті Бердянську Запорізької області. 
 У десять років написала 
першого вірша про Тараса Шевченка.  
 1964 року родина переїхала до 
села Середнього під Ужгородом. 
 1967 року перші вірші 
опубліковано в газеті «Закарпатська 
правда»  
 У 1980 році закінчила філоло-
гічний факультет Ужгородського 
державного  університету.  
 У 1980-1990 роках завідувала 
відділом культури та мистецтва 
Закарпатської обласної наукової 
бібліотеки в Ужгороді. Далі – 
головний редактор видавництв «ХХІ 
вік», «Бокор», «Закарпаття», 
головний редактор часопису для дітей 
«Віночок». 
 Крім численних публікацій у 
періодичних виданнях, видала 
книжки віршів для дітей: «Страус 
річкою пливе» (1984), «Неслухняний 
дощик» (1989), «Королівство Ану» 
(1990), «Чергова» (1996), «Троку- 
 

Фрорку-Брик» (1996), «Знає Вітя все 
на світі» (1998);  
 книжки коміксів: «Пригоди 
Іванка і Беркутка. Тунель»  
(1990), «Чорний Маг і Зачароване 
місто» (1994);  
 прозу: «Як сонечко крапочки 
загубило» (1996); 
  біблійне оповідання для дітей 
«Великдень» (2003);  
 повісті-казки: «Незвичайні при-
годи Алі в країні Недоладії» (1990), 
«Подорож до країни сяк-таків» 
(1997), «Злочинці з паралельного 
світу» (2001), «Злочинці з 
паралельного світу-2» (2003). 
 Повість «В країні Недо-недо» 
опубліковано російською, угорською, 
англійською, іспанською, італійською, 
німецькою, французькою мовами, 
повість «Злочинці з паралельного 
світу» - білоруською мовою. 
 Галина Малик – лауреат премії 
журналу «Перець» за вірші для дітей 
(1987), премії ім. Олександра 
Копиленка (1988), премії ім. Лесі 
Українки (2003) за 
книжку «Злочинці з 
паралельного світу». 
 Уперше перек-
лала українською мо-
вою Даніїла Хармса – 
«Я тепер автомобіль». 
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