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Шановні читачі ! 

До вашої уваги пропонується 
пам’ятка, яка присвячена відомій 
австрійській письменниці Кристині 
Нестлінґер. 

 
Народилася Кристина Нестлінґер 

13 жовтня 1936 року в місті Відень, 
Австрія. Її батько був годинниковим 
майстром, а мати — вихователькою в 
дитячому садку. Дівчинка навчалася в 
гімназії в гуманітарному класі, де на 
все життя полюбила літературу. 
Кристина дуже гарно малювала, 
вирішила стати художницею і вступила 
до Віденської Академії мистецтв, 
займалася графікою та ілюструвала 
книжки для дорослих. 

 

Перші літературні твори почала 
складати для своїх дітей. Спочатку 
створила серію малюнків, а пізніше 
записала історії. Так виникла книжка 
“Рудоволоса Фредеріка", яка 
сподобалася читачам. 

Молода авторка наполегливо 
працювала. І невдовзі одна за одною 
з'являються її нові книжки: "Діти з 
дитячого підземелля", "Троє поштових 
грабіжників" (1971), "Геть огіркового 
короля", "Чоловік для мами" (1972), 
"Чорний пан і великий собака", "Лети, 
колорадський жук!", "Маленький пан 
береться за справу" (1973), Конрад, або 
Дитина з бляшанки" (1975). 

 

Кожна з них викликала 
широкий резонанс у читацькому 
колі: одні вважали їх занадто 
бунтарськими, не педагогічними, 
навіть шкідливими для дітей, а інші 
— чесними, відкритими, 
актуальними. Однак усі 
погоджувалися, що письменниця 
висвітлює реальні проблеми дітей і 
дорослих, які виникають у 
сучасному житті, і шукає вирішення 
складних питань. 

Творча спадщина мисткині 
надзвичайно багата: проза, вірші, 
п’єси, сценарії радіо- й телевистав 
тощо. Вона багато років вела на 
австрійському радіо власну 
програму, що користувалася 
попитом й в інших країнах. 

        Кристина Нестлінґер - авторка 
більш ніж сотні книг для дітей та 
підлітків, що перекладені 38 
мовами, у тому числі й українською. 
За роки творчості отримала понад 
30 літературних премій, серед яких 
Міжнародна премія імені Г. К. 
Андерсена (1984), Меморіальна 
премія імені Астрід Ліндґрен 
(2003). 

       28 червня 2018 року 
письменниця пішла з життя.  

       У 2020 році в Австрії була 
заснована літературна премія імені 
Кристини Нестлінґер. 

 

Екранізація творів 

1974 р. – "Начхати нам на огіркового 
                                         короля!" (ФРН) 
1982 р. – "Конрад, або Дитина з 
                                     бляшанки" (ФРН) 
1985 р. – "Конрад" (США) 
2016 р. – "Летіть, хрущі" (Австрія) 

 

Твори письменниці, 
перекладені українською 

мовою 
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