
Централізована бібліотечна система  

Деснянського району м. Києва 

Бібліотека № 115 

 

Казки дідуся Перро 
до 390-річчя від дня народження 

французького казкаря 

 
Шарль Перро – французький 

письменник, казкар, засновник світової 

літературної казки. 

Народився 12 січня 1628 року в Парижі 

в сім’ї судді. Був молодшим з семи дітей. 

У віці 69 років написав збірку 

«Оповідання моєї матінки Гуски», до 

якої увійшли 7 перероблених народних 

казок і одна казка, складена самим Перро 

– «Ріке-чубчик», яка широко прославила 

письменника. 

І хоча писав Шарль багато і в різних 

жанрах, основним напрямком його 

творчості стала чарівна казка. До нього 

спеціально для дітей ніхто не писав.  
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І це, напевно, найбільша заслуга Шарля 

Перро — його казки поклали початок 

дитячої літератури як окремого жанру. 
Вважається, що саме Перро ввів жанр 

народної казки у «високу» літературу. За 

сюжетами його казок згодом були 

створені опери і балети, мультики та кіно, 

настільні ігри та пазли. 

Помер великий казкар 16 травня 1703 

року. 

Популярні казки Перро: «Попелюшка», 

«Кіт у чоботях», «Червона шапочка», 

«Спляча красуня», «Синя борода» та ін. 
 

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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