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Наталя Львівна Забіла – перший лауреат літературної премії ім.
Лесі Українки. Письменниця по праву вважається зачинателькою
сучасної української дитячої літератури.
Саме про неї піде мова в цій попереджувальній довідці.
Довідка складена на основі документів, які є у фондах
Підволочиської центральної дитячої бібліотеки та Підволочиської
центральної районної бібліотеки. В межах розділів матеріал
розміщено в алфавітному порядку.
Довідка адресується учням загальноосвітніх шкіл, працівникам
дитячих бібліотек, вчителям та всім шанувальникам творчості Наталі
Забіли.

Талановитість авторів літературних творів,
особливо для дітей, найчастіше вимірюється часом.
Деякі імена безслідно зникають і залишаються лише в
пам’яті істориків, а деякі з великим задоволенням читає
не одне покоління. Саме до останніх можна віднести
творчість дитячої письменниці Наталі Забіли.
Притаманне їй уміння просто і невимушено
розмовляти з дітьми, знання психології малят, уміння
писати зрозуміло й цікаво, лірично й серйозно, подаючи
одночасно потрібну інформацію та виховуючи найкращі
людські якості, залишають її твори актуальними й до
сьогодні.

Матеріал підготувала: Лукасевич О.М.
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Народилася Наталя Забіла
5 березня 1903 року, в м. СанПетербурзі, в дворянській родині, де
живопис, музика, література були
органічною частиною сім`ї. Родинні
зв’язки єднають з уславленими
живописцями М.Ге та В.Врубелем.
Коли Наталі виповнилось 14 років,
сім`я з російської столиці переїхала в
містечко Люботин поблизу Харкова.
Ще 16-ти річною дівчинкою Наталя
Забіла почала працювати вчителькою,
а згодом, закінчивши Харківський інститут народної освіти,
надрукувала свій перший вірш.
З`явилися і перші книжки для дітей «За волю»,
«Повість про червоного звіра», збірка творів для дорослих
«Далекий край». У творчому доробку письменниці вірші,
повісті, оповідання, п’єси і драматичні поеми, а також
опубліковані у періодичних виданнях десятки вдумливих
статей і рецензій. На таких творах, як, «Про Тарасика й
Марисю», «Катруся вже велика», «Під дубом зеленим»,
«Веснянки», «Про дівчинку Маринку», «Перший крок»,
«Малим про велике», «Веселі друзі» та багатьох інших
виховувалось не одне покоління української дітвори.
Найвідомішою книжечкою у 30-ті роки була «Ясоччина
книжка».
Наталя Забіла – автор підручників «Читанка» для 2-го
класу (1933рік), «Читанка» для 3 класу (1939р.), які
перевидавались кілька разів.
Відомі і інші збірочки та окремі твори, які
засвідчили, що Наталя Забіла не випадково ступила на
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нелегкий шлях дитячого письменника. Це, зокрема,
«Олівець - малювець», «Хатинка на ялинці», «Зайчик»,
«Дерев’яний бичок», де поетеса творчо використала
народно-пісенні здобутки, а також досвід митців старшого
покоління – Корнея Чуковського, Самуіла Маршака та
інших.
Творчість Забіли – це справжня «материнська книга»,
яка весело і цікаво розповідає про світ речей і природу,
вчить правил поведінки та формує певні уявлення про
мораль, образно й тактовно розповідаючи «що таке – добре,
а що таке – погано».
Довгий час письменниця очолювала Харківську
письменницьку організацію, редагувала популярний
дитячий журнал «Барвінок», багато років була головою
комісії дитячої літератури у Спілці письменників України.
Пішла з життя Наталя Львівна Забіла 6 лютого 1985
року, подарувавши дітям майже 200 книжок. Упродовж
усього творчого життя вона сповідувала один принцип: для
дітей треба писати добре, як і для дорослих, і ще краще.
Саме тому книжки письменниці й до нині читають,
знають і люблять.
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