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31 серпня, народилася британська 
письменниця Джоан Роулінг. Вона здебільшого 
відома як авторка серії романів про чарівника 
Гаррі Поттера. Її книги отримали світове 
визнання та купу нагород. Окрім того, своєю 
письменницькою діяльністю Джоан змусила 
дітей усього світу полюбити книги та процес 
читання. Джоан Роулінг стала першою письменницею-
мільярдером завдяки своїм книгам.  

Народилася Джоан в Англії в місті Єйті 1965 року. Після 
закінчення школи, почала навчатися на філологічному 
факультеті за спеціальністю "Французька мова та література". 
Потім працювала секретарем лондонського відділу організації 
"Міжнародна амністія". Пізніше переїхала до Португалії, де 
працювала вчителем англійської мови та літератури. Там вона 
вийшла заміж за тележурналіста у 1992 році. Через рік у них 
народилася донечка Джесіка. У цей час Джоан почала писати 
свій перший роман "Гаррі Поттер і філософський камінь". 
Через два роки, у 1995 році, письменниця розлучилася зі своїм 
чоловіком. Джоан із маленькою донечкою переїхала на якийсь 
час в Шотландію до родичів та все ж не переставала 
працювати над книгою. У 1997 році вийшла перша частина про 
Гаррі Поттера. Несподівано для всіх історія про хлопчика-
чарівника стала однією з найпродаваніших у світі. 

Цікаві факти про Джоан Роулінг 
- Справжнє ім'я письменниці Джоанна Мюррей.  
- Першу свою розповідь Джоанна написала в шість років. Назва 
була "Кролик". Мати Джо похвалила дівчинку за написану 
роботу і та, відчувши свій неперевершений талант, 
відправилася до видавництва, аби опублікувати свій шедевр. 
Утім, там відмовили юну письменницю від такої задумки. 
- Перед виходом роману "Гаррі Поттер і філософський камінь" 
письменниці відмовило 14 видавничих агентств. Ніхто не хотів 
друкувати історію про хлопчика-чарівника, яку написала жінка. 



Тому авторці довелося скоротити Джоанна до Дж., аби книгу 
швидше розкупили. 
- Книги, а пізніше і фільми про Гаррі Поттера різко підняли 
попит на сов як домашніх улюбленців. Втім згодом через те, 
що люди не в змозі були доглядати за дикими птахами, 
більшість із них опинилися на вулиці.  
- Дементорів письменниця вигадала, коли перебувала в 
спеціалізованій лікарні з діагнозом "клінічна депресія".  
- Герміону Ґрейнджер авторка списала з себе. Джоанна 
розповіла, що також була всезнайкою і жодним чином не 
любила хуліганство. 
- Платформа 9¾, з якої йде поїзд у Хогвартс, знаходиться на 
одному з найбільших Лондонських вокзалів. Саме там свого 
часу познайомилися батьки Роулінг. 

Більше інформації про Джоан Роулінг  
дивись на цих ресурсах: 

https://www.jkrowling.com Офіційний сайт Джоан Роулінг, де 
вона розміщує велику кількість інформації про всесвіт Гаррі 
Поттера, а також новини, ще сайт містить докладний життєпис 
автора 

https://www.youtube.com/watch?v=3se9Fa-r14c “Мама” 
Гаррі Поттера. В основі фільму ексклюзивне інтерв'ю, де 

письменниця розкриває секрети своїх героїв, ділиться своїми 
сімейними секретами, розповідає про важке дитинство. У картині 
використані архівні кадри зняті в Лондоні та Единбурзі 

 https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Dzhoan_Rouling 
Джоан Роулінг - ВСІ КНИГИ автора купити в інтернет-магазині 
Yakaboo.ua 

https://lowcost.ua/following-in-harry-potter/ Слідами Гаррі 
Поттера: 20 місць, які варто відвідати чарівникам! 

https://librebook.me/list/person/joanne_katheline_rowling 
Список книг и других произведений Джоан Кэтлин Роулинг   

https://pikabu.ru/tag/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BD
%20%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3/h

https://www.jkrowling.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3se9Fa-r14c
https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Dzhoan_Rouling/
https://lowcost.ua/following-in-harry-potter/
https://librebook.me/list/person/joanne_katheline_rowling
https://pikabu.ru/tag/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3/hot
https://pikabu.ru/tag/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3/hot


ot Джоан Роулинг: истории из жизни, советы, новости, юмор и 
картинки 

http://tut-cikavo.com/kultura/video-fakti/471-15-faktiv-pro-film-
garri-potter 15 фактів про фільм «Гаррі Поттер»  

https://www.youtube.com/watch?v=9cuAzvUnJR8 Аудіокнига 
Гаррі Поттер і філософський камінь 

https://4read.org/263-dzhoan-roulng-garr-potter-tayemna-
kmnata.html Аудіокнига Гаррі Поттер і Таємна кімната 

https://www.youtube.com/watch?v=zY7MKWHhURo Аудіокнига 
Гаррі Поттер і в'язень Азкабану 

https://www.youtube.com/watch?v=VPWh-rpNXZM&t=57s 
Аудіокнига Гаррі Поттер і Келих вогню (частина 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=b5BSWmX72A4 Аудіокнига 
Гаррі Поттер і Келих вогню (частина 2)  

https://www.youtube.com/watch?v=OXhWZOcAdDU  
Аудіокнига Гаррі Поттер і  Орден Фенікса (частина 1)  
https://www.youtube.com/watch?v=TIvDqhgSRKo&t=44s  

Аудіокнига Гаррі Поттер і  Орден Фенікса (частина 2) 
 https://www.youtube.com/watch?v=XwM-TgUmzUI Аудіокнига 

Гаррі Поттер і  Орден Фенікса (частина 3)  
 https://www.youtube.com/watch?v=TuE_cUaH4S0&t=86s 

Аудіокнига Гаррі Поттер і Напівкровний Принц (частина 1)  
https://www.youtube.com/watch?v=OhvysRATgtA&t=430s  

Аудіокнига Гаррі Поттер і Напівкровний Принц (частина 2) 
 https://www.youtube.com/watch?v=dpIvgqzebIs&t=141s 

Аудіокнига Гаррі Поттер і Смертельні реліквії  
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