«Щоб досягти успіху в справах,
планувати мало. Потрібно
вміти
імпровізувати»
Айзек Азімов — американський письменникфантаст, біохімік, популяризатор науки.
За своє 72 річне життя він написав майже
500 книг. І це не тільки книги в жанрі наукової
фантастики, він також писав про Біблію, про
Літературу, і, звичайно, про Науку.
Азімов ставав багаторазовим переможцем
премій Хьюго, Небьюла і Локус. А деякі його твори
брали відразу 3 нагороди.
Автор також знаменитий тим, що в своїх
творах придумав як повинні взаємодіяти людина і
Робот, ввівши в основу роботи мозку Роботів так
звані три закони робототехніки. В ті часи люди
боялися Роботів, і в різних творах ті були злими. У
Азімова ж вони добрі і «глибоко порядні», на
відміну від людей. Азімов взагалі мав вкрай
позитивні погляди на життя.
У його творах також зустрічаються такі нові
поняття як «робототехніка», «позитронний» (про
мозок робота) і «психоісторія» . Ці нові слова міцно
увійшли до багатьох мов світу.
Айзек Азімов народився в 1920 р. в
Гомельській області, СРСР. При народженні його
звали Ісаак Юдович Озимов. У 1923 р. його батьки
переїхали в США, а ім'я Айзек Азімов з'явилося
через прочитання імені на американський лад.
Його батьки були євреями, мельниками. Айзек
дуже любив читати, вже в 7 років став ходити в
бібліотеку. У 11 років закінчив початкову школу, а в
15 років - основну, тому що «перестрибнув» кілька
класів.
У 1938 р. пише своє перше оповідання, але
тільки третє оповідання хлопчика беруть в журнал і
платять йому 64 долара. Всього за 4 місяці він став
успішно публікуватися.
За 1938-1940 рр. пишуться 7 оповідань, після
1940 р.
публікується буквально кожен рядок
Азімова. Він починає писати про Роботів, в 22 роки
набуває
популярності,
отримує
найбільший
гонорар – 875 доларів.
Незабаром виходить його «Я, робот». Книга
популярна, розходиться величезними тиражами.
Азімов став літературним феноменом, дуже
непересічною особистістю, визнаним генієм. У 1983
р. переніс три операції на нирках. У 1992 р. він
помер від ВІЧ-інфекції. Його тіло кремували, а прах
розвіяли.

Цікаві факти з життя
Як і багато інших фантастів, Азімов добре
розумів, до чого може привести людство подальший
розвиток науки і техніки. Він запропонував появу 3Dтелевбачення, мобільних телефонів і скайпу,
пристроїв для автоматичного приготування їжі та
бездротової техніки. Письменник був впевнений, що
дуже скоро в школах будуть викладати комп'ютерні
дисципліни, але людина так і не висадиться на
Марсі і Роботи не отримають широкого поширення.
Будучи дуже багатим письменником, Айзек
Азімов практично не користувався грошима. Вони,
так само як і слава, його не цікавили, але у нього
було все, що потрібно: друкарська машинка в кімнаті
з заштореними вікнами. Бажаючи порадувати себе,
маючи річні доходи з шестизначної цифрою, Азімов
говорив, беручи дружину під руку: «Сьогодні ми
підемо в самий шикарний магазин і ... купимо ще
кілька книг».
Іменем Азімова названа мала планета (5020)
Азімов, яка була відкрита 2 березня 1981 року
американським астрономом ШЕЛТА Басом в
обсерваторії Сайдинг-Спрінг.
Коли йому подарували перший комп'ютер, він
цілий рік боявся підійти до нього, потім все-таки
зібрався, освоїв – і вже не розлучався з ним,
друкував по чотири книги в місяць.
Азімов був… клаустрофілом. На відміну від
клаустрофобів, для яких кожна поїздка в ліфті –
серйозний привид для паніки, письменник любив
знаходитись в невеликих закритих приміщеннях.
Айзек Азімов працював в молодому віці разом
з Робертом Хайнлайном на суднобудівному
виробництві.
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Радимо прочитати
Азімов, А. Друга фундація : [роман] / Айзек
Азімов ; [пер. з англ. Р. Клочка]. — Харків :
Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. —
223 с.
Історія пошуків Другої Фундації
розтягнулася на дестяки років. Після
смерті Мула його союз планет
розпадається.
Перша
Фундація
повертає собі владу. Але інтриги,
пов’язані із пошуками таємничої
Другої Фундації не вщухають.
Можливо, шукачів хтось навмисно збиває зі
сліду? А, може, Другої Фундації не існує?
Азімов, А. Фундація та імперія : [роман] /
Айзек Азімов ; [пер. з англ. Р. Клочка]. —
Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. — 224
с.
Галактичній
Імперії,
колись
найбільшому
творінню
людини,
судилося
розпастися.
Цьому
судилося бути з самого початку, її
велич згасала поступово та нікому
не помітно, окрім Гарі Селдона.
Саме він передрік занепад Імперії і
завдяки
йому
була
створена
Фундація — прихисток людської цивілізації.
Азимов, А. Конец вечности. Сами боги.
Немезида : [фантастичні оповідання] / Айзек
Азимов ; [пер. з англ.]. — Москва : Эксмо,
2008. — 926 с.
До книги увійшло три романи.
Кінець вічності
Щоб керувати часом, в 27 столітті
була створена організація "Вічність",
яка переросла
в інструмент
управління
цілими
епохами.
Можливість
пересуватися
з
минулого в майбутнє і назад,
зробила
Вічних
не
тільки
безсмертними, а й безмірно жорстокими. Долі
людей різних епох – лише іграшки в їхніх руках.
Але ніщо не може тривати вічно. Рядовий технік
Ендрю Харлан стає на шляху могутньої
організації…

Самі боги
Два Всесвіти. Два світи – згасаючий, і повний сил.
Найбільше відкриття в історії людства дарує
людям невичерпне джерело дешевої енергії. І
надію на порятунок вмираючого світу.
У романі описано контакт людства з расою
тристатевих істот (пестун, раціонал і емоціонал),
що мешкають в паралельному Всесвіті, закони
фізики якого істотно відрізняються від існуючих в
нашому світі. Неймовірний світ дивовижних,
несхожих на нас, істот. Унікальна фантазія Айзека
Азімова, Гросмейстера наукової фантастики.
Немезіда
Мова в книзі ведеться про ще не вивчену зірку, яка
ховається за хмарою на півдорозі від Сонця до
Альфи Центавра. Дія відбувається в 2236 році і
Землі загрожує загибель. Вчені з навколоземної
орбіти будують зореліт, здатний розвивати
швидкість світла. Цей корабель і відкриває в
системі Немезіди планету Еритреї, цілком
пристосовану до життя людини, але вона згубно
впливає на її мозок. Лише дочки головного героя
Марлени стосується «еритронічна чума», оскільки,
як пізніше з'ясувалося, вона з дитинства володіла
якимись телепатичними здібностями. Саме
дівчинка змогла зрозуміти той факт, що дія
Еритреї на людину несе в собі в остаточному
підсумку, благо.
Подих смерті : [пригодницькі романи] / А.
Азімов, Р. Чандлер, Д. Хеммет. — Київ :
Молодь, 1989. — 442 с. — (Зарубіжний
детектив).
Збірка включає три романи різних авторів. Один
з них – роман Айзека Азімова «Подих смерті».
Подих смерті
У хімічній лабораторії одного з
університетів США виявлений труп
молодого
аспіранта
Ральфа
Ньюфелда. Що це: вбивство чи
нещасний
випадок?
За
розслідування
приймається
поліцейський детектив і ... старший
викладач хімії Луїс Брейді.

Азімов, А. Я, робот : [науково-фантастичні
оповідання] : [для середнього та старшого
шкільного віку] / Айзек Азімов ; [пер. з англ. Д.
Грицюка] ; [мал. Р. П. Сахалтуєва]. — Київ :
Веселка, 1987. — 272 с. : іл.
Збірка оповідань «Я робот» містить
найпопулярніші твори Азімова про
роботів. Ви дізнаєтеся про три
законах роботехніки, про виникнення
і існування роботів з, нехай і
фантастичною, але все ж наукової
точки зору, і, безумовно, поринете в
неймовірні
пригоди
людей
із
залізним серцем, але людською
душею.

Інтернет-ресурси
Айзек Азимов – биография, книги, отзывы, цитаты
[Електронний ресурс] / LiveLib. — 2006-2020. —
Режим доступу : https://www.livelib.ru/author/11804ajzek-azimov (6.04.2020). — Назва з екрану.
Как Айзек Азимов стал самым известным и
богатым
писателем-фантастом
в
мире.
Подробная биография [Електронний ресурс] :
биография
Айзека
Азимова
во
всех
подробностях / AsimovOnline. — 2017-2020. —
Режим доступу : http://asimovonline.ru/biography/
(6.04.2020). — Назва з екрану.
Айзек Азімов [Електронний ресурс] // Вікіпедія :
вільна енциклопедія. — Режим доступу : https://
uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B7%
D0%B5%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D1%96%
D0%BC%D0%BE%D0%B2 (6.04.2020). — Назва з
екрану.
Айзек
Азимов
[Електронний
ресурс]
/
Лаборатория фантастики. — 2005-2020. — Режим
доступу : https://fantlab.ru/autor6 (6.04.2020). —
Назва з екрану.
Айзек Азимов – биография, фото, личная жизнь,
книги – 24 СМИ [Електронний ресурс] / 24smi.org.
— Режим доступу : https://24smi.org/celebrity/4722aizek-azimov.html (6.04.2020). — Назва з екрану.

