
Центральна міська публічна бібліотека 

Пункт вільного доступу громадян  

до ресурсів Інтернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(до 120-річчя з дня народження Рея Бредбері) 

 

Web-покажчик 

 

 

 

м. Краматорськ, 2020р. 

«Той, хто написав 

майбутнє» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Той, хто написав майбутнє» (до 120-річчя з дня 

народження Рея Бредбері): web-покажчик/ Укладач: 

Антоненко Л.М. – Краматорськ, 2020р. – 12с. 



 

 

«Письменник, що пророкує майбутнє» — саме так 

називають Рея Дугласа Бредбері — видатного фантаста, 

чиї твори захоплюють своєю неймовірністю, 

оригінальністю. Коли їх читаєш, здається, що людина не 

здатна таке навіть уявити. Поринаєш разом із героями 

творів у майбутнє, у минуле, супроводжуєш скрізь, 

співчуваєш їм, перебуваєш поруч із ними й намагаєшся 

навіть допомогти. 

 

 Рей Дуглас Бредбері - американський письменник-

фантаст. Народився 22 серпня 1920р. Друге ім'я Дуглас 

батьки йому дали на честь знаменитого актора 

кінематографу Дугласа Фернбекса. Його дитинство минуло 

у невеликому містечку Вогікані, яке згодом з'явиться у його 

творчості під назвою "зеленого міста" Ґрінтауна.  



Його батько, монтер телефонної 

станції, під час Великої депресії 1932 

року втратив роботу, і в пошуках 

кращого життя сім'я перетнула країну з 

півночі на південь, а потім — із півдня 

на північ.  

Урешті-решт вони опинилися в Лос-

Анджелесі, де Бредбері закінчив 

середню школу, і на цьому його 

формальна освіта закінчилася.  

Мешкаючи на околиці Лос-Анджелеса, поряд з будинком 

"фабрики мрій" — кіностудії Парамаунт, Рей мусив 

заробляти на прожиток продавцем газет, водночас 

пробуючи свої сили в літературі. 

  27 романів, кілька поетичних збірок і більш ніж 600 новел 

Рея Бредбері були видані загальним тиражем понад 8 

мільйонів примірників 36 мовами. Він писав сценарії для 

телебачення і кіно, все життя був заангажований театром 

(1964 р. заснував Pandemonium Theatre Company, у якому 

здійснював постановку власних п’єс), навіть мав реалізовані 

архітектурні проекти. Серед численних американських і 

зарубіжних премій, якими був відзначений Рей Бредбері, є й 

Медаль за гідний внесок у розвиток американської 

літератури (Medal for Distinguished Contribution to American 

Letters) від Національної Книжкової Асоціації (2000) та 

Національна Медаль Мистецтв (National Medal of Arts), 

вручена президентським подружжям Бушів 2004 р. Ще за 

життя Рея Бредбері з’явилася премія його імені для 

американських авторів, які працюють у жанрі наукової 

фантастики й фентезі. Популярність Бредбері була такою 

великою, що 1971 р. астронавти НАСА кратер на Місяці 

назвали Кульбабовим. 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL96vw6uQJhfgKo5Z9DR_MPNnIY-6LVdp7
https://www.youtube.com/watch?v=Fq8b56LMMUg
https://www.youtube.com/watch?v=WUWWhuwqzao


ЦИТАТИ: 

 

Щоб вижити, треба припинити допитуватися, в чому 

сенс життя. Саме життя  й є відповіддю. 

 

Ширше відкрий очі, живи так жадібно, наче за 10 секунд 

помреш. Намагайся здивувати світ. Він прекрасніший за 

будь-яку мрію, створену на фабриці й куплену за гроші. Не 

вимагай гарантій, не шукай спокою – такого звіра немає у 

світі. 

 

Так, ми маємо вдосталь вільного часу. Та чи маємо час 

подумати? 

 

В нас один обов’язок – бути щасливими. 

 

Не має значення, що саме ти робиш; важливо, щоб все, 

до чого ти торкаєшся, змінювало форму, ставало не 

таким, як раніше, щоб в ньому залишалась часточка тебе. 

В цьому різниця між людиною, що просто стриже траву, й 

справжнім садівником. 

 

Самі створюйте те, що може врятувати світ – і якщо 

потонете по дорозі, то хоч будете знати, що пливли до 

берега. 

Кохання – це коли хочеш переживати з кимось усі 

чотири пори року. Коли хочеш бігти з кимось від весняної 

грози під всипаний квітами бузок, а влітку збирати ягоди й 

купатися у річці. Восени разом варити варіння і заклеювати 

вікна від холоду. Взимку – допомагати пережити нежить й 

довгі вечори… 

 

Я зазнав просте і найбільше у світі щастя – я був живий. 
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