
 
Відкрито збір замовлень на книгу   Ігоря Качуровського 

 
 
Ігор Качуровський. Спомини і постаті / Упоряд., передм. і прим. 

Олени Бросаліної. — К.: Кліо, 2018 
 Книга спогадів Ігоря Качуровського (1.09.1918–18.07.2013) — сьомого 

неоклясика, лавреата Шевченківської премії 2006 року — втілення давнього 
задуму автора, який він плекав на схилі віку. Ця «малоформатна» мемуарна 
проза (нариси, портретні шкіци, статті, нотатки…) віддзеркалює 
найяскравіші епізоди життя Ігоря Васильовича: від школярських бувальщин, 
місце дії яких – Ніжен початку 1930-х, через гіркі вигнанницькі дороги 
«неблагонадійної» в очах радянської влади родини (російський Курськ, після 
короткого повернення в рідні місця під час Другої світової війни — 
австрійські табори Ді-Пі, далі – життя, а радше виживання української 
колонії в Буенос-Айресі) аж до респектабельного Мюнхену, де Качуровський 
нарешті досягнув повноти творчо-інтелектуальної самореалізації, та вражень 
од відвідин України за доби Незалежности. Чимало сторінок видання 
присвячено талановитим, непересічним особистостям — людям культури й 
науки, з якими авторові пощастило спілкуватися на еміґрації. Публікується 
також «Автобіографія творча» – хроніка літературного шляху письменника і 
водночас його естетичний маніфест. 

Видання приурочено до 100-ліття від дня народження Ігоря 
Качуровського і адресовано шанувальникам його творчости та всім, хто 
любить і цінує мемуарну літературу. Книга побачить світ у травні 2018 року. 

 
Охочі придбати книгу можуть перерахувати 230 гривень  на 

рахунок Благодійного фонду «Ніжен»: 
 
Для оплати у гривні: 
Отримувач: Благодійний фонд «Ніжен» код ЄДРПОУ : 26226820 

Поточний рахунок : 26002000037078 Банк : ПАТ «Укрсоцбанк» в м.Києві, 
МФО 300 023 

 
Для оплати у Доларах США 
Beneficiary: Charitable foundation “Nizhen” Address beneficiary:7A 

Moskovska st.,Nizhin, Chernihiv region,16605, Ukraine Beneficiary’s bank: PJSC 
UKRSOTSBANK, KYIV, UKRAINE, SWIFT: UKRSUAUX Beneficiary’s Acc.: 
26001010340734 Correpondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, 
USA Acc.: 8900260947 SWIFT BIC: IRVTUS3N 



Для оплати у Євро: 
Beneficiary: Charitable foundation “Nizhen” Address beneficiary:7A 

Moskovska st.,Nizhin, Chernihiv region,16605, Ukraine Beneficiary’s bank: PJSC 
UKRSOTSBANK, KYIV, UKRAINE, SWIFT: UKRSUAUX Beneficiary’s Acc.: 
26002010340755 Correpondent bank: UniCredit Bank AG, Munich, Germany 
Acc.: 69 106 528 SWIFT BIC: HYVEDEMM 

 
Призначення платежу: благодійна допомога на книгу «Ігор 

Качуровський. Спомини і постаті».  


