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Якщо Ви хочете дізнатися 
більше про життя відомого 

українського дитячого 
письменника та ознайомитися з 

його творами, завітайте до 
нашої бібліотеки. 
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Шановні читачі ! 
     
   До вашої уваги пропонується 
пам’ятка, складена в рамках проекту 
Деснянської ЦБС „Відкриваємо 
Україну”, яка присвячена 
уродженцю Південної України – 
відомому українському письменнику 
Олександру Зимі - до 75-річчя від 
дня народження. 
    Олександр Вікторович Зима 
народився 8 березня 1937 року в 
селі Рибальче на Херсонщині. 

Дитинство припало на роки 
війни.  

Свої перші твори Олександр 
почав писати вже в школі, але першу 
книжку „Хліб для подорожнього” 
надрукував лише в 1971 році.  
 Письменник закінчив 
факультет журналістики Державного 
Лвівського університету, працював 
кореспондентом газети „Молодь 
України”, редактором Львівського 
радіо й телебачення, у видавництві 
„Молодь”. 
 Твори Олександра Зими дуже 
людяні. Про своїх земляків, проблеми 
причорноморського краю він розповів 
у романі „Мідний серпень” (1982), 
повістях „Змійові кучугури” (1971) і 
„Жолуді на піску” (1983), книзі 
оповідань „День молодого сонця” 
(1973). У повісті „Терези” (1983), 
науково-фантастичному романі „День 
на роздуми” (1987) зобразив світ 
людей науки. 

 Олександр Зима писав також 
чудові історії для 
дітей.  
У видавництві 
„Веселка” вийшли 
друком збірки 
казок для молод-
ших школярів 
„Казки Дивогляда” 
(1981), „Малий 
поводир” (1985), 

книжка оповідань „Виростимо сад” 
(1987). 
 На жаль, у 
травні 1986 року 
Олександр Зима 
помер. А у 1988 році 
була надрукована 
збірка його казок 
„Зачарований 
хлопчик”.  
 
Дитячі твори, з любов’ю написані 
Олександром Зимою, відкривають 
перед читачами дивовижний світ, де 
щира дружба дорожча, ніж золото, а 
простота і мудрість достойніші за 
владу,  де сила відступає перед 
розумом, а слово завжди сильніше, 
ніж зброя. 
 Побачити красу життя і 
віднайти пряму і світлу життєву 
стежину допоможуть талановиті 
твори, які Олександр Вікторович 
Зима залишив нам. 
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