видавництво

книжковий каталог

КНИЖКОВИЙ КАТАЛОГ

ЗМІСТ:
Книжки для 50 Червона одежина для маленької
пташини
найменших
Книжки про 8 Відчайдухи у пошуках скарбу
емоційний 10 Як відчайдухи стрибали з висоти
інтелект
12 Велика книга Суперсил
14 Зошит суперсил
16 Велика книга Суперскарбів
18 Монстрик і його кольори
20 Монстрик і його кольори
(розмальовка)

22 Монстрик іде до школи
24 Щоденник Монстрика
26 Це не джунглі
Енциклопедії 30 На старт, увага… золото!
32 Я і світ. Історія в інфографіці
34 Гео-Графіки
36 Еверест
38 Як допомогти їжачкові та захистити
полярного ведмедя

40 Справжні монстри — загроза для
планети

Книжки для 44 Межа
підлітків 46 Пік

52 Абетка
54 Дюймовочка
56 Рукавичка для носа
58 Їде грудень на коні
60 Віммельбух Новорічні канікули
62 Чорне море, синій кит
Спеціальна 66 Історія Біблії Старого і Нового Завіту
література 68 Історія Біблії Старого і Нового
Заповіту. Подарунковий набір
70 Гібридна агресія Росії: Уроки для
Європи

73 Контакти

9
Авторка: Ельса Пунсет
РРЦ: 220 грн
Відчайдухи – це Алексія, Тасі та їхній песик Рокі. Вони ще не здогадуються, що скоро творитимуть чудеса за допомогою своїх емоцій. У товаристві
птахи-мартинки Флорестан, доброї та досвідченої тренерки з емоцій, вони
виконуватимуть складні, однак веселі і захопливі завдання. У цій книжці ми
разом із відчайдухами здійснимо небезпечну рятувальну операцію, знайдемо найцінніший скарб і навчимося покращувати самооцінку.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
• Численні фанати книжки «Як відчайдухи стрибали з висоти» з нетерпінням
чекали продовження пригод відчайдух. Отже, перша причина купити
книгу – поповнити серію.
• «Відчайдухи в пошуках скарбу» – це робота з вразливою дитячою
самооцінкою і спрямована передусім на сором’язливих дітей, кого виклики
змушують зробити крок назад.
• Окрім важливої психологічної складової, «Відчайдухи» – ще й надзвичайно
цікава історія, адже найбільше в світі діти люблять пригоди!
• «Відчайдухи» дають батькам можливість з користю провести час з дітьми.
Книгу захопливо читати, а обговорювати ще цікавіше.
• В кінці книги є методичка для батьків, в якій стисло і мега-практично
описано, як допомогти дітям ставати впевненішими в собі.
l
l
l
l

Кількість сторінок: 48
Вік: від 5 до 8 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 220х205 мм

11
Авторка: Ельса Пунсет
РРЦ: 220 грн
Відчайдухи – це Алексія, Тасі та їхній песик Рокі. Вони поки не здогадуються,
що скоро потраплять на Олімпіаду емоцій, де з ними стануться справжні
дива. У товаристві мартинки Флорестан, доброї та досвідченої тренерки з
емоцій, вони виконуватимуть складні, однак веселі і захопливі завдання. У
цій книжці відчайдухи навчаться бути сміливими й опановувати страх – і
ми разом із ними!

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
• Разом з головними героями маленькі читачі досліджуватимуть емоційну
сферу, особливо відчуття страху.
• Уважний читач знайде чимало корисних порад. Серед них чудовий рецепт
засинання від Тасі, або настанови найкращої тренерки з опанування страху,
мартинки на ім’я Флорестан. Малюки навчаться помічати ознаки боязкості і
складуть план подолання тривоги.
• За читанням і обговоренням «Відчайдух» батьки якісно проведуть спільний
час з дітьми, краще зрозуміють їхній внутрішній світ.

l
l
l
l

Кількість сторінок: 48
Вік: від 5 до 8 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 220х205 мм

• В кінці книги міститься «Майстерня емоцій» від експертки світового рівня
у сфері розвитку емоційного інтелекту. Це розділ для дбайливих батьків,
в якому наведені основні страхи дітей різного віку, способи допомогти
малюкамі їх опанувати, арсенал дієвих стратегій та інша інформація, подана
практично і стисло.
• «Відчайдухи» надзвичайно багатофункціональні. Книга має вигадливий
сюжет та кумедні і милі ілюстрації. Вона близько познайомить дитину зі
своїми емоціями. Це практикум опанування страху для дітей і цілковито
практична, з дієвими техніками методичка для батьків.

13
Авторка: Сусанна Ісерн
РРЦ: 250 грн
У книжці йдеться про різні Суперсили, такі як Творчість, Танець, Наполегливість, які є здібностями людини. Один розворот — одна історія. Авторка
майстерно використовує сторітелінг, присвоюючи кожну Суперсилу окремому героєві та описуючи нову ситуацію.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

l

Від сторінки до сторінки дитина відкриватиме нову Суперсилу, а в деяких із них упізнаватиме себе.

l

Книжка розвиває впевненість у собі, а також переконає малюка в його
унікальності та неповторності.

l
l
l
l
l

Кількість сторінок: 44
Вік: від 4 до 8 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 248х315 мм

Яскраві ілюстрації до книжки зробила художниця Росіо Бонілла. Завдяки
їм дитина максимально зануриться в кожну історію.

l

У кінці книжки наявний інтерактив. Тому батьки разом із дитиною зможуть
проводити час, розмірковуючи про різні Cуперсили.

15
Авторка: Сусанна Ісерн
РРЦ: 180 грн
Кожна дитина унікальна і талановита. Декому краще вдається співати, а
декому рахувати. За допомогою Зошиту Суперсил ви не лише дізнаєтесь,
якими суперсилами володіє ваша дитина, але й застосуєте їх на практиці.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
• Цікаві вправи. Направлені на усвідомлення дитиною своєї унікальності та
розвиток власних умінь.

l
l
l
l

Кількість сторінок: 44
Вік: від 4 до 8 років
Обкладинка: м’яка
Розмір: 210х270 мм

• Креативний інтерактив. У Зошиті Суперсил можна записувати почуття,
вигадувати історії, виконувати вправи, прибирати у шафі за допомогою
стікерів та навіть зрозуміти який стиль танців найбільше до серця. Все, для
того, аби дитина розвивалася та пізнавала себе.

• Доповнення до книги. Зошит є прекрасним продовженням «Великої книги
Суперсил». Він закріпить впевненість дитини у собі.

17
Авторка: Сусанна Ісерн
РРЦ: 280 грн
Ця суперкнижка для батьків і дітей, які прагнуть стати ближчими одне
до одного та розвиватися в гармонії зі своїм внутрішнім світом. Це
спроба виокремити ті речі в нашому житті, що найбільше наповнюють
та окрилюють наших дітей. Для кожного вони свої: далекі подорожі,
спогади, книжки, природа або навіть таємний сховок на дереві. Слід тільки
зазирнути глибоко в себе і знайти власний особливий «Суперскарб».

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

• Чудові історії. Майстерний сторітелінг, створений письменницею Сусанною
Ісерн, завдяки якому вона зуміла окреслити чимало вдалих дитячих
життєвих уподобань, своєрідних «суперскарбів», які дарують дітям особистий
психологічний затишок та щастя.
l
l
l
l

Кількість сторінок: 44
Вік: від 5–10 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 248х315 мм

• Яскраві та характерні ілюстрації. Створені іспанською художницею Росіо
Боніллою, які не залишать байдужими ані дитину, ані батьків.
• Цікавий задум. Дає можливість дитині глибше зрозуміти себе та усвідомити,
що ж справді для неї є важливим у житті.

19
Авторка: Анна Льєнас
РРЦ: 200 грн
Головний герой книги — веселий Монстрик, який допоможе дитині зрозуміти п’ять основних емоцій. Адже на його душі і жовто, й синьо, і червоно,
й чорно, і зелено водночас. У 2015 році книжка отримала премію ім. Жунседи в номінації «Найкраща книжка з малюнками». Тільки в Іспанії було
продано понад 300 тис. примірників. Книжку перекладено 24 мовами.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

l

Малюнки допомагають весело й делікатно досліджувати кольори та
почуття.

l
l
l
l

Кількість сторінок: 48
Вік: від 3 до 6 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 250х250 мм

l

Книжка сприяє розвитку емоційного інтелекту в малюка.

l

Пояснює дитині, як розпізнавати почуття та як їх висловлювати.

l

Книжка стала навчальним посібником із дослідження емоцій для дітей
3–5 років в іспанських садочках.

21
Авторка: Анна Льєнас
РРЦ: 130 грн
Розмальовка «Монстрик і його кольори» є чудовим доповненням до однойменної ілюстрованої книжки Анни Льєнас. Діти зможуть відточити знання
про емоційний інтелект, здобуті після прочитання книжки.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

l
l
l
l

Кількість сторінок: 48
Вік: від 3 до 6 років
Обкладинка: м’яка
Розмір: 210х270 мм

l

Весело і творчо дає дітям змогу розуміти й висловлювати власні почуття.

l

Небанальні ілюстрації та короткі фрази-пояснення роблять розмальовку
справді захопливою.

l

Розмальовка є доповненням до книжки «Монстрик і його кольори» та дає
змогу попрактикуватися й відточити знання про кольорові емоції.

23
Авторка: Анна Льєнас
РРЦ: 200 грн
Кольоровий Монстрик розкаже, чого очікувати від першого дня у школі,
та допоможе дитині зрозуміти власні почуття. Книжка є продовженням історії «Монстрик і його кольори», яка стала справжнім бестселером.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

l

Актуальна для дітей, які йдуть у перший клас. Моделює ситуації, що виникають із перших днів у школі. А також підказує, як у них поводитися.

l

l
l
l
l

Кількість сторінок: 40
Вік: від 3 до 6 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 250х250 мм

Книжка в розважальній формі пояснить малюкам, що таке школа, та
заспокоїть перед першим навчальним днем.

l

Разом із Монстриком діти з’ясують основні почуття та життєві ситуації.

l

Книжка містить яскраві малюнки від провідних каталонських ілюстраторів.

25
Авторка: Анна Льєнас
РРЦ: 250 грн
Щоденник створила авторка книжки «Монстрик і його кольори» та «Монстрик іде в школу» Анна Льєнас. Він допоможе дітям зрозуміти й висловити
власні почуття. Чудово поєднується з книжкою «Монстрик іде до школи»,
хоча також його можна купувати окремо.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

l

Анна Льєнас пропонує дитині щодня записувати на папері свої заняття
й почуття, що їх супроводжували. Це допоможе їй сформувати причинно-наслідкові зв’язки та проаналізувати власну поведінку.

l
l
l
l
l

Кількість сторінок: 216
Вік: від 6 до 8 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 170х220 мм

У книжці представлено різні вправи для розвитку мислення і творчих навичок малюка.

l

216 сторінок практичних та корисних занять для розвитку емоційного
інтелекту дитини.

27
Авторка: Сусанна Ісерн
РРЦ: 200 грн
Книжка про дитину, яка постійно каже «ні». Завдяки чудовому сторітелінгу маленький читач повністю зануриться в повчальну історію та впізнає себе в головній героїні.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

l

Книжка допоможе батькам пояснити та налагодити з малюками важливі
побутові процеси.

l
l
l
l

Кількість сторінок: 36
Вік: від 3 до 6 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 270х245 мм

l

Цікавий персонаж, завдяки якому діти переосмислюють свою поведінку.

l

Яскраві ілюстрації до книжки намалювала художниця Росіо Бонілла. Вони допоможуть перенести дитину в казковий світ.

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ

31
Авторка: Скот Аллен
РРЦ: 350 грн
Як давно виник футбол? Чим різняться гандбол і голбол?
Які вміння треба опанувати, щоб вправно фехтувати і з лука стріляти?
Дізнайся все, що тобі потрібно знати, щоб стати профі з цього ґрунтовного
посібника про всі види спорту Олімпійських та Паралімпійських ігор, наповненого захопливими фактами та дивовижними деталями. Довідайся, як виникли Олімпійські ігри, що на них чекає в майбутньому та які навички тобі
потрібні для успішного старту.
Тож якщо хочеш дізнаватися, тренуватися і весело сміятися – гортай книжку
далі! Попереду медалі!

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
• Спорт – це здоров’я, цікаве хобі, спілкування, привід пишатися собою.
Книга заглиблює дітлахів в цей неймовірний світ, задовольняє або й пробуджує інтерес до спорту.
• Енциклопедію створив спортивний журналіст, який чудово розбирається
в темі і вже не першою книгою пробуджує дитячу цікавість до активного
способу життя.
• Світ спорту надзвичайно захопливий! Діти дізнаються багато цікавого про
найпоширеніші спортивні змагання в світі, про Олімпійські ігри – як вони
виникли, які критерії олімпійських видів спорту і які з них в майбутньому
мають шанси стати олімпійськими.
l
l
l
l

Кількість сторінок: 96
Вік: від 8 до 12 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 250х290 мм

• Матеріал поданий у вигляді захопливої інфографіки, яка передає інформацію стисло і наочно і чудово запам’ятовується.
• Діти, що вже люблять спорт, неодмінно оцінять цю книгу. Решту вона
закохає в світ яскравих емоцій і перемог.

33
Авторка: Мірейя Тріус
РРЦ: 290 грн
Незвичайна енциклопедія «Я і світ» містить найсвіжіші статистичні дані про
все на світі. Яка найулюбленіша порода собак на планеті? Чи людство більше
полюбляє котів?
Як живеться школярам інших країн? Складно повірити, але подекуди діти
впрівають над домашніми завданнями навіть більше, ніж в Україні. З цією
книжкою Ваша дитина потрапить на шкільний обід у різних державах,
дізнається, яку шкільну форму носять у Нігерії та Ірані.
«Я і Світ» – найшвидший спосіб подорожувати земною кулею і знайомитися
з її мешканцями.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
• Актуальна подача матеріалу. «Я і світ» — це книга для сучасних дітей, які
мислять образами. В ній Ви не зустрінете переліків і довгих текстів, тільки
символи і умовні позначення, які прокачають візуальне мислення.
• Світ Big Data/Великих даних на долоні. Перед Вами збірник найцікавіших
фактів про побут і повсякденне життя людей у різних куточках світу. На
читача чекає найнеочікуваніша інформація про демографію, житло, їжу,
навчання, інтернет, спорт, мову, культуру. Дитина відчує себе жителем
Планети Земля!
• Статистика у захопливій формі. Завдяки інфографіці маленький читач
легко засвоїть цифри, зрозуміє у скільки разів Китай більший за Україну,
l
l
l
l

Кількість сторінок: 68
Вік: від 5 до 8 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 240х300 мм

вивчить поняття «густонаселеності», дізнається, що таке ханок і його
синонім в Монголії, а також яка книга є найпопулярнішою у світі.
• Жодних фейків. Усі дані взяті із поважних джерел: New York Post, The
Washington Post, ЮНЕСКО, CRI.

35
Авторка: Регіна Гіменес
РРЦ: 350 грн
Важливо розуміти світ і як збудовано все навколо. Ця книга для всіх батьків,
які хоча б раз чули від своєї дитини питання:
А чому Земля кругла? А яка гора найвища на планеті? А чому зірки різного
кольору?
У ній зібрана інформація про основні географічні характеристики нашої
планети, про кліматичні зміни та їхній вплив на планету і кожного з нас, а
також подана низка відомостей і цікавих фактів про Всесвіт.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
• Матеріал викладений наочного і доступно. Більше не потрібно ламати
голову, як пояснити дитині складну географічну інформацію.
• Сучасна форма подачі інформації зрозуміла теперішньому поколінню
дітей, які мислять образами і схоплюють тези. Дитина прокачає візуальне і
просторове мислення.
• 96 сторінок розкриють таємниці Всесвіту, Дитина знатеме структуру
Космосу, як виглядає Сонце з різних планет Сонячної системи, як вимірюють
силу землетрусів, чому відбуваються припливи і відливи та багато іншого.
• Перегорнувши останню сторінку атласу, юні читачі матимуть загальне
уявлення про світобудову.
l
l
l
l

Кількість сторінок: 96
Вік: від 8 до 12 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 236х340 мм

• Перегорнувши останню сторінку атласу, юні читачі матимуть загальне
уявлення про світобудову.
• Надзвичайно гарне видання — крутий подарунок допитливому чомучці.

37
Авторка: Санґма Френсіc
РРЦ: 290 грн
Найвища гора на Землі, відома ще як Джомолунгма або ж “Дах світу”, вона
головний виклик альпіністів. Ласкаво просимо у книгу-мандрівку “Еверест”.
Сотні людей щороку піднімаються на її вершину, слідуючи за Едмундом
Хілларі та Тенцінгом Норгеєм (людьми, які першими досягнули піку). Однак
найжаданіша вершина таїть у собі безліч містерій, загадок, радощів, рекордів,
а подекуди і трагедій. Але ми розповімо не лише історію сходження.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
• Унікальний погляд на Еверест. Авторка Санґма Франсі розглядає різні
аспекти цього виняткового природного середовища: культурний, релігійний,
географічний та екологічний.
• Ви дізнаєтесь про: індуїстські та буддистські вірування та традиції; культуру
народу шерпа; спорядження, що використовували шукачі пригод впродовж
століть та його еволюцію; місцеві дику природу та екосистему; регіональну
міфологію; альпіністів-підкорювачів Евересту минулих років та сьогодення;
легендарного Єті.
• Неймовірні ілюстрації. Великі та барвисті малюнки, створені Ліск Фенг,
прекрасно доповнюють текст. Вони сподобаються і дітям, і дорослим!
l
l
l
l

Кількість сторінок: 80
Вік: від 8 до 12 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 245х305 мм

• Двосторінковий словник. Юний читач знайде пояснення всім новим
термінам та словам у кінці книги. Таким чином дитина дізнається багато
допоки незвіданого.
• Великий формат. Зробить книгу справжньою окрасою домашньої бібліотеки.

39
Авторка: Джес Френч
РРЦ: 280 грн
Книжка британської письменниці й біологині Джес Френч про основні середовища існування природи, а також тварин, що в них проживають. Авторка
розкриває проблеми, що виникають у природі внаслідок діяльності людини, та описує прийоми, застосувавши які, ми можемо їй допомогти.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

l

l
l
l
l

Кількість сторінок: 64
Вік: від 5 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 250х290 мм

У книжці зібрано велику кількість лайфхаків про охорону навколишнього
середовища.

l

Допоможе привчити вашого малюка любити природу і дбати про неї.

l

Книжка для всіх, хто полюбляє дізнаватися щось нове та креативне.

41
Авторка: Марі Ґ. Роде
РРЦ: 280 грн
Монстри — це збірний персонаж проблем довкілля, які потроху знищують
нашу планету. Завдяки майстерному сторітелінгу авторка пояснює причини виникнення монстрів та розповідає, як їх здолати. У книжці зроблено
акцент про внесок кожного у захист довкілля.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

l

Книжка викриває проблеми навколишнього середовища й на прикладах
монстрів показує загрози і їхню шкоду для планети.

l

У кожного монстра є сторінка-картка, на якій названо дії, що його зміцнюють або послаблюють.

l
l
l
l

Кількість сторінок: 32
Вік: від 5 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 240х300 мм

l

У книжці викладено детальну інформацію про монстрів, які загрожують
нашій планеті: де вони живуть, чим харчуються й наскільки небезпечні.

l

Спонукає дітей до відповідального способу життя та збереження планети.

45
Автор: Роланд Сміт
РРЦ: 220 грн
Захоплива історія американського письменника Роланда Сміта про 14-річного хлопчика на ім’я Пік — руфера з фешенебельного нью-йоркського
лофта. Поліція спіймала його на даху хмарочоса та звинуватила у причетності до смерті інших руферів. Щоб уникнути в’язниці, він приймає пропозицію свого батька поїхати в Тибет. І несподівано опиняється в наметі біля
підніжжя Евереста, щоб стати наймолодшим у світі підкорювачем найвищої гори на планеті.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

l
l
l
l

Кількість сторінок: 232
Вік: від 12 до 18 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 150х220 мм

l

Цікавий та динамічний сюжет, який захоплює з перших сторінок.

l

У книжці йдеться зокрема і про стосунки з оточуючими: рідними, близькими, друзями.

47
Автор: Роланд Сміт
РРЦ: 220 грн
Роланд Сміт пропонує читачеві нову пригодницьку історію з незабутнім
і потужним сюжетом. Роман переносить у захопливу, сповнену ризиків подорож, яка є продовженням бестселера «Пік» (найкраща книжка за версією
Американської бібліотечної асоціації у категорії «young adult» у 2007 році).

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

l

l
l
l
l

Кількість сторінок: 208
Вік: від 12 до 18 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 150х220 мм

Завдяки динамічному сюжету вона чіпляє з перших сторінок, що актуально для підлітків, які впродовж кількох секунд (чи хвилин) вирішують,
чи далі споживати контент.

l

Розкриває світ людських взаємин. А отже, буде цікавою та корисною і для
дітей, і для батьків.

51
Авторка: Джен Фернлі
РРЦ: 220 грн
Емоційно ілюстративна історія про маленьку вільшанку, яка напередодні
Різдва проявила себе напрочуд щедрою до своїх друзів. Вона поділилася
своїми одежинками-безрукавками з тими, хто потребував цього найбільше,
а сама стала замерзати. Одначе її щедрість не була деремною! Вільшанка
отримала особливий подарунок від самого Санти — найяскравішу червону
камізельку!
У живій природі ця пташка дуже гарна саме завдяки червоній грудці.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

• Чудові ілюстрації, які занурюють у казкову святкову атмосферу.
• Пробуджує дітей на благородні вчинки.
l
l
l
l

Кількість сторінок: 32
Вік: від 3 до 6 років
Обкладинка: тверда (+суперобкладинка)
Розмір: 250х290 мм

• Вчить бути емпатичними та цінувати друзів.
• Крутий сторітелінг про маленьку червону пташку, який перенесе дитину в
атмосферу Різдва.

53
Авторка: Ірина Рутило
РРЦ: 510 грн
Абетка — це та книга, з якої починається все: любов до читання, до книг, до
пізнання, до часу проведеного з найріднішими. Тому першу книгу дитини,
«Абетку», обирають з особливим трепетом. Ми створили таку Абетку, яку
навіть дорослий передивиться з першої сторінки і до останньої! Бо вона
справді вражає!

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:
• Об’ємні літери. Це повний інтерактив віддчуттів. Кожну літеру можна не лише
прочитати, але у прямому сенсі відчути кінчиками пальчиків.
• Несподівані сміливі образи до об’ємних літер. Їх створила художниця Ірина
Рутило до кожного розвороту. Вони подарують величезну радість нашим
малим і великим читачам.
l
l
l
l

Кількість сторінок: 32
Вік: від 1 до 5 років
Обкладинка: тверді сторінки з об’ємними елементами
Розмір: 180х240 мм

• Розвиток дрібної моторики. Для дитини — це вкрай важливо, і має особливе
значення. Дрібна моторика впливає на зростання рівня інтелекту та мовлення
дитини.

55
Автор: Ганс Християн Андерсен
РРЦ: 150 грн
Славетний казкар, улюбленець дітей і дорослих Ганс Християн Андерсен написав шедевр: надзвичайно зворушливу казку про крихітну дівчинку на ім’я
Дюймовочка. Казка вийшла в перекладі Галини Кирпи, ім’я якої відтепер є в
Honour List 2018 серед найкращих перекладачів дитячої літератури світу.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

l
l
l
l
l

Кількість сторінок: 232
Вік: від 12 до 18 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 150х220 мм

Сучасні ілюстрації від Грасі Олійко, завдяки яким ця книжка стала витвором мистецтва.

l

Чудовий подарунок для тих, хто вірить, що добро і любов роблять світ кращим і людянішим.

57
Авторка: Оксана Кротюк
РРЦ: 170 грн
Книжка про щоденні ритуали та звички, які допоможуть дитині із самого
малечку вести здоровий спосіб життя.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

l

Цікавий головний герой, у якому малюк легко впізнає себе.

l

Яскраві ілюстрації української художниці Інни Рудої нікого не залишать
байдужими.

l
l
l
l

Кількість сторінок: 24
Вік: від 1 до 4 років
Обкладинка: книжка-картонка
Розмір: 200х200 мм

l

Книжка дарує знання про те, як бути здоровим, а отже — щасливим.

l

Ідейна натхненниця книжки — лікарка. Тому можете бути впевнені, що
малюк отримає тільки корисні лайфхаки та поради.

59
Авторка: Галина Малик
РРЦ: 170 грн
Літературно-художнє видання для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, яке допоможе у віршованій формі дізнатися про місяці та пори
року. Книжка від улюбленої дитячої письменниці Галини Малик і талановитої художниці Ольги Кваші. Вірші включено до шкільної програми.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

l
l
l
l

Кількість сторінок: 40
Вік: від 4 до 6 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 235х305 мм

l

40 сторінок мандрівки порами року в супроводі чудових ілюстрацій.

l

24 захопливі віршики про місяці та пори року.

l

12 цікавих загадок та лічилок.

l

55 дивовижних ілюстрацій у класичній манері.

61
Авторка: Інна Руда
РРЦ: 170 грн
Це книжка-розглядайка. У ній обмаль тексту, проте є безліч цікавих деталей на сюжетних малюнках. Віммельбух — чудова альтернатива одноманітним книжкам для розвитку дітей, адже ненав’язливо вчить помічати, запам’ятовувати, фантазувати, бути уважним, мислити логічно, грамотно висловлюватися та створювати власну версію подій на сторінках книжки.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ:

l
l
l
l

Кількість сторінок: 20
Вік: від 0 до 4 років
Обкладинка: книжка-картонка
Розмір: 225х225 мм

l

У книжці представлено архітектуру трьох українських міст.

l

Кожна деталь і кожен сюжет мають продовження на наступній сторінці.

l

Хоча ця книжка і про зиму, але вона буде актуальною цілий рік!

l

Із цією книжкою неможливо засумувати, адже щоразу можна вигадувати нові історії та знаходити всілякі цікавинки.

63
Авторка: Оксана Кротюк
РРЦ: 170 грн
Книжка письменниці Оксани Кротюк та художника Костя Лавра. У веселій,
казці можливі найнесподіваніші дива. А почалося все з того, що великий
синій кит розсердився на море, яке в час негоди стало розбурханим і незатишним, та вирішив його випити. Зчинився переполох. Усі мешканці підводного царства запанікували.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ

l
l
l
l

Кількість сторінок: 10
Вік: від 0 до 3 років
Обкладинка: книжка-картонка
Розмір: 235х217 мм

l

У цій легкій, веселій та грайливій казці відбувається багато різних пригод.

l

Усі події казки динамічні, й дуже пізнавальні.

l

Письменниця Оксана Кротюк пише весело, невимушено й легко, вона
добре знає інтереси й вікові можливості маленького читача.

ЛІТЕРАТУРА

СПЕЦІАЛЬНА

67
Упорядниця: Валентина Бочковська
РРЦ: 3700 грн
Книга «Historiae biblicae Veteris et Novi Testamenti», або Лицьова Біблія,
складається зі 100 сюжетних гравюр-мідьоритів, що презентують найважливіші сюжети Біблії в їхній послідовності. Ілюстрації братів Клауберів за
роботами Йогана Адама Стокмана (1720—1783), знаного в Аугсбурзі живописця, рисувальника і гравера.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИГУ:

l
l
l
l

Кількість сторінок: 396
Вік: від 18 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 315х240 мм

l

Чудовий подарунок для людини, у якої є все. Потрібна лише книга для душі.

l

Викличе інтерес у тих, хто цікавиться історією, релігієзнавством та мистецтвом.
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Упорядниця: Валентина Бочковська
РРЦ: 15000 грн
Книга «Historiae biblicae Veteris et Novi Testamenti», або Лицьова Біблія, складається зі 100 сюжетних гравюр-мідьоритів, що презентують найважливіші
сюжети Біблії в їхній послідовності. Ілюстрації братів Клауберів за роботами
Йогана Адама Стокмана (1720—1783), знаного в Аугсбурзі живописця, рисувальника і гравера. У наборі книгу представлено в дерев’яній коробці з лупою.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИГУ:

l
l
l
l

Кількість сторінок: 396
Вік: від 18 років
Обкладинка: тверда
Розмір: 315х240 мм

l

Чудовий подарунок для людини, у якої є все. Потрібна лише книга для душі.

l

Викличе інтерес у тих, хто цікавиться історією, релігієзнавством та мистецтвом.

l

Зроблена під старовину коробка та лупа підкреслять цінність книги та вишуканість подарунка.
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Автор: Євген Магда
РРЦ: 170 грн
Книжка про гібридну агресію Росії проти України та загрози для інших
європейських держав.
Доступна для замовлення трьома мовами: українською, англійською та російською.

ЧОМУ ВАРТО ПРИДБАТИ ЦЮ КНИЖКУ

l

У книжці не лише проаналізовано особливості російської гібридної агресії,
а й запропоновано заходи з протидії .

l
l
l
l

Кількість сторінок: 258
Вік: від 18 років
Обкладинка: м’яка
Розмір: 160х230 мм

l

Книжку написано легким стилем, оповідь базовано на конкретних фактах.

l

Належить до must-have для всіх, хто цікавиться суспільно-політичною ситуацією в Україні та Європі.

КОНТАКТИ:
Видавництво «Kalamar» ПС 340,
Київ-150, Україна, 03150
+380 99 446 41 05
info@kalamar.ua
foreign rights: olga@kalamar.ua
https://kalamar.ua

