Шановні Деснянці
Вашій увазі пропонуємо пам’ятку,
присвячену українському письменнику,
учаснику
визволення
України
від
німецько-фашистських загарбників Кучеру Василю Степановичу.

та у видавництвах, багато і плідно
працював на літературній ниві.
З початку війни В. Кучер фронтовий
кореспондент
армійської
газети «За Родину», очолює воєнний
відділ газети «За Радянську Україну»,
керує радіостанцією ―Дніпро‖.

Його ім’я у 1972 році в Києві
присвоєно бібліотеці в Дніпровському
районі (нині Деснянський район,
Лісовий масив).

Брав участь у боях при обороні
Одеси,
Севастополя,
Сталінграда,
нагороджений бойовими орденами і
медалями, війну закінчив у званні
капітана третього рангу.

Народився майбутній письменник
7 липня 1911 року в с. Війтівці (за
іншими даними — с. Вербів, нині
Любимівка) на Житомирщині.
Після
закінчення
семирічної
школи деякий час працював на
Кожанському цукровому заводі.
В
1930
році
закінчив
Білоцерківський технікум. В цей час він
вже починає виступати в пресі.
У 1930-1934 роках навчається в
Харківському університеті.

Після війни повністю присвятив
себе літературній роботі.

Перше оповідання В. Кучера
«Ініціатива» було опубліковано у 1931
році в журналі «Молодий більшовик».
На початку 1930-х років він став
членом
літературного
об'єднання
«Трактор», а з 1934 року — член Спілки
радянських письменників.
В. Кучер відслужив у Червоній
армії (закінчив військову авіаційну
школу в Харкові), працював на редакційній роботі в журналі «Молодняк»

Помер 17 квітня 1967 року.
Похований в Києві на Байковому
кладовищі.

Вшанування пам’яті

Твори
Кучер, В. С. Твори : в 5 т. - К. :
Дніпро, 1971.

Кучер В. С. Плещут холодные
волны / пер. с укр. Бориса и Марьяны
Зубавиных. — М. : Воениздат, 1977.
366 с.

На честь Василя Кучера в Києві
названо вулицю;
встановлено
меморіальну
дошку по вул. М. Коцюбинського на
будинку № 2, де з 1957-го по 1967 рік жив
і працював письменник;
З 1972 року наша бібліотека
носить ім’я В. Кучера.
З 1976 року в бібліотеці діє
меморіальна кімната-музей, присвячена
В. Кучеру
В м. Севастополі є вулиця, яка
носить його ім’я.
В липні 2011 року в селі Любимівка
(Вербів) відкрито музей імені Василя
Кучера.

Кучер, В. С. Устим Кармелюк :
роман : для старшого шкільного віку /
худож. Д. Присяжнюк. – К.: Веселка
1988. – 430 с.

Література про письменника
Письменники
Радянської
України. 1917—1987. - К., 1988. — С. 340.
Про Василя Кучера : спогади
товаришів i друзiв. - К., 1971.
Шпак, Віктор. Романтик з Вербова
: [автору одного з найчесніших романів
про війну Василю Кучеру вчора
виповнилося б 100 років] // Урядовий
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Якщо Ви хочете дізнатися
багато інших цікавих фактів про
життя видатного українського
письменника – фронтовика та
ознайомитися з його творами,
завітайте до нашої бібліотеки.
.

Централізована бібліотечна система
Деснянського району
м. Києва
Бібліотека ім. В. Кучера

Вони визволяли
Україну

http://ukrlife.org/main/valiko/kuch.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/Кучер
Василь Степанович

Контактна інформація
Адреса:
м. Київ, вул. Курчатова 9/21.
Телефон:
(044)519-89-80
e-mail:
bibliotekakuchera@ukr.net
Режим роботи: 12.00 – 19.00
Четвер – 14.00 – 19.00
Вихідні дні: п’ятниця, субота
Останній понеділок місяця –
санітарний.

Кучер Василь Степанович
(7. 07 1911–17. 04 1967)
(До 70-річчя визволення України від
фашистсько-німецьких загарбників)
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