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П а м’ я т к а
за літературним проєктом
«Книгодрайв»
«Успіх залежить від вашого
ставлення до життя
й віри у власні сили.»
Леся Воронина

Київ, 2020

Шановні читачі!

До вашої уваги пропонується пам’ятка,
присвячена українській письменниці,
перекладачці,
журналістці,
члену
Національної
спілки
письменників
України Лесі Ворониній.
Леся
Анастасіївна
Воронина
народилася 21 березня 1955 року в
Києві в письменницькій родині.
Назвали дівчинку Лесею на честь
великої письменниці Лесі Українки.
Її
дід
Прохор
Воронін
був
письменником, тато – художникомоформлювачем, а мама – перекладачем
художніх творів.
У 1979 році закінчила філологічний
факультет Київського університету.
З 1987 до 1991 роки працювала
редактором
відділу
літератури
та
мистецтва журналу «Україна».
З 1992 року - головний редактор
дитячого журналу «Соняшник», з 1997 коментатор у Національній радіокомпанії
України.
На початку 2011 року очолила дитяче
видавництво «Прудкий равлик».
Нині — ведуча програм на Радіо «Культура».
Основна тема її програм – сучасний
стан української мови та культури.
Письменниця
веде
бесіди
з
представниками літератури, мистецтва,
науки, знайомить слухачів із людьми
високого духу, тими, хто творить майбутнє
України.
Леся
Воронина
написала
багато
захопливих, цікавих книг для дітей.
Впродовж 13 років під псевдонімом
Гаврило Гава писала цікаві сюжети
коміксів. Більше ста їх було вміщено на
сторінках журналу “Соняшник”.

Її літературні твори виходили під
різними псевдонімами: Ніна Ворон,
Олена Вербна, Сестра Лесич
У 2014 році упорядкувала вірші
чоловіка Євгена Гуцала в книжці
«Зайці в полі варять борщ», що
вийшла у Видавництві Старого Лева.

Відзнаки
2004 р. – лауреат Всеукраїнської
акції «Книжка року» за книжку
«Суперагент 000. Таємниця золотого
кенгуру»;
2005 р. — лауреат Всеукраїнського
конкурсу романів, кіносценаріїв і п'єс
«Коронація
слова»
за
книжку
«Таємниця Пурпурової планети»;
2006 р. - лауреат Міжнародного
літературного
конкурсу
«Дитячий
Портал»
за
книжку
«Таємне
товариство боягузів, або Засіб від
переляку № 9»;
2008 р. — лауреат конкурсу
«Книжка року BBC» за книжку
«Нямлик і балакуча квіточка»;
2009
р.
—
Перша
премія
Національного конкурсу «Найкраща
книга України 2009» за книжку «Сни
Ганса Християна»;
2010
р.
—
дипломант
Міжнародного літературного конкурсу
романів,
кіносценаріїв
і
п'єс
«Коронація слова — 2010» за роман «У
пошуках Оґопоґо»;
2012 р. — переможець конкурсу
«Дитяча книга року ВВС» за дилогію
«Таємне Товариство Боягузів та
Брехунів».
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