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Лемові леми:
Лем Т.
Колотнечі з приводу всесвітнього тяжіння
Бересь С.
Так казав Лем. Зі Станіславом Лемом розмовляє Станіслав Бересь

978-966-10-4829-3; тверда; 145х215; 736 с.
«Колотнечі з приводу всесвітнього тяжіння» — це спогади Томаша Лема про свого батька. Любов і за-
хоплення тут поєднуються зі стриманою відвертістю, завдяки чому портрет Станіслава Лема виявляється 
таким живим, чарівливим і різнобарвним. 
«Так казав Лем» — це перероблене і доповнене видання «Розмов зі Станіславом Лемом» Станіслава Бере-
ся, що тривали у 1981–1982 рр. та через двадцять років, у вересні-грудні 2001 р. Тут ви знайдете унікальні 
спогади та роздуми видатного філософа і письменника про науку, мистецтво, життя і пам’ять, близьких і 
далеких.

239 00
грн

209 00
грн 209 00

грн

249 00
грн

Лем С.
Казки роботів. Кіберіада. Маска. Книга 1

978-966-10-4532-2; тверда; 145х215; 528 с.

Едем. Соляріс. Повернення із зірок. 
Непереможний. Книга 2

978-966-10-4535-3; тверда; 145х215; 768 с.

Лем С.
Із зоряних щоденників Ійона Тихого.  
Зі спогадів Ійона Тихого. Мир на Землі. Книга 3

978-966-10-4536-0; тверда; 145х215; 608 с.

Футурологічний конгрес. Розповіді про пілота 
Піркса. Голем XIV. Фіаско. Книга 4

978-966-10-4537-7; тверда; 145х215; 880 с.
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Кіплін´ Р.
Сталкі та його команда

978-966-10-3689-4; тверда; 185х210; 160 с.

Нові пригоди Сталкі та його команди 

978-966-10-4516-2; тверда; 185х210; 224 с.

Кіплін´ Р.
Казки на всі смаки (вибрана проза та вірші) 

978-966-10-3159-2; тверда; 185х210; 120 с.

Легенди з Книги Джунглів + диск

978-966-10-1701-5; тверда; 185х210; 144 с.

Книга джунглів та Друга книга джунглів 

978-966-10-4436-3; тверда; 145х215; 320 с.

Мау´лі. У лісі Рукх 

978-966-10-4523-0; тверда; 145х215; 208 с.

55 00
грн

59 00
грн

85 00
грн

55 00
грн

85 00
грн

139 00
грн

79 00
грн

Кіплін´ Р.
Кім

978-966-10-4755-5; тверда; 
185х210; 256 с.

Роман Ред’ярда Кіплінґа «Кім» 
вважається вершиною його 
творчого доробку. Загадкова і 
незбагненна Індія, яка постає 
на сторінках роману вибуховою 
сумішшю культур, народів та ві-
росповідань, захоплює читача 
своєю красою і потворністю, 
а головний герой — хлопчак 
Кім — проводить читача у найпо-
таємніші її закамарки.

“Книга поштою”А/С 529, м. Тернопіль, 46008 • mail@bohdan-books.com Телефон для замовлення (0352) 28-74-89; 51-11-41; (067) 350-18-70; (066) 727-17-62 
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Желязни Р.
Хроніки Амбера : Кн. 1 : Дев’ять принців Амбера  

978-966-10-4280-2; тверда; 120х200; 280 с.

Хроніки Амбера :  Кн. 2 : Рушниці Авалону 

978-966-10-4281-9; тверда; 120х200; 304 с.

Хроніки Амбера :  Кн. 3 : Знак Єдинорога 

978-966-10-4673-2; тверда; 120х200; 240 с.

Хроніки Амбера :  Кн. 4 : Рука Оберона 

978-966-10-4676-3; тверда; 120х200; 240 с.

Желязни Р.
Хроніки Амбера : Кн. 3 : Знак Єдинорога  

978-966-10-4649-7; тверда; 120х200; 240 с.

Хроніки Амбера : Кн. 4 : Рука Оберона 

978-966-10-4650-3; тверда; 120х200; 240 с.

Желязни Р.
Хроніки Амбера :  Кн. 5 : Двори Хаосу  

978-966-10-4952-8; тверда; 120х200; 176 с.
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Желязни Р.
Хроніки Амбера :  Кн. 5 : Двори Хаосу 

978-966-10-5071-5; тверда; 120х200; 176 с.
П’ята книжка циклу «Хроніки Амбера» присвячена 
війні поміж Амбером — осереддям Порядку — і Хао-
сом. Основну роль у цій війні відіграє один із амбер-
ських принців – зрадник Бранд, який запрагнув абсо-
лютної влади. Задля цього він ладен знищити Амбер, 
щоби на його руїнах створити свій всесвіт.

С
ер

ія
 "Г

ор
из

он
ти

 ф
ан

та
ст

ик
и"

“Книга поштою”А/С 529, м. Тернопіль, 46008 • mail@bohdan-books.com



5

Бреннан С.Р.
Лексикон демона

978-966-10-1581-3; тверда; 145х215; 236 с.
Нік та його брат Алан усе життя криються від магії. 
Маги та демони вбили їхнього батька та довели матір 
до божевілля. Маги полюють на сім’ю Райвзів через 
амулет, який украла Нікова мати — амулет, що підтри-
мує її життя — і потрібен він їм настільки, що лиходії не 
погребують новим убивством. 
Ситуація тільки загострюється, коли до Райвзів за до-
помогою звертаються брат і сестра. На хлопцеві міт-
ка демона, смертельне тавро, яке майже неможливо 
стерти... і коли в Алана також з’являється мітка, Нік 
розпачливо намагається його врятувати. Єдиний мож-
ливий спосіб — убити одного з магів, від яких вони так 
довго ховалися...

Угода демона

978-966-10-2533-1; тверда; 145х215; 328 с. 

Бадей С.
Курс бойового мага :  
роман-фентезі

978-966-10-4550-6; тверда; 145х215; 
368 с.

99 00
грн

59
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00
грн

95
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00
грн

С
ерії "Горизонти ф

антастики", "С
віт засвіття"

Телефон для замовлення (0352) 28-74-89; 51-11-41; (067) 350-18-70; (066) 727-17-62 

209 00
грн

Савчук Н.
Літописи Семисвіття. 
Кн. 1. Діти переступу : 
роман-міфологема 

978-966-10-5026-5; 
тверда; 145х215; 416 с.
Десь у глибинах пам’яті 
роду на тебе тисячоліття-
ми чекав твій першосвіт, 
твоє Семисвіття. У ті часи 
на праукраїнських теренах 
чоловік мало що важив для 
богів, людськими громада-
ми верховодили чуйні бе-
регині та загонисті лярви, 
а в Дикому Степу панува-
ли птаховичі зі змієвича-
ми та Вражеві діти, котрі 
зналися перевертями та 
лютим мервям. Але якось берегиня з любові до чоловіка за-
мість доньки, котра мала успадкувати всю її силу, народила 
двійню, вділивши чулості синові. Так у Семисвіття ввійшли 
«діти переступу» — напівчулі напівмужні берегиничі Врода 
та Волошко. Рівновагу порушено. Котиться Семисвіття з те-
плої долоні Великої Ма як та писанка в безвість. Чи хто спи-
нить? Чи хтось спиниться? Наталі Савчук вдалося зазирнути 
у неймовірну глибочінь українського міфу й донести його до 
читача живим і багатобарвним, духмяним. 

Сімак К.
Резервація гоблінів 

978-966-10-5073-9; тверда; 120х200; 224 с.

Резервація гоблінів 

978-966-10-5081-4; тверда; 120х200; 224 с.
У романному часі «Резервації гоблінів», відомому творі американ-
ського фантаста Кліффорда Сімака, Галактикою можна мандрува-
ти за допомогою перетворювача матерії, подорожі у часі — звич-
на річ, а містичні створіння і раси на кшталт гоблінів чи тролів 
живуть у спеціальних резерваціях — і це добре! Погано лише те, 
що десь на задвірках цивілізованого Всесвіту панують колещарі, 
про «панування» яких долітають лише моторошні чутки, але з яки-
ми рано чи пізно доведеться зіткнутися не на життя, а на смерть. 
У цій очевидності переконаний професор Пітер Максвел, який 
поза власною волею побував на таємничій Кришталевій плане-
ті-«бібліотеці», де на атомарному рівні зберігаються знання двох 
Всесвітів. Переконаний він і в тому, що хто стане власником цієї 
планети, той і вийде переможцем. 
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Шутко О.
Хатідже Турхан : Історичний роман : кн. 1 : Ковилі вітри не 
страшні

978-966-10-4800-2; тверда; 130х200; 416 с.
Матір’ю одного з нащадків славнозвісної Роксолани стала інша українка 
з Поділля – Надія, яка в гаремі султана Ібрагіма Божевільного отримала 
ім’я Хатідже Турхан. Вона жила в буремні роки середини XVII століття, 
насичені повстаннями у провінціях Османської імперії, бунтами янича-
рів та крамарів у Константинополі, кривавими розправами, стратами й 
поваленням її чоловіка-султана. На долю Хатідже Турхан випало чимало 
випробувань та труднощів. Але як дружина правителя, а згодом і регент 
малолітнього султана Мехмеда Четвертого, вона їх стійко переборювала.

Космовська Б.
Українка : роман

978-966-10-4843-9; тверда; 
145х200; 224 с.

Іванка Матвієнко, таланови-
та віолончелістка, випускниця 
Львівської консерваторії, їде у 
Польщу до свого коханого Ми-
коли. Амбітний джазовий музи-
кант, у візіях якого — присмак 
передчуттів успішних світових 
турне, поки що змушений заро-
бляти, розвозячи піцу у Варшаві. Готова до самопожертви Іванка сподівається 
на здійснення своєї заповітної мрії — звести на околиці Львова для них із Ми-
колою будинок, де неодмінно має бути приміщення для музикування, а також 
кімнати для їхніх матерів, які самотою мешкають у Львові та Дрогобичі. Круго-
верть подій і людей, необхідність щоразу вирішувати нові завдання та ірраці-
ональні переживання занурюють Іванку в зовсім іншу, незвичну реальність...

Різник Л.
Усусуси на Лисоні : повість

978-966-10-4592-6; м’яка; 145х200; 240 с.
Сучасний український письменник Левко Різник у повісті «Усусуси на Ли-
соні» описав бої Українських січових стрільців 1916 року на горі Лисоні 
біля Бережан, осмисливши героїзм українських патріотів і трагедію війни.

135 00
грн

109 00
грн

129 00
грн

99 00
грн

“Книга поштою”А/С 529, м. Тернопіль, 46008 • mail@bohdan-books.com

Фіалко Н.
Наречена для бразильця : роман

978-966-10-5012-8; тверда; 130х200; 360 с.
В романі розкрито непросту долю кількох поколінь однієї родини, зокрема акцентовано на спробі доньки 
вирватись із рутинного, сімейного кола, щоб не повторити долі матері... Тож письменниця пропонує читачам 
зануритися в життя без прикрас, можливо, через призму чужих помилок зрозуміти власні проблеми. 
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109 00
грн

Вілсон Д.
м’яка; 130х200

Вечірка з ночівлею  

978-966-10-3595-8; 136 с.

Дитина-валіза

978-966-10-1049-8; 152 с.

Дівчата закохані 

978-966-10-1850-0; 92 с.

Дівчата зважуються

978-966-10-3986-4; 240 с.

Зірка з ліжка та сніданку

978-966-10-1414-4; 224 с.

Вілсон Д.
Ліззі Рот-на-замок 

978-966-10-1849-4; 80 с.

Опівночі

978-966-10-1439-7; 256 с.

Серденько Трейсі Бікер 

978-966-10-4102-7; 104 с.

Слабо  

978-966-10-3902-4; 232 с.

У головній ролі Трейсі Бікер

978-966-10-2039-8; 192 с.

Четверо дітей та Ельф

978-966-10-4353-3; 352 с.

69 00
грн

45
по

00
грн

С
ерія "G
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Телефон для замовлення (0352) 28-74-89; 51-11-41; (067) 350-18-70; (066) 727-17-62 

Вілсон Д.
Розмальована мама

978-966-10-4813-2; тверда; 130х200; 260 с.
Зірка і Дельфінна – так звуть сестер, які мають на двох купу проблем. Усі 
вони різні, але одна – спільна. Це Маргарита, їхня дивовижна мама. Не-
передбачувана і химерна, любляча і недбала, сильна і беззахисна мама. 
Розмальована мама. 
Одна з найбільш знакових та скандальних книжок Джаклін Вілсон вперше 
приходить до українського читача, щоби навчити співчувати і зробити нас 
трохи добрішими. 
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Керрол Л.
Аліса у Задзеркаллі : повість

978-966-10-4791-3; тверда; 130х200; 176 с.

Алісині пригоди у Дивокраї : повість

978-966-10-4794-4; тверда; 130х200; 144 с.

Андерсен Г.Х.
Вибрані казки : казки

978-966-10-4614-5; тверда; 130х200; 384 с.

Шпірі Й.
Гайді. Гайді. Пригоди тривають : повість 

978-966-10-2734-2; тверда; 145х215; 240 с.

Гловацька К.
Гомерова "Іліада"

978-966-10-0592-8; тверда; 170х215; 200 с.

Бронте Ш. 
Джен Ейр : роман

978-966-10-4430-1; тверда; 130х200; 544 с.

Верн Ж.
Діти капітана ¥ранта : роман

966-692-331-9; тверда; 145х215; 576 с.

Вебстер Дж.
Довгоногий Дядечко : повість 

978-966-10-4710-4; тверда; 130х200; 208 с.
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105 00
грн

105 00
грн

85 00
грн 85 00

грн

95 00
грн 85 00

грн

85 00
грн

95 00
грн

“Книга поштою”А/С 529, м. Тернопіль, 46008 • mail@bohdan-books.com



9

Кирило Кожум’яка  
та інші українські легенди і перекази

978-966-10-4244-4; тверда; 130х200; 264 с.

Гофман Е.-Т.-А.
Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер : 
повість-казка

978-966-10-4817-0; тверда; 130х200; 208 с.

Олкотт Л.М.
Маленькі жінки : роман

978-966-10-4981-8; тверда; 130х200; 408 с.

Купер Дж.Ф.
Піонери, або Біля витоків Саскуеханни : 
роман 

966-692-463-3; тверда; 145х215; 352 с.

Буличов К.
Селище : фантастичний роман

966-692-876-0; тверда; 145х215; 304 с.

Фуке Ф. 
Ундина : повість

978-966-10-4759-3; м’яка; 130х200; 160 с.

Бронте Ш.
Учитель : повість

978-966-10-4493-6; тверда; 130х200; 336 с.

Готорн Н.
Шарлатова літера : повість 

978-966-10-4818-7; тверда; 130х200; 288 с.

105 00
грн

85 00
грн 85 00

грн

85 00
грн

85 00
грн 85 00

грн

85 00
грн 95 00

грн

С
ерія "С

вітовид"

Телефон для замовлення (0352) 28-74-89; 51-11-41; (067) 350-18-70; (066) 727-17-62 
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Васильченко С.
В бур’янах : повість, оповідання

978-966-10-4437-0; м’яка; 130х200; 256 с.

Нестайко В.
В Країні Сонячних Зайчиків : повісті-казки

978-966-10-4231-4; м’яка; 130х200; 272 с.

Пчілка О.
Годі, діточки, вам спать! : вірші, оповідання, 
казки, фольклорні записи

978-966-10-1079-5; м’яка; 130х200; 272 с.

Сігал Е.
Історія кохання : роман 

978-966-10-4490-5; м’яка; 130х200; 144 с.

Нечуй-Левицький І.
Кайдашева сім’я : повість

978-966-10-4778-4; м’яка; 130х200; 232 с.

Квітка-Основ’яненко Г. 
Конотопська відьма. Салдацький патрет

978-966-10-4664-0; м’яка; 130х200; 152 с.

Котигорошко  
та інші українські народні казки

978-966-10-3640-5; м’яка; 130х200; 176 с.

Павленко М.
Миколчині історії 

978-966-10-4198-0; м’яка; 130х200; 120 с.

59 00
грн 69 00

грн

59 00
грн 49 00

грн

49 00
грн59 00
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Нестайко В.
Неймовірні детективи : повісті

978-966-10-4475-2; м’яка; 130х200; 480 с.

Королів-Старий В.
Нечиста сила : казки

978-966-10-4446-2; м’яка; 130х200; 160 с.

Верн Ж.
П’ятнадцятирічний капітан : роман

978-966-10-1574-5; м’яка; 130х200; 408 с.

Гаврош О.
Пригоди тричі славного розбійника Пинті : 
повість 

978-966-10-2143-2; м’яка; 130х200; 208 с.

Грін О.
Пурпурові вітрила : повість

978-966-10-4229-1; м’яка; 130х200; 128 с.

Назарук О. 
Роксоляна : історична повість з 16-го 
століття

978-966-10-4367-0; м’яка; 130х200; 368 с.

Короленко В.
Сліпий музикант : повість

978-966-10-4571-1; м’яка; 130х200; 160 с.

Трублаїні М.
Шхуна "Колумб" : повість 

978-966-10-4507-0; м’яка; 130х200; 416 с.

49 00
грн 89 00

грн

69 00
грн49 00

грн

69 00
грн 49 00

грн

49 00
грн69 00

грн

С
ерія "Богданова ш

кільна наука"

Телефон для замовлення (0352) 28-74-89; 51-11-41; (067) 350-18-70; (066) 727-17-62 
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Тібо Жіль
Де мій хокейний светр? : оповідання

978-966-10-3207-0; м’яка; 206х244; 32 с.

Кохання Ніколаса : оповідання 

978-966-10-3209-4; м’яка; 206х244; 32 с.

Найкращий воротар усіх часів : 
оповідання

978-966-10-3204-9; м’яка; 206х244; 32 с.

Подарунки Ніколаса : оповідання 

978-966-10-3208-7; м’яка; 206х244; 32 с.

Поквапся, Ніколасе! : оповідання

978-966-10-3205-6; м’яка; 206х244; 32 с.

Так багато книжок! : оповідання

978-966-10-3206-3; м’яка; 206х244; 32 с.

Фанат футболу : оповідання

978-966-10-3210-0; м’яка; 206х244; 32 с.

39
по

00
грн
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С
ерія "Пригоди Петсона і Ф

індуса"

Нордквіст С.
Коли Петсон сумує : казка

978-966-10-2821-9; тверда; 205х290; 24 с.

Петсон, Фіндус і намет : казка 

978-966-408-454-0; тверда; 205х290; 24 с.

Петсон, Фіндус і переполох на городі

978-966-408-450-2; тверда; 205х290; 24 с.

Петсон, Фіндус і торт на іменини : казка 

978-966-408-453-3; тверда; 205х290; 24 с.

Полювання на Лиса : казка 

978-966-408-452-6; тверда; 205х290; 24 с.

Різдво у Петсона : казка

978-966-10-2688-8; тверда; 205х290; 24 с.

Різдвяний гном : казка

978-966-10-3021-2; тверда; 190х250; 128 с.

Фіндус іде з дому : казка

978-966-10-4223-9; тверда; 205х290; 28 с.

Хвилина півнячого кукуріку : казка

978-966-10-2820-2; тверда; 205х290; 28 с.

Як Фіндус загубився : казка 

978-966-408-451-9; тверда; 205х290; 24 с.

89 00
грн 89 00

грн 89 00
грн 89 00

грн

89 00
грн

89 00
грн 89 00

грн89 00
грн

125 00
грн

89 00
грн

Телефон для замовлення (0352) 28-74-89; 51-11-41; (067) 350-18-70; (066) 727-17-62 

Неймовірна подарункова серія шведського письменника Свена Нордквіста, що налічує уже 10 книг! 
Чудернацькі пригоди дивакуватого стариганя Петсона та його хуліганського кошеняти Фіндуса, з яким весь 
час що-небудь трапляється. Що не день — то суцільні пригоди! А ще багато тепла, ніжності й напрочуд 
життєрадісного погляду на світ. 
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Говарт Г. та Д.
Коли я сміливий

978-966-10-4409-7; м’яка; 225х225; 36 с.
Уявіть, що ви вилупилися зі шкаралупи в м’якому те-
плому піску. І припустіть, як це лячно – раптом по-
бачити, шо ти самотній та в небезпеці. Черепашка 
знає – це підказує їй серце та інстинкти – що мусить 
пробиратися до моря і бути сміливою. Приєднай-
тесь до неї в її захоплюючій та небезпечній ман-
дрівці з узбережжя, де вона вилупилась, у відкритий 
океан і назад додому. Черепашка мусить бути муж-
ньою та відважною – все це вона повинна зробити 
самотужки.

Говарт Г. та Д.
Що мене засмучує

978-966-10-4407-3; м’яка; 225х225; 36 с.
Полярні ведмеді проводять багато часу на паковій 
кризі. Але оскільки льодовикові шапки поступово 
тануть, їм усе важче долати величезні простори 
океану. Чи зуміють полярні ведмеді та їхні дитин-
чата вчасно дістатися території, де зможуть прого-
дуватися? Інколи життя видається таким тяжким, що 
знайти вихід начебто неможливо. Приєднайтесь до 
цієї родини, котрій у боротьбі за виживання допома-
гає єдине, що у них є, – любов та сила, якими вони 
діляться як сім’я.

Говарт Г. та Д.
Що мене лякає

978-966-10-4406-6; м’яка; 225х225; 36 с.
Приєднайтеся до Леопардика, який зрозуміє, що бо-
ятись – не означає бути слабким, це означає бути 
безпечним. Він дізнається, що його сім’я не завжди 
така сильна, смілива і безстрашна, як раніше вважав.

Говарт Г. та Д.
Коли я щасливий

978-966-10-4408-0; м’яка; 225х225; 36 с.
Ліси вирубують, і кількість панд у дикій природі змен-
шується. Приєднайтеся до маленької Панди, яку мама 
вчить виживати, водночас показуючи всю красу і дива 
бамбукового лісу. Чудеса Китаю, гарні краєвиди і від-
чуття роблять маленьку тваринку щасливішою, ніж вона 
коли-небудь була.

45 00
грн
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Пономаренко М.
м’яка; 170х240; 32 с.

Джміль і павучок : казка

978-966-10-5031-9

Васильчук В.
Подружилися : оповідання

978-966-10-5033-3

Українка Леся
Три метелики : казка

978-966-10-5032-6

Прудник С.
Як їжаки у вирій літали : казка

978-966-10-5030-2

С
ерія "Читаєм

о по складах"

37
по

00
грн

Любов до читання не виникає зненацька. Для неї потрібно підготувати благодатний ґрунт, посіяти добірне 
зерно, а потім дбайливо плекати тендітний паросток, поки він не зміцніє та не дасть перші плоди. Серія 
книг «Читаємо по складах» забезпечить поетапне формування в дітей навички смислового читання через 
пробудження інтересу. Запропонований текст допоможе розвивати фонематичне сприйняття, покращити 
артикуляцію, заохотити прагнення читати самостійно, вдосконалити читацькі уміння, активізувати пізна-
вальні інтереси.

Телефон для замовлення (0352) 28-74-89; 51-11-41; (067) 350-18-70; (066) 727-17-62 

Що тут ро-би-ти? За той 

час, що сто-я-ли пе-ред две-ри-

ма та не зна-ли, що ро-би-ти, 

змо-кли стра- ше-нно. На-си-лу 

вже криль-ця-ми во-ру-ши-ли. 

При-йшло на-ре-шті 
щед-ре і те-пле лі-те-чко. На 
лу-зі роз-цві-ли ро-ма-шки, 
у ни-зи-нах — не-за-буд-ки, 
бі-ла ка-шка, жов-тець. Їх-ні 
різ-но-бар-вні ка-пе-лю-шки 
до-вір-ли-во ви-зи-ра-ли із 
сма-ра-гдо-во-ї тра-ви. Лі-тня 
каз-ка, та й го-ді!
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Астон Д.Г., Лон´ С.
тверда; 230х280; 40 с.

Камінь живий

978-966-10-5105-7

Насіння сонливе

978-966-10-5089-0

Яйце безмовне

978-966-10-5104-0

Астон Д.Г., Лон´ С.
тверда; 230х280; 40 с.

Жук полохливий

978-966-10-5086-9

Метелик неквапливий

978-966-10-5085-2

Гніздо галасливе

978-966-10-5084-5

Чудовий творчий дует Діанни Гуттс Астон та Сильвії Лонґ дарує нам яскраву 
мандрівку у фантастичний світ природи: каміння, насіння, яєць, гнізд, метеликів, 
жуків. Оригінальний дизайн, доступні пізнавальні тексти та яскраві натураліс-
тичні ілюстрації неодмінно знайдуть відгук у розумі й серці дитини. І немає 
жодного значення, де вона вперше розгорне цю арт-енциклопедію: у школі чи 
вдома — у сімейному колі.
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С
ерія "Рука в руці"

Каю — це популярний дитячий персонаж, котрий був створений у 1990 році канадськими митцями. Книги про 
Каю ґрунтуються на основі праць французького психоаналітика Ф. Долто (Dr. Francoise Dolto (1908-1988)). 
Оповіданнями про Каю автори намагаються допомогти дітям розвинути свої неповторні індивідуальні риси, 
навчаючи жити у гармонії зі світом. Точка зору Каю, а не реальність, яку бачать батьки і вихователі, є 
основою кожної книжки. Якщо інколи здається, що батьки Каю наділені лише позитивними рисами, то це 
пов’язано з тим, що дитина віку Каю бачить своїх батьків прикладом для наслідування; маленькі діти за-
звичай ідеалізують зовнішній світ. Але історії про хлопчика Каю сприяють також взаємодії батьків і дітей, 
допомагають краще зрозуміти психологічний та емоційний розвиток малюків. Яскраві кольори та прості 
ілюстрації книг про Каю надзвичайно привабливі для маленьких діток і захоп люють їхню увагу. Вони допо-
магають їм зосередитися на історії, роблячи її доступнішою для розуміння. У книгах Каю дорослішає разом 
із своєю юною аудиторією і супроводжує її у захопливій мандрівці, коли вона вивчає себе та навколишній 
світ. Каю – це серія книг, що повністю адаптована для кожної вікової групи від народження до 6 років і 
персонажем якої є людина.

Лєро К.
Каю. Жодних підгузників

978-966-10-3702-0; м’яка; 197х153; 24 с.

Каю. Моє велике ліжко

978-966-10-3701-3; м’яка; 197х153; 24 с.

Каю. Соска для Розі

978-966-10-3704-4; м’яка; 197х153; 24 с.

Каю. Як татко

978-966-10-3700-6; м’яка; 197х153; 24 с.

Лєро К. та ін.
Каю. На добраніч!

978-966-10-3649-8; тверда; 197х153; 32 с.

Надо Н.
Каю. Неспокійний сон

978-966-10-3707-5; м’яка; 197х153; 24 с.

Каю. Няня 

978-966-10-3706-8; тверда; 197х153; 24 с.

Каю. Я не хочу слухатися 

978-966-10-3705-1; м’яка; 197х153; 24 с.

35 00
грн 35 00

грн

35 00
грн

45 00
грн

45 00
грн

35 00
грн

35 00
грн

35 00
грн

Телефон для замовлення (0352) 28-74-89; 51-11-41; (067) 350-18-70; (066) 727-17-62 
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Якименко С.
Країна Числоциферія :  
Математичний зошит для дошкільнят

978-966-10-2642-0; м’яка; 170х240; 20 с.

Школа жабеняти Кваки : Сюжетна 
математика 

978-966-10-2643-7; м’яка; 170х240; 16 с.

Школа жабеняти Кваки : Абетка

978-966-10-2404-4; м’яка; 170х240; 40 с.

Школа жабеняти Кваки : Логіка 

978-966-10-2406-8; м’яка; 170х240; 24 с.

Школа жабеняти Кваки : Математика. 
Від 1 до 10 

978-966-10-2405-1; м’яка; 170х240; 16 с.

Школа жабеняти Кваки : Тестувальник

978-966-10-3362-6; м’яка; 170х240; 40 с.

15
по

00
грн

Пропоновані посібники укладено відповідно до освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 
базового компонента дошкільної освіти. Зошити містять систему завдань і вправ для розвитку графічних 
умінь та навичок, а також уваги, пам’яті, мислення, творчих здібностей дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку. Змістове наповнення і структура посібників допоможуть організувати заняття, стимулювати 
дитину до вивчення математики, спрямувати її увагу на самостійну діяльність. Для дітей 5-6 років, батьків, 
учителів, які готують дітей до школи.

“Книга поштою”А/С 529, м. Тернопіль, 46008 • mail@bohdan-books.com
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Мовчун Л.
Цікава розмова про мову : Чого тобі не розповіли на уроці

978-966-10-0183-0; м’яка; 170х240; 321 с.
Пропонований посібник — цікаве доповнення до шкільного підручника, 
створене на матеріалі авторської радіопередачі «Цікаве мовознавство», 
яка звучала в ефірі майже чотири роки. Книжка може бути використана 
на уроках української мови, на факультативах і заняттях мовного гуртка, 
а також для самостійного опрацювання школярами. Автор зосереджує 
увагу на темах, які розглядаються в школі побіжно або й зовсім не роз-
глядаються: міфи та наукові гіпотези про походження мови, штучні мови, 
невербальні засоби спілкування, етнолінгвістичний аспект вивчення мов, 
письмо як результат і чинник цивілізаційного процесу, потенційні слова, 
фразеологізми, ігрові можливості слова, слово в літературному творі, 
реклама як вид мовної маніпуляції тощо.
Кожен розділ складається з невеликих завершених розповідей. Для за-
кріплення матеріалу подаються творчі оригінальні завдання, розрахова-
ні на учнів молодших і середніх класів.
Книга буде цікавою як для школярів, так і для вчителів, студентів і всіх, 
хто цікавиться мовою.

Чередниченко Д.
Соколик : Українська післябукварна читанка для 

першокласників

978-966-10-0375-9; м’яка; 170х240; 288 с.
Пропонована читанка містить цікавий художній матеріал для читання 
у післябукварний період: казки, оповідання, вірші, скоромовки, лічил-
ки, загадки. Різноманітність творів за тематикою, жанрами, емоційною 
спрямованістю допоможе першокласникам відкривати для себе захо-
плюючий світ; вчитися читати, слухати, бачити, відчувати, мислити, роз-
вивати творчі здібності. Чудові ілюстрації сприятимуть кращому усвідом-
ленню змісту прочитаного та розвитку художніх смаків дітей. 

Мельничайко О.
Шкільний тлумачний словник української мови. 1-4 кл.

978-966-10-0578-4; м’яка; 170х240; 288 с.
Однотомний «Шкiльний тлумачний словник української мови» призна-
чений для учнiв та вчителiв початкових класiв. Вiн мiстить малознайомi 
слова, якi зустрiчаються в пiдручниках чотирирiчної початкової школи з 
українською мовою навчання. Тут у стислiй i доступнiй формi подано їх 
тлумачення, особливостi вимови i написання вiдповiдно до норм сучасної 
лiтературної мови.

Чередниченко Д.
Соколик. 
Український буквар 
для першокласників

978-966-10-0376-6; м’яка; 
170х240; 336 с.

114 00
грн

99 00
грн

34 00
грн

С
ерія "Хочу вчитися кращ

е"

75 00
грн

Телефон для замовлення (0352) 28-74-89; 51-11-41; (067) 350-18-70; (066) 727-17-62 
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Перельман Я.І.
Захоплююча фізика : з додатком біографічного нарису та коментарів. 
Кн. 1.

978-966-10-3741-9; тверда; 170х240; 672 с.
«Захоплююча фізика» Я. І. Перельмана — одна з найцікавіших книг про фізику в істо-
рії людства. Автор працював над нею понад чверть століття, постійно вдосконалюю-
чи для кожного наступного видання. Востаннє за життя Я.І. Перельмана книга вийшла 
13-м виданням у 1936 р., однак відтоді не тільки не втратила своєї принадності, а й 
набула нових рис — своєрідного історичного документа тієї епохи — епохи великих 
подвижників і романтиків у науці та освіті.
Книга містить цікаві розповіді, хитромудрі запитання, досліди, парадокси й голо-
воломки із царини фізики. Своїм неймовірним успіхом у читача вона зобов’язана 
рідкісному таланту автора демонструвати фундаментальні фізичні закономірності 
на простих і буденних явищах та найпростіших технологічних процесах. Неабияке 
значення мають і численні ілюстрації з історії наукових відкриттів, а також вдало 
підібрані уривки з творів художньої літератури.

450 00
грн

165 00
грн 136 50

грн

Перельман Я.І.
Захоплююча фізика. Книга 1

978-966-10-4709-8; тверда; 170х240; 392 с.

Жива математика

978-966-10-2320-7; тверда; 145х200; 240 с.

Кордемський Б.А.
Математична кмітливість

978-966-10-0316-2; тверда; 145х200; 568 с.

Математичні заманинки

978-966-408-579-0; тверда; 166х154; 464 с.

Захоплююча геометрія

978-966-408-365-9; тверда; 145х200; 288 с.

Радемахер Г. та ін.
Числа і фігури

978-966-10-0251-6; тверда; 145х200; 320 с.

Дюпен Ш.П.
Геометрія мистецтв і ремесел

978-966-10-1433-5; тверда; 145х200; 336 с.

88 00
грн

72 00
грн

66 00
грн61 50

грн

С
ер

ія
 "К

ла
си

ки
 п

оп
ул

яр
из

ац
ії 

на
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и"

“Книга поштою”А/С 529, м. Тернопіль, 46008 • mail@bohdan-books.com
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11 00
грн

Кордемський Б.А.
Усяка всячина : Книга перша

978-966-10-0663-7; м’яка; 166х154; 60 с.

Галерея казок і фантазій : 
Книга друга 

978-966-10-0684-2; м’яка; 166х154; 48 с.

Події та пригоди на стежинках 
математики : Книга третя

978-966-10-0689-7; м’яка; 166х154; 48 с.

Плюс кмітливість : Книга четверта 

978-966-10-0690-3; м’яка; 166х154; 60 с.

Тринадцять захопливих диваків : 
Книга п’ята

978-966-10-0692-7; м’яка; 166х154; 36 с.

Маленькі таємниці чисел та фігур : 
Книга шоста

978-966-10-0693-4; м’яка; 166х154; 72 с.

Віддалеки через віки : Книга сьома 

978-966-10-0694-1; м’яка; 166х154; 84 с.

Незвичайне — у звичайному : 
Книга восьма

978-966-10-0697-2; м’яка; 166х154; 48 с.

Робимо відкриття : Книга дев’ята

978-966-10-0699-6; м’яка; 166х154; 49 с.

10
по

50
грн

10
по

50
грн

10
по

50
грн

С
ерія "Класики популяризації науки"

Телефон для замовлення (0352) 28-74-89; 51-11-41; (067) 350-18-70; (066) 727-17-62 



22

w
w

w
.b

oh
da

n-
bo

ok
s.

co
m

С
ер

ія
 "Д

ля
 д

ит
яч

ої
 д

уш
і"

Паронова В.І.
Заповіді блаженств

978-966-10-0812-9; м’яка; 170х240; 32 с.

Іспит милосердя : оповідання 

978-966-10-0182-3; м’яка; 170х240; 32 с.

Мій Ангел-Охоронитель : Для дітей 6-7 років

978-966-10-4544-5; м’яка; 120х165; 16 с.

Слухняній малечі : Для дітей 3-4 років

978-966-10-4543-8; м’яка; 120х165; 16 с.

25 00
грн

25 00
грн

9 00
грн

9 00
грн

Паронова В.І.
Оповідання про сім’ю

978-966-10-4972-6; м’яка; 170х240; 32 с.
Збірка оповідань Віри Паронової розкриває непрості ситуації, що вини-
кають у сім’ях, підказує шляхи розв’язання проблем чи непорозумінь між 
дорослими і дітьми. Видання призначене для вчителів і учнів початкової 
школи, для сімейного прочитання, для студентів педагогічних навчальних 
закладів.



ЗАМОВЛЕННЯ КНИГ ПОШТОЮ

1.  На сайті: www.bohdan-books.com.
2.  Електронною поштою: mail@bohdan-books.com.
3.  Телефоном: (0352) 51-97-97; (067) 350-18-70; (066) 727-17-62.
4. Листом за адресою: “Книга-поштою”, а/с 529, м. Тернопіль, 46008.

 При замовленні обов’язково вказуйте: свою повну поштову адресу та індекс; прізвище, ім’я, по батькові; 
контактний телефон; назву книги, автора, кількість примірників.

 Надсилаючи лист, інформацію пишіть розбірливо друкованими літерами.

Зразок: 

978-966-10-5073-9 Сімак К. Резервація гоблінів 1 шт. 95,00 грн

Оплатити замовлення Ви можете в місцевому відділенні зв’язку при його отриманні.

ПОШТОВІ ВИТРАТИ
1.  Щоб література стала для Вас ще доступнішою, відтепер видавництво “Навчальна книга – Богдан” бере на 

себе витрати, пов’язані з упакуванням та страхуванням поштових відправлень, а також частину оплати за їх 
пересилання.

2.  Плата за пересилання книг “Укрпоштою” становить 15–25 грн, а “Новою поштою” — 25–45 грн.
3.  Термін виконання замовлення – 2 тижні з моменту його отримання (“Укрпошта”), 3-5 днів (“Нова пошта”).
4. Поштове відділення зобов’язане повідомити Вас про надходження посилки протягом одного робочого дня.
5. Якщо Ви не забрали посилки, то через 3 робочі дні Вам вручать повторне повідомлення під розписку.

Важливо!
6. Протягом 5 робочих днів посилка зберігається на пошті безкоштовно. 
 Після завершення цього терміну поштове відділення буде нараховувати Вам додаткову плату за кожну добу 

зберігання згідно з чинними тарифами “Укрпошти”.
7.  Відповідно до чинних тарифів “Укрпошти” поштовий збір за післяплату становить 1,2-4% залежно від вартості 

посилки.
Увага! Замовлення на суму понад 500 грн Ви отримаєте, не оплачуючи поштових витрат,  

якщо пересилання здійснює “Укрпошта”.

* Ціни на книги в каталозі можуть змінюватися.

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!
Наше видавництво працює для вас уже 19 років, і за цей час  

було видано багато хорошої і корисної літератури. 

Бланк замовлення

ISBN Автор Назва книги К-сть Ціна

Прізвище, ім’я та по батькові ________________________
Вул.______________________________________________
Село/місто ________________________________________
Район ____________________________________________
Область __________________________________________
Поштовий індекс __________________________________
Телефон _________________________________________

 “Укрпошта”                “Нова пошта” 

     номер відділення _______
Прошу надіслати післяплатою:

Просимо вказати, який саме каталог Ви хотіли б отримати, 
а також повідомити нас про коло Ваших читацьких 
зацікавлень (навчальна література, художня, дитяча 
тощо).

 1 клас

 2 клас

 3 клас

 4 клас

 Дошкільне виховання

 Основна та старша
    школи

 Дитяча і художня 
    література

 Таблиці та комплекти 
    наочності
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20050000?
Дата_______________     Підпис_______________

Я погоджуюсь стати учасником Клубу. Мої анкетні дані:
Прізвище

Ім’я По батькові

Домашня адреса

Контактний телефон

E-mail Дата народження



*   Я записуюся у «Навчальний Книжковий Клуб» (далі Клуб) і погоджуюсь отримувати 
замовлену літературу та оплачувати її вартість.

*   Прошу надіслати мені замовлені книги, а також персональну Клубну картку.
*   Я даю згоду на використання моїх особистих даних з маркетинговою метою «Навчаль-

ного Книжкового Клубу».
*   Я погоджуюсь отримувати інформацію від Клубу на e-mail, телефоном чи поштою.

    Переваги членства в Клубі:
*   Ставши членом Клубу, Ви отримаєте персональну дисконтну картку з особистим кодом, 

яка дає право на 10% знижку з моменту реєстрації та надання інформації про придбання 
літератури, і зможете брати участь у розіграшах призів і різноманітних акціях для членів 
Клубу.

*   Кожні 10% від суми Вашого замовлення перетворюються на бонусні гривні, які Ви 
можете використати у наступних замовленнях.

*   Якщо загальна сума Ваших замовлень перевищить 1000 грн, то Ви отримаєте  
15% знижку на всю продукцію видавництва.

Адреса: а/с 529, м. Тернопіль, 46008. Тел. (0352) 51-97-97;  
(067) 350-18-70; (066) 727-17-62; mail@bohdan-books.com

Щоб стати членом «Навчального Книжкового Клубу»,
 потрібно зробити разову покупку книг на суму понад  

100 грн і заповнити анкету відповідно до правил:

Вітання переможцю!
Видавництво «Навчальна книга – Богдан» та 
«Навчальний Книжковий Клуб» оголошують  

переможця розіграшу термосумки — 

це Власенко Марина!

Вітаємо Вас та дякуємо  
за прихильність до нашого Клубу!

Бажаємо наснаги в усіх добрих справах, 
здоров’я та миру  

Вам і Вашій родині!


