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Володимир Даник народився 5 березня 1957 року в смт.
Лисянка Лисянського району Черкаської області. Закінчив
середню школу No 10 міста Черкаси. У 1997 році закінчив
Рязанський радіотехнічний інститут. Працював за фахом у НДІ
«Акорд» в м. Черкаси. З 1993 року працює старшим викладачем
кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних
систем у Черкаському державному технологічному університеті.
З 1961 року проживає в місті Черкаси.

ТВОРЧІСТЬ
Поет-лірик і поет-гуморист, прозаїк-фантаст, автор і виконавець власних
пісень – усе це грані творчого обдарування Володимира Олексійовича Даника.
Виступаючи переважно в царині гумору й сатири, Володимир Даник пише
байки, гуморески, пародії, загадки, в яких торкається багатьох життєвих
проблем, відображає особливості національного життя, морально-етичні
проблеми. Пише він лірику – громадянську, пейзажну. Поет щиро закоханий у
рідний край, у працьовитих, щедрих душею людей.
Низку його віршів покладено на музику.

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені
Тараса Шевченка підготувала бібліомікс про життя та
творчість Володимира Даника.

Даник, В. Гуморески та байки / Володимир Даник. – Черкаси,
1991. – 48 с.

КОРОПЕЦЬ
От би цього коропця
Та на сковорідку! –
На олії з цибулькою
Підсмажити швидко.
Уявіть лиш – отакенна
Смажена рибина!
Та ще й пахне так,
Що в роті аж потекла слина.
Поки наш рибалка мріям
Оцим усміхався,
Коропець узяв собі
Та й з гачка зірвався.

Даник, В. Під впливом НЛО : гумор
/ Володимир Даник. – Черкаси : Сіяч, 1992. – 50 с.

та

сатира

Дякуючи НЛО, на Землі відбуваються різні дива. Перегляньте
гумористичну збірку Володимира Даника і може, також трапиться
маленьке диво – ваш похмурий настрій стане трішечки сонячнішим.

Даник, В. Шевченків край у пісні і в серці : лірика
/ Володимир Даник. – Черкаси : Кобзар, 1992. – 64 с.

Черкащино! Зоря моя єдина!
Струмочок чистий, як струна, бринить.
Мій краю рідний! Пісне тополина!
Хіба тебе я можу не любить?
Місце, де ти народився, край, у якому живеш, назавжди
залишаться в пам’яті і серці. Краса рідного Шевченкового краю,
благословенна Черкащина – перлина України і її люди – ось головна
тема збірки Володимира Даника. Але лише цим тематичні обрії
збірки не вичерпуються. Є тут і вірші про кохання, і роздуми над
баченим і пережитим, і намагання філософськи осмислити цей,
здавалося б, такий простий і такий незрозумілий світ. І, мабуть,
кожен читач знайде в цій збірці щось близьке своїй душі.

Даник, В. Таємна зброя : гумор і
/ Володимир Даник. – Черкаси, 1992. – 58 с.

Перегорніть сторінки цієї збірки і вміщені в ній гуморески, байки, пародії,
мабуть, не раз викличуть у вас посмішку. І можливо сміх, весела посмішка,
здатність до самоіронії і стануть тією «таємною зброєю», яка допоможе
вам вижити і жити в цьому бурхливому світі.

КОМУ ЩО
У одній розумній книжці
Прочитав Павло.
Що колись людей на світі.
Зовсім не було.
Рій думок у голові
В нього промайнув:
«А хоч відділ горілчаний
В ту епоху був?»

сатира

Даник, В.
Як стати молодим : гумор і
/ Володимир Даник. – Черкаси : Кобзар, 1992. – 67 с.

ЯК СТАТИ МОЛОДИМ
Як чудово, як приємно
Бути молодим
І хмеліти від своєї
Пружної ходи!

Що ж робить нам, щоб був кожен
Молодості рад,
Коли стукне сорок років,
Навіть шістдесят?
Запропонований у збірці «Як стати молодим» рецепт не гірший від інших рецептів,
пропонованими лікарями і філософами. Прочитайте і знайдіть свій рецепт!!!

сатира

Даник, В. В звуках я хочу с природой слиться :
стихи и песни / Владимир Даник. – Черкассы :
Кобзарь, 1993. – 70 с.

МОЯ ГИТАРА
Когда мне в жизни трудно или грустно,
Беру гитару снова в руки я.
Своим волшебным языком искусства
Мне душу лечит музыка моя.
Друг самый верный, старая гитара,
И в радости, и в горе ты со мной.
Нет в этом мире неразлучней пары
На нашем древнем шарике земном.
Стихи и песни, вошедшие в сборник, будут интересны читателю, именно
читателю, ибо успех у слушателя они давно уже имеют.

Даник, В. Вічна тема : гумор і сатира
/ Володимир Даник. – Черкаси : Кобзар, 1993. – 51 с.

Всім відомо, що сміх – справа серйозна, а давно вже сказано – в світі
є стільки серйозних речей, що про них можна говорити тільки
жартуючи. Саме про такі речі говорить Володимир Даник в своїй
гумористичній збірці. Переконайтесь самі!!!

Даник, В.
Дорога до Марса : фантаст. оповідання
/ Володимир Даник. – Київ : Укр. письменник, 1995. – 87 с. –
(Міжнар. конкурс «Гранослов»).

Автор цієї веселої книжки є творцем на диво реальної фантастики,
перейнятої м’яким українським гумором і щедрої на вагомі художні
узагальнення та несподівані відкриття. Ця дивовижна скарбничка слова
відкриває перед нами чимало нового, небаченого на землі і в космосі. Але
найбільше-таки – на землі. Скільки в ній іронії, дотепності, сарказму! Але ж
яка сучасна проблематика, який глибокий погляд у ретроспективу і
перспективу! Оповідь – вільна і ритмічна як дихання. А які розсипи
різнобарвної, несподіваної лексики! Кожен персонаж розмовляє колоритно,
по-своєму. Тай оповідач буває різним, непередбачуваним у слові.
Чимало різних чудес відкриває перед тобою, читачу, ця незвичайна
дорога до Марса. Тож рушаймо!

Даник, В. Хай розкаже гітара : (пісні з
Шевченкового краю) / Володимир Даник. –
Черкаси : Засвітки, 1995. – 91 с.

Збірка Володимира Даника «Хай розкаже гітара» продовжує попередню
збірку «Шевченків край у пісні і в серці».
Неголосні звуки у гітари, але далеко їх чути, особливо коли співає у колі
друзів своїми срібними струнами про щось трепетне, дуже важливе, що може
сказати лише вона. Про що ж розкаже гітара у цій збірці? Розповість про
доброту і вірність, любов і ніжність, віру в краще майбутнє і для нас, і для
України. Багато з віршів збірки стали піснями.

Даник, В. Квітни, моя Україно : поезії
/ Володимир Даник. – Черкаси : Засвітки,
1996. – 79 с.

КВІТНИ, МОЯ УКРАЇНО
Та де б я не був і куди б не летів,
До рідних вертався завжди берегів,
Куди б мене літ не несла течія,
До тебе прийду, Україно моя.
Квітни, моя Вкраїно,
В світлі й похмурі дні!
З серця до тебе линуть
Щирі мої пісні.
Багато з віршів збірки стали піснями.

Даник, В. Черкащина – серце України : поезії /
Володимир Даник. – Черкаси : Засвітки, 1996. – 88 с.

До тебе, краю мій, думками лину.
Не зайдеш кращий, скільки не шукай.
Черкащина – це серце України!
Черкащина – це мій коханий край!
Шевченків край і його працелюбні, талановиті люди, минуле і майбутнє
Черкащини і всієї України – ось основні теми поезій цієї збірки. Але є тут і
вірші про кохання, і філософська лірика, і твори дотепні, жартівливі, що
викликають посмішку у читача. Поезіям цієї збірки властиві глибока
пісенність, теплота і щирість, свіжість, світанковість почуттів.

Даник, В. Там, де сивий Дніпро котить хвилі
свої / Володимир Даник. – Черкаси : Засвітки,
1997. – 120 с.

Кожен з читачів, хто перегорне сторінки цієї ліричної збірки, зможе
знайти у ній щось близьке і рідне для своєї душі. Закохані прочитають у
цій книзі рядки, що допоможуть глибше зрозуміти і яскравіше висловити
їх почуття. Люди зрілого віку побачать тут вірші-роздуми, присвячені
гострим і трепетним проблемам сьогодення. Але об’єднати усіх
любителів поезії зможуть теми, що є головними для цієї збірки – любов
до рідного краю, любов до неньки-України.

Даник, В. В мого міста козацьке ім’я : (поезії)
/ Володимир Даник. – Черкаси : ЧІТІ, 1999. – 88 с.
МІСТО НАД КРУЧАМИ
Тихим полум'ям хвилі іскристі
Ударяли у берег не раз!
Тут звелося над кручами місто,
Що у серці у кожного з нас.
За плечима – вже часу і часу…
Час біжить, час вперед поспіша!
Але серцем відчуєш відразу,
Що у славного міста Черкаси
І козацьке коріння, і юнацька душа!
Для цієї збірки характерне звертання до такої складної віршованої форми, як сонет, форми давньої і вічно юної.
Саме сонет дає можливість активно передати суперечливість і людських почуттів, і епохи, в якій ми живемо.

Даник, В. Іду вклонитися Тарасу : (поезії)
/ Володимир Даник. – Черкаси : Рената, 2001. – 80 с.

ТАРАСОВА ПІСНЯ
А від пісні схвильовано серце заб’ється,
Тихим думам даруючи злет.
І аш край не даремно Шевченковим зветься,
Бо це тут народився поет.
І нам до Тараса приходити знову,
Бо він дорогий для нас всіх.
Тарасова пісня, Шевченкове слово
Не згаснуть у душах людських!

Даник, В. Збірник поезій / Володимир Даник ;
упоряд. Н. Янакова. – Черкаси : Б. в., 2004. – 14 с.
ЗОЛОТА КРИНИЦЯ
О українська пісне, золота кринице,
Тобі і серце моє вірне, і думки!
У пісні наші голоси зуміють злиться,
Як у ріці дзвінки джерела і струмки.
Цвіти піснями, моя мила Україно!
І хоч втомились ми від бід і від знегод.
Але як пісня українська з серця лине,
Але як пісня квітне, ми таки народ!

Даник, В. У Черкасах – сміються! / Володимир
Даник. – Черкаси : Брама–Україна, 2006. – 208 с.

РОЗДУМИ РЯБКА
А думка гостра, ніби сталь,
Бува, турбує тебе знову.
Траплялося таке, на жаль,
Що раптом... гавкнеш помилково!
Ото ж бо сумнів і гризе...
Але подумаєш з журбою:
Не перегавкувати ж все,
Що вигавкнулося тобою!

КУМ СКАЖЕ
В голосі Гриця – і штормів, і гроз,
Вкотре до кума присікався строго:
– Ти у політику... пнешся чогось...
А ти у ній – розумієш хоч трохи?!
Ну, а кум скаже – як чарку налий...
І усміхнеться і стрімко, і юно:
– Ну, як політик... я трохи слабкий,
Я фахівець з блокування трибуни!

Даник, В. Гумор – на студентській хвилі! :
усмішки, бувальщини, афоризми, жартівливі пісні
/ Володимир Даник. – Черкаси : [Чабаненко Ю. А.],
2010. – 105 с.
СТУДЕНТСЬКА ТЕМА... ТАК, СТУДЕНТСЬКА
ТЕМА!

«Очі і ніжні, і милі!
Юності даль золота.
Ніби вируюча хвиля,
Линуть квітучі літа!
Роки студентські крилаті!
Прийде хвилина оця –
Знову у вальсі кружляти,
Щоб поєднати серця!»

Студентські роки – запам’ятовуються... І не
забуваються! Бо це – один з найсвітліших споминів у
житті. Бо проблеми (а вони завжди є...) у пам’яті
тьмяніють, а усе світле і добре зостається.
У пору моєї студентської юності ми танцювали щось
швидке і ритмічне, що дозволяло вихлюпнути
непогамовну енергію. І були танці повільні, коли можна
було на танець запросити дівчину. Вальсів здебільшого
не танцювали. Та і не кожен умів їх танцювати. І все ж
вірш саме з такою назвою. Бо у мелодії вальсу є щось
стрімке і позачасове!
Володимир Даник

Даник, В. Гумор – на футбольній
хвилі! / Володимир Даник. – Черкаси
: ІнтролігаТОР, 2011. – 143 с.

Ця книга черкаського поета, барда і гумориста Володимира Даника зуміє
викликати щирий інтерес, хай і не у переповненого стадіону, але усе ж у
якнайширшого читацького загалу. Тим більше, що тематичні обрії цієї веселої,
позначеної жанровим розмаїттям книги футболом не обмежуються.

Люблять футбол? Та ще й як!
Зі страшною силою…
Вир комбінацій… Кипіння стрімких атак!
В Україні люблять футбол – як у Бразилії,
Хоча і грають.., можливо.., трохи не так!

Даник, В. Шумахери стовпів не лічать! :
гумор на автомоб. та… інші теми
/ Володимир Даник. – Черкаси :
ІнтролігаТОР, 2012. – 319 с.
• Наше життя – це суцільний рух…А чи можна уявити
собі рух без автомобіля?! Сучасна Україна – це
суцвіття тем…сузір’я тем! Тем і навдивовижу
гострих, і надміру гірких, і неймовірно цікавих. І якоюсь
однією темою наші думки і нашу проблематику – не
вичерпати!
• Ото ж можливо саме тому ця книга стала попри свою
промовисту назву і різнотемною, і різножанровою, і
різноплановою. Сподіваємось, що ця книга, як і
попередні книги автора, зуміє викликати щирий
інтерес у вас, любі читачі!

Даник, В. В авторской песне так много от
автора : стихи, песни, иронич. миниатюры,
мысли вслух / Владимир Даник. – Черкассы :
ІнтролігаТОР, 2014. – 87 с.

На страницах этой книги вы встретитесь со многими вам еще
неизвестными произведениями писателя. Ведь его стиль – яркий,
улыбчивый, ироничный, пронизанный теплым лиризмом и незабываемым
легким юмором – давно уже полюбился читателям.

Даник, В. Українонько, доле моя… : лірика
і гумор / Володимир Даник. – Черкаси :
ІнтролігаТОР, 2018. – 99 с.

Ця книга – двадцять перша книга автора. Вона оригінально оформлена,
приваблива для читача як за формою, так і за змістом.
У книзі ніби колосся у свіженькому снопі, поєдналися і лірика, і гумор.

УКРАЇНОНЬКО, ДОЛЕ МОЯ
Ніби хвиля важка по піску,
Знов літа – на тривожній сторінці...
У хвилину таку нелегку
Не забудьмо, що ми – українці!
А у буднів – стрімка течія...
Де і щастя, і болю, і гніву!
Українонько, доле моя,
Українонько доле мрійлива...

КРАЇНА

А надія горить, як свіча,
І невпевнено так, і стооко!
Ну, чого нам завжди вистача
І біди, і тяжкої мороки?!
Але кожен погодитись рад –
Бо і доля до болю смугаста! –
Що країна маленьких зарплат –
Все ж... країна найбільшого щастя!

ПРОЧИТАЙТЕ
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Поет-пісняр

Ми з Шевченкового краю : пісні композиторів
Черкащини на слова Володимира Даника. –
Черкаси, 1998. – 96 с.
Володимир Даник – не просто поет. Він поет-пісняр.
Більше трьохсот віршів його покладено на музику!
Його пісні стали окрасою черкаських і не лише
черкаських концертів. Корінь, причина,
першоджерело пісенності віршів поета –
у їх музикальності,у внутрішній інтонаційній
структурі вірша. А ще у глибокій народності в
сієї творчості митця.
Під обкладинкою цієї книги, яку ви візьмете
до рук, зібралася велика частина пісень знаних
і виконуваних не тільки на Черкащині, але й
за її межами. А деякі з пісень ще чекають
на свою прем’єру.

Пісні на слова Володимира Даника
Хоч доля щедро нам посіє
І злигодні і буревії,
Хай в нас лишиться в чорну мить
Маленька крапелька надії.
Володимир Даник
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БЛОГ ПИСЬМЕННИКА
ВОЛОДИМИРА ДАНИКА
«І... до іронічної прози!»
«А вирування творчості хіба ж може мати... чітко окреслені береги?! Творчість —
це рух... Від образу до образу, від теми до теми, від натхнення до натхнення. Коли
говорити про віршовані гумористичні твори, то їх називають по-різному —
гуморески... усмішки... іронічні мініатюри... Була у мене колись публікація добірки
подібних творів у газеті «Сільські вісті», у розділі «Весела світлиця». І гумористичні
твори були опубліковані редакцією під оригінальною назвою «Іронічні витинанки». І ця
назва мені, як автору, дуже сподобалась. Була навіть думка — трапиться нагода
видати свіженьку (усміхнену!) книгу, то ось і... чудова назва для неї! А вірш, приведений
нижче, написаний порівняно недавно. Отож іронічна... може, мініатюра, а, може, і...
витинанка!"

Володимир Даник
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Завітайте до бібліотеки. Читайте! Насолоджуйтесь!
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