Поет, прозаїк, гуморист:
Іван Дубінін
Народився 9 вересня 1952 року в с. Горіхове
Первомайського району Луганської області. Закінчив Кадіївське
(нині Стаханівське ) медичне училище і Луганський медичний
інститут. Працював лікарем в сільській амбулаторії, на станції
«швидкої допомоги», викладав у медичному училищі. З 1997
року мешкає та працює в м. Черкаси.
Автор збірок поезій: «Пламя свечи» (1995); «Я колись
народився дощем» (2007); літературних пародій «Туди чи не
туди?» (1999); книги гумору і сатири «Бюстгальтер на зарплату»
(2002); двомовної збірки віршів для дітей «День народження
зуба» (2008); поетичної книги–розмальовки для дітей «Небо в
калюжі» (2012); прозового роману-пародії «Цезарь в тесте»
(2010); іронічного детективу «Контрольний укол» (2013).
Лауреат творчого конкурсу газети «Веселі вісті» - «Світ
уцілів, бо сміявся» (2001), переможець літературного конкурсу
творів для дітей «Лоскотон» (2020), лауреат найпрестижнішої в
царині гумору й сатири літературної премії імені Остапа Вишні
(2018).
Член Національної спілки письменників України з 2004 р.

Поет-лірик
Український поет Іван Дубінін відомий як ліричний поет. Щирість, емоційність, нестримна
стихія віршів – яскраве свідчення глибокої і пристрасної ліричності його таланту.

•

Я ходив по життю навпрошки.
Крізь терни та крізь сумніви дерся.
І слова, як заздравні свічки,
Я запалював болями серця.
Хто я? Що я? Поет чи пророк?
Чи насіяв зерно, чи полову?
Я лише невеличкий штришок
У величній мозаїці Слова.

Ці видання розраховані на справжніх шанувальників сучасної української поезії.

Іронічна проза

Це детектив-пародія на твори російської письменниці Дар’ї
Донцової.
У нашій бібліотеці ви можете безкоштовно почитати книжку
«Цезарь в тесте». Приємного вам читання!
Читати книжку онлайн:
https://flibusta.org.ua/b/472017/read

Класичні детективи
Молодий лікар Василь Васильович Лопух після
закінчення медичного інституту починає працювати в
терапевтичному відділенні. Одного разу до нього
звернулася літня хвора, яка вважала, що її не так лікують і
взагалі… збираються вбити. Лікар обурений таким
ставленням до медицини і лікарів, але наступного ранку
хвора несподівано помирає. Він починає власне
розслідування…
Читати книжку онлайн:

https://knigogo.com.ua/chitati-online/kontrolnyj-ukol/

Лікар-терапевт, дотепник, жартівник
Люди часто потрапляють у незручні, курйозні або ж відверто дурні ситуації.
Саме такі випадки дотепно описав у своїх оповідках спостережливий автор. Його
слово влучне, гостре, часом дошкульне, як ляскіт дубця. Але не варто хвилюватися:
це тонкий гумор, легка іронія. Це усмішка, а не насмішка. А значить, добрий настрій,
тобі читачу, гарантований. Тож – читайте! І сподіваємося, що це примножить ваші
дні та впевненість у нашому мирному і щасливому майбутньому!

Презентації

«Крок до читача» : Іван Дубінін, член
обласної організації Національної спілки
письменників України, презентує свою книгу
«Трапунки» на телестудії «Ільдана».
https://ildana.tv/post/krok-do-chitacha-ivan-dubinin

Літературні пародії

•

Пародія – найдошкульніша зброя критика, але критика
доброзичливого і милосердного. Можливо, тому, що Іван
Дубінін за фахом лікар-терапевт. Ці риси – доброзичливість і
милосердя – в повній мірі притаманні йому як пародисту.
Пародії написані майстерно, з гуморком.
Яскрава самобутність і незаперечна гострота пера,
високий рівень поетичної майстерності, відчуття вічної
молодості душі – запорука того, що тобі, дорогий читачу,
випадає нагода посміятися разом з обома авторами –
автором вірша та автором пародії.

•

Літературні пародії
Пародист тонко підмічає недоречності авторських опусів:
необачно вжиті слова, кострубаті поетичні образи, метафори і,
трохи змінивши ракурс бачення вірша, пропонує свій веселий
варіант – схожий на авторський, але смішний.

Атомна реакція
До молекули і до атома
Я любов потихеньку стратила.
Тінь зосталася безголоса –
Ані колоса від Колоса.
Тараненко Л. Терези : поезії. –
Черкаси : Холодний Яр, 1994.

По молекулі накопичила
І любов’ю його звеличила.
Відтворила у мріях Велетнем.
А він виявився телепнем.
І волає, як тінь без голоса.
Причепився, мов п’яте колесо.
Розтрощила б любов до атома,
Так на нього всі гроші стратила!

Твори для дітей
Цілком оригінальне дотепне бачення дитячого світу Іваном Івановичем в книжечках для
маленьких читачів.

Твори для дітей
Іван Дубінін – переможець літературного конкурсу
творів для дітей «Лоскотон» у 2020 році

Іван Дубінін «Кукудя, або Пригоди кукурудзяного хлопчика» («Звідки
взявся Кукудя»)
Слухати книжку онлайн:
https://www.youtube.com/watch?v=oH49r0-QU08

Зустрічі з читачами

Дитячий сміх супроводжує зустрічі Івана Дубініна з маленькими читачами, на яких автор декламує свої
жартівливі поезії.
Ось і цього разу відомий дитячий письменник-гуморист, лірик Іван Дубінін та талановита художниця-ілюстратор,
автор поетичних збірок, Катерина Вербівська завітали до дитячої міської книгозбірні Сміли. Для юних гімназистів ця
зустріч стала першим знайомством з майстрами слова. Користуючись нагодою, Іван Дубінін презентував юним
читачам нову збірку своїх поезій, яка нещодавно вийшла з друку під назвою «Яка у кого таємниця?». Ілюструвала її
смілянка, котра працює художником-оформлювачем у центральній бібліотеці імені Олени Журливої.
Перегляньте відео зустрічі за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=1HTB6J9_O8g
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