Творчий шлях
Євген Васильович Білоусов народився 27 листопада 1952 року в родині
військовослужбовців. Раннє дитинство
його пройшло в Ізмайлово, а згодом
місцем служби батька став Дніпропетровськ. У старших класах Євген серйозно захопився літературою і почав збирати свою домашню бібліотеку. Тоді ж
з’явилось і перше громадське доручення – робота вожатим у молодших класах. Закінчивши школу, Євген вступив
на історичний факультет Дніпропетровського державного університету,
але роботу з дітьми не покинув. Згодом
він став переможцем кількох конкурсів
піонервожатих і, продовжуючи здобувати вищу освіту, поїхав працювати у
дитячій оздоровниці "Артек" в Криму.
Працюючи в "Артеку" вожатим дітвори, він згадував пізніше, що пережив
свої найщасливіші роки. Може тому,
що саме тут відчув потяг до писання,
став шукати своє "чарівне перо".
Головна тема творчості Є. Білоусова – історія України, виховання патріотизму і поваги до Вітчизни через
книгу. Діти і дорослі залюбки читають
його історичні казки та легенди. Справді, він займається унікальною справою – працює у рідкісному жанрі сучасної української літератури – біографічній прозі для дітей. Завдяки його

яскравим оповідкам малеча привчається любити українське, шанувати українських героїв. Маленькі читачі можуть
знайти у його книжках не лише цікаві
біографії відомих українців, історичних діячів, а й оповідки про міста і села
України, захопливі легенди тощо. Як
говорить сам автор: "Щоб творити історичну казку, варто лише розплющити очі… Я закінчив історичний факультет Дніпропетровського державного
університету, працював вчителем історії в школі, піонерським ватажком Міжнародного дитячого центру "Артек",
тож досвід спілкування з дітьми в мене
є. Але все одно й нині ходжу в школи і
читаю дітям рукописи майбутніх книжок".
Творчості Євгена Білоусова властиве органічне переплетення казкових
образів та реальних історичних подій,
У всіх своїх творах письменник залишається вірним як обраній темі, так і
манері письма. Можна сказати, що він
популяризує історію України для маленьких читачів за допомогою казки.
Поруч із реальними персонажами у них
діють вигадані, казкові, міфологічні,
як-то, Колядки, Щедрівки, Писанки,
Вишиванки (зокрема у "Лесиній пісні"). Образно розповідаючи про дитячі
та юні роки великої української поетеси, автор вдало використовує уривки з

її віршів, народні пісні,
казки та перекази, повчання старших – все
це сіє у душі дитини
зерна любові до рідної
мови та Батьківщини.
Свою
першу
книжку Євген Білоусов написав у 20
років. Відтоді не перестає писати, активно беручи участь у літературному
житті України. З початку 2000 року був
головою оргкомітету Всеукраїнського
фестивалю української книги "Феодосія", організатором літературних свят,
конкурсів, фестивалів, конференцій,
семінарів, "Днів Степана Руданського в
Криму", майстер-класів. Тривалий час
керував секцією дитячої літератури
Спілки письменників Криму. Євген Білоусов пише в основному для дітей, але
є у нього і твори для дорослих.
Євген Васильович Білоусов – патріот України. У кожному його творі
відчувається любов до Батьківщини і
гордість за неї. Читаючи твори письменника "Моя держава – Україна",
"Славетні імена України", "Казки та
легенди Криму", читачі дізнаються багато цікавого, героїчного і таємничого
з нашої великої історії і ще більше переповнюються любов’ю до української
землі та людей, які живуть на ній.

Нагороди
Книги Євгена Білоусова заслужили не лише
всеукраїнське, а й міжнародне
визнання.
Письменник має понад
два з половиною десятки міжнародних і
всеукраїнських нагород. Зокрема. Свого часу за створення
книжкової серії "Минуле Криму для
дітей в казках та легендах" отримав
премію Автономної Республіки Крим;
1998 отримав премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за
створення повісті-казки про дитинство
та юність Тараса Шевченка "Тарасове
перо"; став лауреатом Всеукраїнської
літературно-мистецької премії імені
Степана Руданського;
його твори неодноразово ставали переможцями й лауреатами
всеукраїнських і міжнародних книжкових
виставок і конкурсів.
Особливо пишається
автор тим, що 2002-го
отримав Міжнародний диплом IBBY
премії імені Г.-Х. Андерсена за книжку
"Оповідання про маленьку Копійку та
велику Гривню".
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