
1 
 

ЛИМАН ФРАНК БАУМ 
 

 

За автора и книгата „Вълшебникът от Оз” 

 
       Лиман Франк Баум е роден през 1856 год. в градчето Читенаго в 

САЩ. Работи последователно като фермер, артист, журналист и 

накрая издател на вестник. Но издаването на вестник се оказва неус-

пешна задача и той се премества да живее в Чикаго, където отново 

сменя своите занимания – от журналист до продавач на глинени 

съдове и фойерверки.  

     Лиман Франк Баум е баща на четирима 

синове, на които всяка вечер разказва 

измислени от него истории за „лека нощ”. По-

късно той издава тези истории в книга. През 

1900 год. се отпечатва  най-попу-лярна му 

книга: „Вълшебникът от Оз”, с която той става 

известен. Романът има голям успех  и веднага е 

преведен на много чужди езици. Дори днес 

книгата остава една от най-четените и 

обичани от децата. До смъртта си Лиман Франк 

Баум написва още тринайсет книги за 

невероятните приключения на малкото 

момиченце Дороти и обита-телите на приказната страна Оз. 



2 
 

     За първи път в България, откъси от „Вълшебникът от Оз” се 

появяват през далечната 1934 год. в детското вестниче „Пътека”.  

Писателката Анна Каменова първа превежда романа на български 

език.  Тя пише, че героите в приказката са измислени, за да може тя да 

бъде по-увлекателна и по-весела. Само малкото момиче е истинско. 

Заедно със своите приятели то успява да обедини различните си 

спътници и да им вдъхне вяра и бодрост. Накрая всички успяват на 

намерят своето място в живота, а Дороти да се завърне в Канзас при 

леля Ем и чичо Хенри.  

 

     През 1904 год. Лиман Франк Баум публикува 

продължението на романа – „Страната на Оз”. 

Този път главният герой е малкото момче Тип, 

което с помощта на Плашилото и Тенекиения 

дървар успява да победи вещицата Момби и да 

разкрие нейната най-голяма тайна. 

     През 1907 год. излиза третата книга от 

поредицата – „Озма от Оз”. Авторът пише, че 

неговите малки приятели са го накарали да про-

дължи да разказва истории за вълшебната 

страна. От техните писма той взема идеи за своите приказки. В това 

приключение Дороти и говорещата кокошка Билина помагат на 

принцеса Озма да спаси кралското семейство Ев от злия крал Ноум.  

     По света „Вълшебникът от Оз” е преведен на повече от 40 езика. 

Поредицата от книги за „Вълшебната страна” на Лиман Франк Баум е 

много известна като литературна история. От него са се повлияли 

дори авторът на „Властелинът на пръстените” и авторката на поре-

дицата „Хари Потър” за написването на своите книги. След последната 

книга на Лиман Франк Баум – „Глинда от Оз” приключенията на 

героите от вълшебната страна продължават. След смъртта на техния 

създател други автори продължават да пишат за чудната страна. 

Написани са още много книги. Историите на смелите и чудати герои 

продължават да вдъхновяват и днес творците по света. 

  

Източник: http://ciela.bg 
 

Материала подготви: Дарина Тодорова Маркова 

Провери: Диляна Гаджева 

http://ciela.bg/books/book/doroti-i-vlshebnikt-v-stranata-na-oz/1739
https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ_Y-64O_TAhVEWSwKHXCABmMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fknizhen-pazar.net%2Findex.php%3Foption%3Dadd_book%26id%3D491108%26title%3D%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%259E%25D0%25B7&psig=AFQjCNGJb3qTgARPzitt3wdrn4IXYSoSpQ&ust=1494863919528518

