Управл іння кул ьтури і туризму, національностей та рел ігій
Сумської обл асної державної адміністрації
Обл асний комунал ьний закл ад
«Сумська обл асна дитяча бібліотека ім. М. Островського»

До 100-річчя від дня народження
українського поета-байкаря,
письменника, журналіста
Павла Ключини (1914-1972)
Павло Ключина (Ключник Павло Юхимович)
народився 26 серпня 1914 року в с. Великий Самбір
Конотопського району на Сумщині. Учасник Другої
світової війни.
Закінчив Глухівський педагогічний інститут у
1951 р. Працював учителем у сільських школах
Сумщини, кореспондентом обласної газети, науковим
співробітником Роменського краєзнавчого музею.
Член Спілки письменників України. Поет, прозаїк,
байкар. Автор 11 збірок гумору та сатири. Працював у
багатьох жанрах, у тому числі – частівки, приповідки,
епіграми. Його твори перекладено білоруською,
болгарською, вірменською, польською, російською
мовами.
Похований у м. Ромни на Сумщині. Одну з
вулиць Ромен названо його іменем.
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