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Шановні діти та батьки!
Пропонуємо вашій увазі перелік творів відомого
українського письменника Анатолія Качана.
Твори письменника це:
- яскраві художні образи;
- ліричні, ігрові та сюжетні вірші;
- можливість по-новому подивитися на звичні явища;
- відкрити у відомому невідоме.
Не дивно, що понад п’ятдесят поезій Анатолія
Качана, включено до читанок, підручників з української
мови, книг для позакласного читання.
Матеріал у списку подано в алфавітному порядку
назв творів автора.
Твори подані за період з 1979 по 2016 роки.
Рекомендаційний список розрахований на читачів
молодшого шкільного віку.
Список підготовлений за матеріалами фондів
бібліотек ЦБС та Інтернет-ресурсів.
Контактна інформація:
Бібліотека ім. Ю. Гагаріна для дітей
м. Київ, вул. Курчатова, 9/21
(044) 518-73-63,
e-mail: bibliot.im.gagarina@ukr.net
веб-сторінка Деснянської ЦБС:
http://desnabib.kiev.ua
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