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Якщо Ви хочете дізнатися 
більше про життя відомого 

українського дитячого 
письменника та ознайомитися з 

його творами, завітайте до 
нашої бібліотеки. 

 
Контактна інформація 

 
Адреса: 

м. Київ, вул. Жукова, 22. 
 

Телефон: 
(044)518-52-41 

 

 
 

    
Централізована бібліотечна 
система Деснянського району  

м. Києва 
 

Бібліотека № 119 для дітей 

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

АААнннааатттоооллліііййй   ЛЛЛеееооонннтттііійййооовввиииччч   

КККааачччаааннн  
  

 
(до 70-річчя від дня народження 

відомого українського письменника - 

за проектом „Відкриваємо Україну”, 

ч. 3. Мандруємо Східною та Південною  

Україною) 

 

Пам’ятка 
 
 

Київ – 2012 



Шановні читачі ! 
     
 До вашої уваги пропонується 
пам’ятка, складена в рамках проекту 
Деснянської ЦБС „Відкриваємо 
Україну” і присвячена уродженцю 
Південної України – відомому 
українському письменнику 
Анатолію Качану з нагоди його 70-
річчя. 

 

      Анатолія Качана називають 
співцем моря та степу. Письменник не 
просто закоханий  у пахощі рідного 
Степу, Моря і Слова, - а як маг-
чарівник він творить дива зі Словом. 
Воно в нього виблискує 
неповторністю, має здатність 
запалити іскру Божу в дитячих 
серцях, адже  вже 40 років поет 
плідно працює на ниві дитячої 
літератури. 

 

      Анатолій Качан народився 16 
січня 1942 року в селі Гур’ївці 
Новоодеського району на 
Миколаївщині в родині токаря. 
Вищу освіту здобув на філологічному 
факультеті Одеського державного 
університету. Після закінчення вузу 
(1965) вчителював у м.  Вилковому, 
що розкинулося в гирлі Дунаю, був 
військовослужбовцем у Криму, 
коресподентом обласної молодіжної 
газети, редактором видавництва 
„Маяк” в  Одесі.  
 

       З 1970 року живе в Києві. 
Протягом тривалого часу працював у 

популярних дитячих журналах 
„Піонерія” (нині „Однокласник”), 
„Барвінок”, „Соняшник”, „Малятко”.  
 

 З 1995 року  -  на державній 
службі в Мністерстві інформації 
України, в Комітеті з Національної 
премії України імені Тараса 
Шевченка. Нині – голова комісії з 
дитячої літератури Національної 
спілки письменників України, очолює 
творче об’єднання дитячих 
письменників Київської організації 
НСПУ.  
 

  Друкуватися почав у студенські 
роки. Як дитячий письменник 
дебютував у 1970 році. Автор 
багатьох поетичних книжок: 
„Джерельце” (1975), „Ворота міста” 
(1977), Берегові вогні (1979), „Колос 
наливається” (1981), „Зелений 
промінь” (1983), „Світанок року” 
(1986), „Прощання з літом” (1991).  
 

 За збірку поезій „До синього 
моря хмарина пливе” (2001) 
відзначений літературною премією 
ім. Лесі Українки. Анатолій 
Леонтійович є також лауреатом 
літературних премій ім. Миколи 
Трублаїни та Віктора Близнеця („Звук 
павутинки”).  
 

 У творчому доробку 
письменника – пісні, написані у 
співавторстві з відомими українсь-
кими композиторами, численні 
публікації в зарубіжних виданнях.  
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