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(85 років від дня народження)

Всеволод Нестайко! - і відразу на обличчях переважної більшості дітей заквітнуть усмішки, а
в очах їхніх мам і тат заграють веселі бісики.
Та й чимало бабусь і дідусів це прізвище не залишить байдужими: вони тут же засвітяться
сонечками, бо пригадається їм власне дитинство...

Нестайко В.З. В Країні Сонячних Зайчиків: Повісті-казки.-Х.:Белкар-книга,2007.256с.:іл.- (Скарбничка школяра)
У цій книжці юні читачі познайомляться з відомими повістями-казками Всеволода Нестайка,
які набули всесвітньої слави. Ви завітаєте до дивовижної країни та до її мешканців. сонячних
зайчиків, які завжди перемагають морок, як і добро перемагає зло.
Нестайко В.З. Казкові пригоди і таємниці: Повісті-казки.- К.:Веселка, Тернопіль:
Навчальна книга - Богдан,2003.- 447с.
Карколомні пригоди й чарівні перетворення, загадкові зникнення й несподівані сміх,
веселощі, сльози, розпач - все це химерно переплелося в іскрометних і вигадливих повістяхказках Всеволода Нестайка.

Нестайко В.З. Пригоди близнят - козенят: Казка. - Х.:Белкар - книга, 2010. - 64с.:іл. - (Промінець)
Ця книжка про казкові захоплюючі пригоди двох маленьких неслухняних хлопчиків- близнюків, яких злий
чаклун перетворив на козенят.

Нестайко В.З. Тореадори з Васюківки: Трилогія про пригоди двох друзів/ В.Нестайко; Худ.А.Василенко.
-К.: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". - 2012.- 543с.
Важко знайти в нашій літературі щось настільки веселе, талановите і дотепне, як трилогія Нестайка
«Тореадори з Васюківки». Недаремно ця книга внесена до Особливо почесного списку Андерсена як один
з найбільших творів світової літератури для дітей. Її герої — однокласники Ява і Павлуша допоможуть вам
на якийсь час гостріше відчути радість веселого, щедрого на пригоди і пустотливі витівки дитинства.
Пропонуємо вам нову авторську редакцію роману.

Нестайко

В.

З.

Казкові

пригоди

Грайлика.

-

К.:

Веселка,

1994.

-

222

с.

Хтось подумає: звичайний двір, де діти граються. А діти знають: це Дитиндія, чарівна країна, де трапляються
всілякі дива, то драконячий син забіжить погратися, то прилетить чарівник і почне виконувати усі бажання. А час
від часу доводиться вирушати у справжню небезпечну подорож, когось рятувати і виконувати складні завдання.

Нестайко В.З. Пригоди в кукурузі.- Київ: Країна мрій , 2014 .- 208 с.
До пропонованої книжки ввійшли найкращі оповідання класика української дитячої літератури
Всеволода Нестайка, які публікувалися в періодиці та включалися до різних збірок протягом десятків
років. Поринаючи разом із маленькими героями оповідань у захопливі пригоди, юний читач
пізнаватиме світ і дізнається, як відрізнити правду від кривди, як залишитися оптимістом у
найскладніших ситуаціях, а головне — що таке справжня дружба. Для дітей молодшого шкільного віку.

Нестайко В.З. Олексій, Веселик , і Жар-Птиця.- К .: "А-БА-БА-ГА- ЛА-МА - ГА". - 2012.- 96 с.
Що воно за істота така — Жарт-Птиця? Жар-птицю всі знають, всі читали у казках про її неймовірну
красу. А от вередливий Лесик шукає Жарт-Птицю, щоб урятувати ляльку Гальку, а семеро братів-чаклуні в
намагаються визволити із полону цю диво-пташку. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
Олексій, Веселесик і Жарт-Птиця Казка про Жарт-Птицю, про братів-чарівників, про Веселицю Прекрасну
та її сестер.
Всі ці книги ви знайдете в нашій бібліотеці !

