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Дитяча література
Серія “Арт-енциклопедія для дітей”

Чудовий творчий дует Діанни Гуттс Астон та Сильвії Лонґ дарує нам дивовижні арт-енциклопе-
дії про неповторний світ природи, мандрівка в який починається вже з барвистої обкладинки та 
інтригуючої назви. Оригінальний дизайн, доступні пізнавальні тексти та яскраві натуралістичні 

ілюстрації утворюють довершений мікс науки і дива. 
   Немає сумніву, що ці книги неодмінно знайдуть відгук у розумі й серці кожної дитини.

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

Камінь живий

978-966-10-5105-7

Насіння сонливе

978-966-10-5089-0

Яйце безмовне

978-966-10-5104-0
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Дитяча література
Серія “Книжки-розглядалки”

Серія “Пригоди Петсона і Фіндуса”

Шефлер У. та ін.
Зайчик Франц. Велика книжка-розглядалка

Ви й не уявляєте, скільки всього цікавого відбувається у Куцохвості!  
Вирушивши в мандрівку сторінками цієї барвистої книжки, маленькі 
та дорослі любителі вімельбухів зможуть знайти відповіді на низку 
запитань: Кому продав вкрадену моркву заєць Хап? Що потрапило в 
об’єктив фотоапарата дядечка Отто? Які шедеври створив маляр Бе-
ретка? Куди зник какаду Анни? та ін.

978-966-10-5102-6; тверда; 235х315; 24 с.

Міт´уч А.
Моя барвиста книжка-розглядалка. Транспорт

Ви тримаєте у руках неймовірну книжку-розглядалку про найріз-
номанітніший транспорт, яку намалював німецький художник Алі 
Мітґуч. Яскраві ілюстрації обов’язково захоплять і дітей, і дорослих. 
З кожним переглядом відкриватимуться все нові й нові цікаві деталі 
світу автомобілів.

978-966-10-5101-9; тверда; 235х270; 24 с.

Нордквіст С.
Де це Петсон?

Фіндус намалював для Петсона малюнок.  
Але де це Петсон? Фіндус питає у всіх, кого стрі-
чає, та ані кури, ані мишустики не можуть дати 
відповідь йому на це запитання.

978-966-10-5002-9; тверда; 185х185; 18 с.

Нордквіст С.
Чи знаєш ти Петсона і Фіндуса?

Поміж полями на луками є невеличка сади-
ба. Там живуть дідуньо Петсон і кіт Фіндус.  
Якось Фіндус вигадав одну гру. Він сховав речі, 
які Петсон мав знайти. Для Петсона то було непро-
сто, але йому допомогли Фіндус і кури.

978-966-10-5003-6; тверда; 185х185; 14 с.

Неймовірна подарункова серія шведського письменника Свена Нордквіста, що налічує уже 12 
книг! Чудернацькі пригоди дивакуватого стариганя Петсона та його хуліганського кошеняти 
Фіндуса, з яким постійно що-небудь трапляється. Що не день — то суцільні пригоди! А ще 

багато тепла, ніжності й напрочуд життєрадісного погляду на світ.
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Дитяча література

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.
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Дитяча література

Беліно Н. та ін.  
тверда; 120х130; 14 с.

Качки.  978-966-10-5136-1

Корови.  978-966-10-5141-5

Котики.  978-966-10-5137-8

Кролики.  978-966-10-5139-2

Кури.  978-966-10-5140-8

Собаки.  978-966-10-5138-5

Беліно Н. та ін.  
тверда; 120х130

Малюк їсть.   
978-966-10-5134-7

Малюк спить.   
978-966-10-5133-0

Малюк у дитячому 
садочку.   
978-966-10-5135-4

Серія “Хто це?”

Серія “Життя малюків”
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Дитяча література

Бомон Е. та ін.  Картинки для дитинки
тверда; 120х130; 20 с.

Маскарадні костюми.  978-966-10-4582-7

Моє тіло.  978-966-10-2348-1

Море.  978-966-10-4583-4

Овочі.  978-966-408-195-2     

Транспорт.  978-966-10-2350-4

У що й коли ти одягаєшся.  978-966-10-2346-7

Паронова В.І. та ін.  Картинки для дитинки
тверда; 120х130; 20 с.

Дивні звірі: Загадки.  978-966-408-326-0

Дикі тварини.  978-966-408-192-1  

Бомон Е. та ін.  Картинки для дитинки
тверда; 120х130; 20 с.

Дуже милі кошенята.  978-966-10-4584-1

Кольори.  978-966-408-194-5     

Кумедні цуценята.  978-966-10-4585-8

Маленькі тваринки.  978-966-10-2613-0

Малята тварин.  978-966-408-193-8     

Мандрівка у гори.  978-966-10-4586-5

«Картинки для дитинки» — серія яскравих плас-
тилінових ілюстрацій.  Вони показують усі речі, 
які оточують нас щодня, в чудових об’ємних дета-
лях. Книги мають яскраві пластилінові ілюстра-
ції, котрі одразу захоплюють малечу та допомо-
жуть дитині краще пізнати навколишній світ.

Серія “Картинки для дитинки”



7тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com

Дитяча література

Серія “Для хлоп’яток”

Серія “Для дівчаток”

Бомон Е. та ін.  Картинки для дитинки
тверда; 120х130; 20 с.

Ферма.  978-966-10-2349-8

Хто як рухається.  978-966-10-4587-2

Явища природи.  978-966-10-2351-1

Ягоди та фрукти.  978-966-408-196-9     

Мовчун Л.В.  Картинки для дитинки

Про цікавих тварин загадки малим.  978-966-10-0184-7; тверда; 120х130; 20 с.

Григорук А.І.  Картинки для дитинки

Тут одна звірина. Вірші.  978-966-10-0793-1; тверда; 120х130; 20 с.

Бомон Е. та ін.   
Картинки для дитинки
тверда; 147х155; 16 с.

Екскаватор Артема.  
978-966-10-2686-4

Пожежна машина 
Леона.   
978-966-10-2685-7

Трактор Петра.   
978-966-10-2687-1

Бомон Е. та ін.   
Картинки для дитинки

тверда; 147х155; 16 с.

Жанна грається у перу-
карку.  978-966-10-2683-3

Ліза грається у вчитель-
ку.  978-966-10-2680-2

Ліля грається лялькою.   
978-966-10-2682-6
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Дитяча література
Серія “Аґусики вчаться говорити”

Серія “Рука в руці”

Серія розвивально-ігрових видань «Аґусики вчаться говорити» призначена для дітей, які тільки 
починають пізнавати світ і вимовляти перші слова. Вона складається із шести книжок: «Звірі в 
лісі», «У лісі біля річки», «У дворі», «Що я чую», «Що я вмію», «Я вдома». Розглядаючи кумедні 
малюнки й промовляючи римовані тексти разом з малюком, дбайливі батьки зможуть невиму-
шено, у формі гри ознайомити його з явищами та предметами навколишнього світу, розвинути 
дрібну моторику, слухове сприймання, зорову увагу. Повторювання звуконаслідувальних слів 
стимулюватиме дитину до усвідомленого говоріння, сприятиме розвитку активного мовлення. Ре-

комендовано для малят від одного року.

Рожнів В.М.  
тверда; 120х130; 20 с.

Звірі в лісі.  978-966-10-4708-1

У дворі.  978-966-10-5117-0

У лісі біля річки.  978-966-10-5014-2

Що я вмію.  978-966-10-4968-9    

Що я чую.  978-966-10-4969-6

Я вдома.  978-966-10-4970-2

Парадіс Е. 

Каю. Маленький різдвяний ху-
дожник.  978-966-10-5290-0; м’яка; 
220х290; 128 с.

Лєро К. та ін.  

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.

Оповіданнями про Каю автори намагаються допомогти дітям розви-
нути свої неповторні індивідуальні риси, навчаючи жити у гармонії 
зі світом. Яскраві кольори та прості ілюстрації книг надзвичайно 
привабливі для маленьких діток і захоплюють їхню увагу. Вони до-
помагають їм зосередитися на історії, роблячи її доступнішою для 
розуміння. У книгах Каю дорослішає разом із своєю юною аудито-
рією і супроводжує її у захопливій мандрівці, коли вона вивчає себе 
та навколишній світ. Ця серія книг повністю адаптована для кожної 

вікової групи від народження до 6 років.
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Дитяча література
Лєро К. та ін.  

197х153

Каю. На добраніч!  
978-966-10-3649-8; тверда; 32 с.

Каю. На добраніч!  
978-966-10-3649-8; м’яка; 24 с.

Каю. Соска для Розі.  
978-966-10-3704-4; м’яка; 24 с.

Лєро К. та ін. 
197х153 

Каю. Я тебе люблю.   
978-966-10-3650-4; тверда; 32 с.

Каю. Як татко.   
978-966-10-3700-6; м’яка; 24 с.

Надо Н.
197х153

Каю. Неспокійний сон.   
978-966-10-3707-5; м’яка; 24 с.

Каю. Няня.   
978-966-10-3706-8; тверда; 24 с.

Каю. Я не голодний.   
978-966-10-3699-3; тверда; 32 с.

Каю. Я не хочу слухатися.   
978-966-10-3705-1; м’яка; 24 с.

Саншагрен Ж.
197х153

Каю. Молодша сестричка.   
978-966-10-3647-4; тверда; 32 с.

Каю. Пора на горщик.   
978-966-10-3703-7; тверда; 32 с.
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Дитяча література

Франко І.   Ріпка. Казка.  978-966-408-425-0; м’яка; 166х154; 12 с.

Франко І.   Колобок. Казка.  978-966-10-0147-2; м’яка; 166х154; 12 с.

Кирпа Г.М.
Абетка рідного дому. Оповідь малої Антосі

У книжці йдеться про все, що оточує дитину змалку. Це — своєрід-
на абетка рідного дому, з якого починається великий  світ кожної 
дитини. Того рідного дому, в якому повно любові,  світла, добра 
і вигадки. Де Святий Миколай може на цілий рік лишати свого 
плаща, всіяного сріблястими зірочками, в старій  шафі, що стоїть 
у передпокої...

978-966-10-4612-1; м’яка; 225х225; 32 с.

Книжка-картонка

Серія “Казка для малятка” (на картоні)

Пономаренко М.А.  Абетка. Розкладанка

966-408-092-6; тверда; 100х140; 14 с.

Романишин Р.Р. та ін.  Кольорові речі
Видання покликане допомогти малюкам побачити світ у всіх 
його барвах. Яскраво оформлена творчою майстернею «Аґрафка» 
книга дає дітям знання про забарвлення тварин і речей. 
978-966-10-3260-5; тверда; 185х185; 24 с.

Лічилка
Творча майстерня «Аґрафка» пропонує маленьким читачам кни-
гу, що учить у грі засвоювати цифри та рахувати від 1 до 10. 

978-966-10-3188-2; тверда; 185х210; 24 с.
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Дитяча література
Серія “Пори року Зої”

Серія “Пори року”

Рід Б.  

тверда; 130х165; 10 с.

Весняний день Зої.  978-966-10-3726-6

Літній день Зої.  978-966-10-3351-1

Рід Б.  

тверда; 130х165; 10 с.

Зимовий день Зої.  978-966-10-3728-0

Осінній день Зої.  978-966-10-3727-3    

Рід Б.
Миша з метро. Казка

Шастик мешкає під містом, на станції метро, яку миші називають 
Щедрий Закут. Удень тут, раз за разом, із гуркотом проносяться 
поїзди. А коли настає ніч, старі миші розказують оповідки про вига-
дану землю, що зветься Край Тунелю, де легко дихати і м’яко спати, 
але потрібно стерегтися чудовиськ, що небайдужі до мишей...

978-966-10-3646-7; м’яка; 230х230; 40 с. 

Рока Н.
м’яка; 225х225; 36 с.

Весна.  978-966-10-4410-3

Літо.  978-966-10-4412-7

Осінь.  978-966-10-4413-4

Зима.  978-966-10-4411-0
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Дитяча література
Серія “Читаємо по складах”

Ушинський К.

Гусак і журавель : оповідання.   
978-966-10-5034-0; м’яка; 170х240; 32 с.

Прудник С.В.

Дві миші у кота на спині : казка.   
978-966-10-5035-7; м’яка; 170х240; 32 с.

Серія книг «Читаємо по складах» — це за-
хоплюючі розповіді для дітей з яскравими 
ілюстраціями. Це книги, які  ваша дитина 
може прочитати самостійно, по складах. 
Це цікавий сюжет та колоритні персонажі.

Пономаренко М.А.  Джміль і павучок : казка.  978-966-10-5031-9; м’яка; 170х240; 32 с.

Дем’янова І.В.  Ната і добрий ранок : оповідання.  978-966-10-5028-9; м’яка; 170х240; 32 с.

Васильчук В.Б.  Подружилися : оповідання.  978-966-10-5033-3; м’яка; 170х240; 32 с.

Паронова В.І.  Старий пень : оповідання.  978-966-10-5029-6; м’яка; 170х240; 32 с.

Українка Леся  Три метелики : оповідання.  978-966-10-5032-6; м’яка; 170х240; 32 с.

Прудник С.В.  Як їжаки у вирій літали : казка.  978-966-10-5030-2; м’яка; 170х240; 32 с.
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Дитяча література
Серія “Цікаво знати...”

Серія “Пізнаю себе”

Рока Н.
м’яка; 245х223; 36 с.

Родинне дерево.  978-966-10-3131-8

З чого все зроблено?  978-966-10-3132-5

Три «П»: повторне використання, 
помірність, переробка.  978-966-10-3133-2

Чотири стихії.  978-966-10-3134-9

П’ять органів чуття.  978-966-10-3135-6

Як хто ходить.  978-966-10-3136-3

Гайді Г.
Коли я сміливий

Уявіть, що ви вилупилися зі шкаралупи в м’якому теплому піску. 
І припустіть, як це лячно – раптом побачити, шо ти самотній та в не-
безпеці. Черепашка знає – це підказує їй серце та інстинкти – що му-
сить пробиратися до моря і бути сміливою. Приєднайтесь до неї в її за-
хоплюючій та небезпечній мандрівці з узбережжя, де вона вилупилась, 
у відкритий океан і назад додому. Черепашка мусить бути мужньою та 
відважною – все це вона повинна зробити самотужки.

978-966-10-4409-7; м’яка; 225х225; 36 с.

Гайді Г.
Коли я щасливий

Ліси вирубують, і кількість панд у дикій природі зменшується. 
Приєднайтеся до маленької Панди, яку мама вчить виживати, водно-
час показуючи всю красу і дива бамбукового лісу. Чудеса Китаю, гарні 
краєвиди і відчуття роблять маленьку тваринку щасливішою, ніж вона 
коли-небудь була.

978-966-10-4408-0; м’яка; 225х225; 36 с.
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Гайді Г.  Що мене засмучує

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 дитинчата вчасно 
дістатися території, де зможуть прогодуватися? Інколи життя видаєть-
ся таким тяжким, що знайти вихід начебто неможливо. Приєднайтесь 
до цієї родини, котрій у боротьбі за виживання допомагає єдине, що у 
них є, – любов та сила, якими вони діляться як сім’я.

978-966-10-4407-3; м’яка; 225х225; 36 с.

Тібо Ж., Сент-Обен Б. 
Де мій хокейний светр? : оповідання

Ніколас має велику проблему — знайти хокейну форму перед пер-
шим тренуванням у цьому сезоні! Де він тільки її не шукав: у спаль-
ні, в гаражі, у підвалі, навіть під ґанком! І всі докоряють хлопцеві: 
«Ніколасе, хто має знати, де лежать твої речі?». Та, врешті-решт, 
одну річ за другою, він таки знаходить: наплічники, ковзани, шо-
лом... Та от чи встигне хлопець знайти ВСІ обладунки?

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

Гайді Г.  Що мене лякає
Приєднайтеся до Леопардика, який зрозуміє, що боятись – не означає 
бути слабким, це означає бути безпечним. Він дізнається, що його сім’я 
не завжди така сильна, смілива і безстрашна, як раніше вважав.

978-966-10-4406-6; м’яка; 225х225; 36 с.

Серія “Пізнаю світ”

Серія “Пригоди Ніколаса”

Ал´ара А.  Пізнаю світ

м’яка; 245х223; 36 с.

Бджоли.  978-966-10-3129-5

Метелики.  978-966-10-3128-8

Мурахи.  978-966-10-3130-1

Павуки.  978-966-10-3127-1
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Тібо Ж., Сент-Обен Б. 

м’яка; 206х244; 32 с.

Кохання Ніколаса : оповідання
Ніколас виручає зі складних ситуацій багатьох дівчаток і отримує в нагороду за це поцілунки. 
Йому приємно, солодко і... все. Аж раптом він зустрічає Хлою!  978-966-10-3209-4

Найкращий воротар усіх часів : оповідання
Ніколас лежав у ліжку і спокійно читав книжку, коли в кімнату тихо зайшов тато. «Ану вгадай, 
синку, що сталося? У вашій команді захворів воротар. Як ти дивишся на те, щоб зіграти завтра 
на воротах?» — «Клас! — не замислюючись, вигукнув Ніколас. — Без проблем!» Проте він ніколи 
не відбив іще жодної шайби... О, це мала бути гра, яка запам’ятається на все життя!

978-966-10-3204-9

Подарунки Ніколаса : оповідання
Ніколас запрошений на день народження своєї подруги Лоуренс! Але його скарбничка майже 
порожня. Він заповзятливо брався за виготовлення то одного, то іншого подарунка. Невдача за 
невдачею, Ніколас у відчаї... Аж раптом у нього з’являється чудова ідея!  978-966-10-3208-7

Поквапся, Ніколасе! : оповідання
Ніколас, відучившись у школі, мусить встигнути багато куди ще. Скрипка, карате, стрільба з 
лука, драматична студія, синхронне плавання... і в будні дні, і навіть у вихідні. Ніколас має по-
класти край оцьому божевіллю. Але як?  978-966-10-3205-6

Так багато книжок! : оповідання
Ніколас лише наміриться почистити зуби чи покататись на велосипеді, а хтось одразу дає йому 
книжку про те, як це потрібно робити. І він починає діяти згідно з правилами... Та що, коли ти 
вже прочитав цілу купу повчальних книжок? Авжеж, шукати щось нове!  978-966-10-3206-3

Фанат футболу : оповідання
Ніколас тренується перед своїм першим футбольним турніром. Він копає м’яч по всьому будин-
ку — в кімнаті, на кухні, у вітальні… І це зводить усіх з розуму! Чи зможе любов Ніколаса до 
футболу врешті-решт перемогти?  978-966-10-3210-0
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Серія “Читання — це справді цікаво”

м’яка; 150х230; 32 с.

Прудник С.В. Дві миші у кота на 
спині 978-966-10-3724-2

Паронова В.І. Старий пень  
978-966-10-3598-9

Українка Леся Три метелики  
978-966-10-3614-6

м’яка; 150х230; 32 с.

Пономаренко М.А. Джміль і павучок  
978-966-10-3723-5

Дем’янова І.В. Ната і добрий ранок  
978-966-10-3718-1

Прудник С.В. Як їжаки у вирій літали  
978-966-10-3615-3

м’яка; 150х230; 32 с.

Українка Леся  
Біда навчить  

978-966-10-3616-0

Мельничук Б.І. 
Єдиноріг  

978-966-10-4130-0

Лущевська О.В. 
Задерикуватий півень  

978-966-10-4751-7

Пономаренко М.А.. 
Торбина з Морокою  

978-966-10-4045-7

м’яка; 150х230; 32 с.

Ушинський К. Гусак і журавель 978-966-10-3617-7;

Васильчук В.Б. Подружилися 978-966-10-3618-4

1 — Починаю читати 

2 — Читаю з допомогою

 3 — Читаю самостійно

4 — Читаю залюбки
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Інтелектуально-пізнавальна література
Паронова В.І.

1400 загадок для дітей
Посібник містить 1400 
віршованих загадок, сис-
тематизованих за темами 
і віковими групами, та 
відповіді, що подаються в 
алфавітному порядку. 

966-692-677-6; м’яка; 
120х165; 196 с.

Стефаник В.І.
Оленчина ботаніка

У книзі подано оригінальний 
віршований матеріал про деякі 
види рослин України. Видання 
ілюстроване малюнками та фо-
тографіями, розраховане на ши-
роке коло читачів і може слугу-
вати літературним джерелом для 
додаткового читання з ботаніки.

978-966-408-486-1; м’яка; 
145х200; 112 с. 

Білик М.Б.
Ази духовної науки. 
978-966-10-4089-1; м’яка; 
170х240; 36 с.

Стефурак Н.В.
Жива абетка. Вірші 
978-966-10-2523-2; тверда; 
185х210; 36 с.

Кротюк О.П.
Купці, купці, гусочко! 
978-966-10-3320-6; м’яка; 
185х210; 24 с.

Савчук Л.П. Один, два, три. Вірші 978-966-10-3171-4; м’яка; 185х210; 36 с.

Осадко Г.В. Пластилінові загадки 978-966-10-2561-4; тверда; 185х210; 24 с.

Золотник О.В. Попелюшка. Книжка-іграшка 978-966-408-641-4; м’яка; 170х200; 12 с.

Дем’янова І.В.

Вервиця. Календарик святкувань у віршах, оповідках, загадках 
978-966-10-3343-5; м’яка; 185х210; 36 с.

Кого півник розбудив : віршики. 978-966-10-2635-2; тверда; 166х154; 24 с.

Слон, слониха, слоненя... (рахункові загадки). 978-966-10-2634-5; м’яка; 
166х154; 24 с.

Цікавий зоосад. Віршики 978-966-10-2763-2; м’яка; 166х154; 24 с.
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Герман О.М.
Сто потайних дверей, або Пригоди джури Михайлика. Казка-гра 
978-966-408-622-3; м’яка; 170х240; 208 с.

Майхрук М.І.
Природа навколо нас. Загадки, вірші, прислів’я та приказки  
978-966-10-1244-7; м’яка; 120х165; 136 с.

Тесля В.В.
Хто буде гавкати? Нявкати? Рохкати? Кукурікати? Прикольні 
інтелектуальні ігри. 978-966-408-477-9; м’яка; 170х240; 16 с.

Тесля В.В.
Єврофутбол. Україна-Польща. Книга-гра для прихильників фут-
болу на згадку про Євро-2012. 978-966-10-2711-3; м’яка; 185х210; 36 с.

Казки

Брати Ґрімм

Братик і сестричка. Казки
Збірка чарівних повчальних казок Якоба і Вільгельма Ґрімм. Дванадцять 
захоплю ючих історій, перекладених українською мовою Романом Матієвим та 
ілюстрованих Сергієм Гавришем, у яких добро завжди перемагає зло, а правда 
й любов обов’язково гідно поціновані. 978-966-10-0887-7; м’яка; 185х210; 96 с.

Хоробрий кравчик. Казки
Дев’ять захоплюючих історій, перекладених українською мовою Романом Маті-
євим та ілюстрованих Сергієм Гавришем, персонажі яких шукають і неодмінно 
знаходять своє щастя, незважаючи на усі труднощі. 978-966-408-610-0; м’яка; 
185х210; 80 с.

Камінська Я.І.

Казка про веселого пірата Біг-Бена, 
балакучого папугу та мовчазного пса

Веселого пірата звали Біг-Беном. Він плавав на маленькій бригантині з двома 
щоглами й час від часу грабував кораблі. Награбоване золото Біг-Бен висипав на 
палубу і тихими вечорами кидав монети в море. Так тривало доти, поки одного 
дня на шляху веселого пірата не з’явився таємничий самотній вітрильник... 

966-692-836-1; тверда; 130х180; 80 с.

978-966-10-1463-2; м’яка; 130х180; 80 с.
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Баум Л.Ф.  Мудрець із Країни Оз. Казка
«Мудрець із Країни Оз» — одна з чотирнадця-
ти казкових повістей популярного американ-
ського дитячого письменника Лімана-Френка 
Баума (1856–1919) про неймовірні пригоди ді-
вчаток Дороті й Трот. Опинившись у  казковій 
Країні Оз, вони потрапляють у вир карколом-
них подій і за допомогою вірних друзів дола-
ють усі перешкоди на своєму шляху.

978-966-408-549-3; тверда; 170х240; 120 с.

Небесна О.І.  Ойкумена. Казки
Чудові казки Оксани Небесної навчать юних 
читачів щиро любити рідний край і все живе 
довкола, захоплюватися красою ніжної пісні та 
чистотою вірної душі. «Казка про Скрипаля» 
долучить дітей до світу мистецтва, «Ойкумена» 
стане зразком працелюбності, а «Пригоди со-
нячних братів» навчать цінувати вірну друж-
бу.  966-408-060-8; м’яка; 205х260; 48 с.

Прудник С.В.
Стрибаюче місто. Міські казки

Міські казки дуже заклопотані. Вони цілими 
днями катаються у трамваях, на велосипедах, 
дивляться телевізор, рятують Діда Мороза, 
грають у комп’ютерні ігри або слухають, як у 
місті Закутаньки співають вітрячки.  
978-966-10-0156-4; тверда; 185х210; 48 с.

Чередниченко Д.С.  Люляйко. Литовська 
читанка для українських дітей

Передаю вам те, що мене зачарувало. Колись 
у час відпустки зібрався я помандрувати вся-
кими країнами, а приїхав у Вільнюс, Каунас, 
і мене так зачарували литовська архітектура, 
живопис, музика, мова, книжки, що я далі й 
не поїхав. Задивився, заслухався, зачитався. 
Й захотілося мені, щоб і мої співвітчизники по-
милувалися литовською літературою. Став пе-
рекладати поезію, прозу... А коли почитав тво-
ри для дітей, то тішився: які вони гарні, щирі, 
дотепні, мудрі. От якби їх почитали україн-
ські діти, — подумалося мені. Та й заходився 
коло роботи: навибирав чимало казок, віршів, 
притч, оповідань, переклав їх українською й 
упорядкував таку хрестоматію для наших ді-
тей.  978-966-10-0108-3; тверда; 170х240; 144 с.

Прудник С.В. 

Казки Затишного лісу
Затишно може бути не лише в будинку, а й у лісі. 
Це домівка для звірів і птахів. Затишно там, де 
є друзі.  978-966-10-1464-9; м’яка; 205х260; 48 с.

Острів Балакунів. Казки
У кожного слова — своя казка. А якщо ти їх 
ще не всі знаєш, на острові Балакунів тобі охоче 
розкажуть про теревені, Тридуба і тигрові кві-
ти...  978-966-10-1469-4; м’яка; 205х260; 48 с.
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Рукавичка. Українська народна казка
Всім відома «Рукавичка» отримала нове втілення у спільному проекті видавництва «Навчальна 
книга – Богдан» та львівської творчої майстерні «Аґрафка» (Романа Романишин та Андрій Ле-
сів) — книзі ручної роботи. 978-966-10-2070-1; тверда; 205х290; 24 с.

Інтерактивна версія на сайті www.bohdan-digital.com

Клід І.О. та ін.  Світ цікавої казки. 101 казка народів світу
У цій збірці маленькі читачі познайомляться з різними казковими героями, які живуть у бага-
тьох куточках планети, належать до різних народів, розмовляють кожен своєю мовою, мають свої 
національні особливості. Та спільною рисою для всіх них є реалізація сміливої мрії людства про 
щастя і добро, які завжди перемагають зло. Книга призначена для дітей молодшого та середнього 
шкільного віку.  978-966-10-2774-8; м’яка; 170х240; 288 с.

Франко І.
Ріпка. Стара казка, по-новому розповів Іван Франко, намалювала “Аґрафка”

Бажаєте витягти з землі ріпку разом із персонажами відомої української народної казки? Про-
понуємо вам спробувати зробити це, гортаючи сторінки твору, переказаного Іваном Франком, та 
ознайомитися зі словничком цікавих архаїзмів, розміщеним наприкінці книги. «Ріпка», щойно 
з’явившись на полицях книгарень, уже здобула відзнаку Дитячої книжкової премії «Левеня» – за 
найкращий арт-проект!  978-966-10-2483-9; тверда; 205х290; 24 с.

Інтерактивна версія на сайті www.bohdan-digital.com        

Джеппоне. Італійська народна казка
Казки займають особливе місце в житті людини. Ця казка про те, як бідний селянин Джеппоне 
провчив пихатого та захланного багача П’єра Леоне.  978-966-408-519-6; тверда; 185х210; 32 с.

Козлов С.Г.  Їжачок в тумані
Звичайно, ви бачили мультфільми «Їжачок 
в тумані», «Дивовижна бочка», «Весняна 
казка», «Якщо падають зірки», «Осінні ко-
раблі», «Трям! Здрастуйте», «Золота липа». 
Всі вони створені на основі творів знаного 
російського письменника Сергія Козлова. 
978-966-408-445-8; тверда; 205х260; 184 с.

Зінчук М.А.  Чарівні казки
Автор цієї книги – добре знаний в Україні 
фольклорист-казкар. Спершись на глибинні 
народні основи, відштовхуючись від пере-
житого, автор вибудовує свій казковий світ, 
який вчить добру, мудрості.   978-966-408-
145-7; тверда; 185х210; 300 с.
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Мельничук Б.І., Шулим Г.Б.  Пригоди ґномика Чарлі: казка
У лісі казкового дива жив собі маленький гномик Чарлі. У нього було багато друзів. Це і ведме-
дик Нла, і білочка Сінді, і зайчик Едді, і їжачок Ріно, і лисичка Елізабет… Усім їм гномик до-
поміг у скрутний для них час. Та чи прийдуть друзі допомогти Чарлі, коли біда постукає у його 
хатку?... Зустрічі зі страшним драконом і добрим чарівником, подорожі підземеллям і чарівною 
Гномією, рятунок золотистої Зорени і ще багато-пребагато пригод чекають на вас у цій книзі!  
978-966-10-2888-2; м’яка; 185х210; 60 с.

Пономаренко М.А.  Дядечко Лось і зайчик Федик: Збірка казок.

966-692-786-1; тверда; 205х260; 48 с.                          978-966-10-1460-1;  м’яка; 205х260; 48 с.

Гаврош О.Д.  Різдвяний песик. Оповідання
Святковий день Різдва для жителів маленького містечка, що в Карпатах, проходить як один із 
буднів. Старий вчитель математики знову на самоті зі своїми невеселими роздумами, сім’я Гру-
басів активно вирішує свої ділові справи, хтось зачинився в своєму будинку та злиться на всіх 
довкола, а в інших – багато своїх проблем і бід. Однак всі персонажі, глибоко в душі, бажають 
пережити справжнє диво Різдва. Але тільки одному маленькому семирічному Юрчикові з щирим 
та простим дитячим серцем вдалось побачити справжнє різдвяне диво...
978-966-10-4093-8; м’яка; 185х210; 48 с.

Чумарна М.І.  Як зайчики зимували. Казки
А чи всім дошколярикам і навіть поважним школярам відомо, як сплять дерева, чому журавлів 
називають веселиками, хто приносить весну, як отримати задоволення від повсякденної праці та 
як ізцілити недужого друга?  978-966-10-0885-3; м’яка; 185х210; 48 с.

Антоняк Б.Ю.  Ян, що не знав страху. Казки лужицьких сербів
У книжці представлено найкращі народні казки найменшого слов’янського народу,  який про-
живає на території Німеччини, лужицьких сербів, у переказах сучасних серболужицьких пись-
менників.  978-966-408-518-9; тверда; 185х210; 128 с.

Лепкий Б.  Казки
В основі кожної казки лежить захоплююча розповідь про вигадані події і явища, які сприйма-
ються і переживаються наче реальні. Вони мають пізнавальне, морально-етичне, соціально-ви-
ховне, розважальне та естетичне значення.  978-966-10-3005-2; тверда; 185х210; 96 с. 
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Пушкін О.С.

Казка про золотого півника 978-966-10-0226-4; м’яка; 170х240; 16 с.

Чумарна М.І.

Казки для друга 978-966-10-0444-2; тверда; 185х210; 108 с.

Крюкова Т.

Казки 966-692-653-9; тверда; 205х260; 32 с.

Мовчун Л.В.

Кактусове королівство. Казки для малят 
978-966-408-427-4; тверда; 205х260; 48 с.

Курков А.Ю.

Велика повітроплавна подорож. Казка 
978-966-10-0341-4; тверда; 185х210; 48 с.

Казка про пилососика Гошу 
978-966-10-0420-6; тверда; 190х220; 48 с.

Казка про робота. 978-966-10-0498-5; тверда; 185х210; 48 с.

Школа котоповітроплавання. Казка 
978-966-10-0679-8; тверда; 185х210; 32 с.

Чому їжачка ніхто не гладить. Казка 
978-966-10-2377-1; м’яка; 185х210; 18 с.
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Васильчук В.Б. Мандри темно-вишневої Самописки. Казка-бувальщина 
966-408-079-9; м’яка; 205х260; 24 с.

Прудник С.В. Одинадцять казок про дванадцять місяців. Казки 
978-966-408-209-6; тверда; 205х260; 48 с.

Трублаїні М. Про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку. Казка для 
дошкільного віку 966-7924-88-2; м’яка; 205х260; 16 с.

Попович Л.А.

Руда коза та дід Улас (за мотивами народних казок) 978-966-10-2470-9; м’яка; 205х290; 16 с.

Сірко (за мотивами народних казок)  978-966-10-2480-8; м’яка; 205х290; 16 с.

Солом’яний бичок. Українська народна казка для дошкільного віку 966-7924-89-0; м’яка; 
205х260; 16 с.

Пономаренко М.А.

Весела квампанія. Казкові оповідання  978-966-408-490-8; м’яка; 205х260; 80 с.

Перро Ш.

Червона Шапочка (Тверда) 
978-966-10-2759-5; тверда; 190х220; 28 с.
Червона Шапочка
2005000006647; тверда; 190х220; 28 с.

Макаренко О.П.

Курочка ряба. Українська народна казка 
(чотирма мовами)  
978-966-408-573-8; м’яка; 170х200; 16 с.

Слов’янова М.П.

Як у казці. Цікаві оповідки для малень-
ких читачів  
978-966-10-1080-1; м’яка; 166х154; 48 с.
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Іщук М.Л.
м’яка; 170х240; 12 с.

Вовк і семеро козенят. Казка. 978-966-10-3177-6

Івасик-Телесик. Казка.  978-966-10-3174-5

Колобок. Казка. 978-966-10-3175-2

Кривенька качечка. Казка. 978-966-10-3215-5

Лисиця й кіт. Казка. 978-966-10-3179-0

Троє поросят. Казка. 978-966-10-3178-3

Лисичка і вовк. Казка. 978-966-10-3180-6

Серія “Скарбничка казок світу”
(переказав українською Євген Литвиненко)

Білосніжка та семеро гномів. Казки
Збірка захоплюючих казок братів Ґрімм та чарівних оповідей загадкового Сходу. Знову кличуть 
у світ чудес Білосніжка та семеро гномів, Алладін та Алі-Баба. Читайте і насолоджуйтеся! Для 
сучасної домашньої бібліотеки.  978-966-10-1332-1; м’яка; 190х220; 40 с.

Бременські музиканти. Казки
Збірка захоплюючих казок Карло Колоді, братів Ґрімм та багатьох інших авторів, які вкотре 
нагадають нам про славнозвісних бременських музикантів, Піноккіо та мудрого Аміна. Читайте 
і насолоджуйтеся! Для сучасної домашньої бібліотеки.  978-966-10-1066-5; м’яка; 190х220; 32 с.

Дюймовочка. Казки
Збірка захоплюючих казок Ганса Крістіана Андерсена та братів Ґрімм, де у світ пригод кличуть 
усім відомі Червона Шапочка, Гензель і Гретель, вовк і семеро козенят, бридке каченя, дівчинка 
й троє ведмедів. Читайте і насолоджуйтеся! Для сучасної домашньої бібліотеки.

978-966-10-1535-6; м’яка; 185х210; 56 с.
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Зачарована красуня. Казки
Збірка захоплюючих казок братів Ґрімм і Шарля Перро, яка дарує знайомство із Зачарованою 
красунею і Котом у чоботях, Тілем Уленшпігелем і Джованні-дурником.

978-966-10-2058-9; м’яка; 185х210; 36 с.

Казки про гномів
Дозвольте відрекомендуватися: Я — Гном Письменник. Ми, гноми, вже багато років мешкаємо в 
Чарівному лісі. У звичайному лісі нас не зустрінеш. Народ ми серйозний, любимо, щоб усе було 
по-справедливому. І, ясна річ, щоб усі працювали.  978-966-10-1249-2; м’яка; 185х210; 48 с.

Олов’яний солдатик. Казки
Збірка захоплюючих казок Ґанса Крістіана Андерсена та братів Ґрімм, які розкажуть вам і про 
олов’яного солдатика, і про принцесу на горошині, і про примхливого короля, якому так важко 
догодити із вбранням. Читайте і насолоджуйтеся! 978-966-10-0810-5; м’яка; 185х210; 32 с. 

Подорожі Сіндбада-мореплавця. Казки
Неймовірні пригоди Сіндбада-мореплавця та принцеси Шахразади на сторінках збірки чарівних 
казок. Читайте і насолоджуйтеся! Для сучасної домашньої бібліотеки.

978-966-10-0811-2; м’яка; 185х210; 36 с.

Червона Шапочка. Казки
Збірка захоплюючих казок Ґанса Крістіана Андерсена, Шарля Перро та братів Ґрімм, зі сторінок 
якої охоче знову й знову розповідатимуть про свої пригоди Червона Шапочка, Кай і Герда, Хлоп-
чик-Мізинчик та троє ледарів. Ну а яка ж подорож у світ казки без чарівного кресала та горщика 
з кашею? Тож читайте і насолоджуйтеся! Для сучасної домашньої бібліотеки.

978-966-10-1536-3; м’яка; 185х210; 56 с.

Троє поросят. Казки
Чарівна казка запрошує у гостину! Троє поросят та Біла Пір’їнка, Білочка й Черепаха, Гуллівер і 
кроленяткові гості знову кличуть у світ пригод! Читайте і насолоджуйтеся! Для сучасної домаш-
ньої бібліотеки.  978-966-10-1108-2; м’яка; 190х220; 40 с.

Русалонька. Казки
978-966-10-1818-0; м’яка; 185х210; 32 с.
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Чумарна М.І.
Богатирі. Українські народні казки

У збірнику «Богатирі», що започатковує серію «Світ казкових таємниць», 
зібрано і науково систематизовано найкращі зразки українських народ-
них казок, що складають єдиний мозаїчний образ першопредка роду, 
відкривають закономірності взаємодії героя із довколишніми світами, 
яскраво змальовують образи їхніх чарівних помічників і наречених. 

978-966-10-1343-7; тверда; 185х210; 88 с. 

Серія “Світ казкових таємниць”

Серія “Давня добра казка”

Крихітки

Паронова В.І.
Царівна-жабка. Казка

Відома народна казка, яку талановито переповіла у віршах Віра Па-
ронова, без сумніву, сподобається малим читайликам — адже римо-
вані тексти діти легше сприймають і більше люблять. Цей чудовий 
літературний твір іще раз переконує, що «серце, сповнене любові, 
творить подвиги казкові», тому добро завжди перемагає.  978-966-10-
3266-7; м’яка; 170х240; 64 с.

Беденко М.В. та ін.
м’яка; 120х165; 16 с.

Мавпа та слон. Казка. 978-966-10-0056-7

Павучок, який не знав осені. Казка.  978-966-408-341-3

Равлик та Зайченя: Казка. 978-966-408-508-0

Богемський О.Я.
м’яка; 120х165; 16 с.

Годі пустувати, синку. Вірші. 978-966-408-551-6

Хто з ким дружить. Вірші. 978-966-408-321-5
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Бурда О.І.

Помилянки. Українські народні казки. Вірші.  978-966-408-230-0; м’яка; 120х165; 16 с.

Васильчук В.Б.

Гавчик і курчатко. Казки.  978-966-408-288-1; м’яка; 120х165; 16 с.

Чому Нічка посварилася з Ранком. Казки.  978-966-408-289-8; м’яка; 120х165; 16 с.

Гончарова Н.

Як жабки рахували лапки. Вірші.  978-966-10-0047-5; м’яка; 120х165; 16 с.

Григорук А.І.

Автобус бабцю віз горою: Абетка.  
978-966-408-246-1; м’яка; 120х165; 32 с.

Мала купа: Веселий віршик на лічбу.  
978-966-408-245-4; м’яка; 120х165; 16 с.

Гуменюк М.В.
м’яка; 120х165; 16 с.

Барвистий світ : вірші.  
966-408-091-8

Кругорік : вірші.  
966-408-089-6

Осіння вишиванка: Вірші.  
978-966-408-327-7

Чарівні промінці: Вірші.  
978-966-408-159-4
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Дацюк В.

Нечема і хвалько : Казка.  
978-966-408-550-9; м’яка; 120х165; 16 с.

Загрудний А.А.                       м’яка; 120х165; 16 с.

Вечір зіроньки запріг: Колискові.  
978-966-408-492-2

Діти Землі: Вірші.  978-966-408-494-6

Наймиліше слово. Вірші.  978-966-10-0152-6

Чистомовки-закарлючки для онука та онучки. 
Вірші.  978-966-10-0045-1

Я навчуся. Вірші.  978-966-408-343-7

Літо. Вірші.  978-966-408-316-1

Камінчук А.С.
м’яка; 120х165; 16 с.

Бабуся-Зимуся: Вірші.  
978-966-408-232-4

Зелені їжаки: Вірші.  
978-966-408-347-5

Завірюха: Вірші.  
978-966-408-338-3

В гостях у білочки: Вірші.  
978-966-408-422-9

Кіт пита у кота: Вірші.  
978-966-408-423-6

Кольорова книжечка: Вірші.  
978-966-408-231-7

Малювальниця: Вірші.  
978-966-408-342-0

Рідний край: Вірші.  
978-966-408-344-4; м’яка; 166х154; 16 с.
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м’яка; 120х165; 16 с.

Кленц В.Б.

Синиччині суниці: 
Вірші для дітей.  966-692-799-3

Чарівливий мій край. Вірші. 
978-966-10-0048-2

Комашня Н.М.

Ти куди так поспішаєш? Вірші.  
978-966-10-0055-0

Кравчук В.Я.

Схудла баба снігова. Вірші.  
978-966-10-0166-3

Лісова В.

Помилянки про тварин: Вірші.  
978-966-408-176-1

Помилянки. Зарубіжні казки.  
978-966-408-229-4

м’яка; 120х165; 16 с.

Любарська Л.М.

Бджілка-трудівниця: Вірші.  
978-966-408-406-9

Загадки.  978-966-408-440-3

І марить весною земля... 
Вірші.  978-966-408-439-7

Ісус в моєму серці: Вірші.  
978-966-408-429-8

Прокидайся, квітонько: 
Вірші.  978-966-408-337-6

Мовчун Л.В.

Ви такого ще не чули: Вірші.  
978-966-408-500-4

Момот Т.Л.

Жук-олень: Вірші.  
978-966-408-501-1

Ой дива, такі дива!  
978-966-10-0006-2

Мордань В.Г.

Летіть, пливіть та їдьте: 
Вірші для дошкільного віку.  
966-408-095-0
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м’яка; 120х165; 16 с.

Остапенко Б.В.

Перший сніг: Вірші.  978-966-408-493-9

Павленко М.Г.

Каштанові ліхтарі: Вірші.  978-966-408-177-8

Коли бусол сніг зачув: Вірші.  978-966-408-174-7

Навчання. Няв-няв-мяу. Вірші.  978-966-10-0014-7

Ой летіли гуси: Колискові.  978-966-408-158-7

Смарагдовий скакунець. Вірші.  978-966-408-182-2

Цікавинка: Вірші.  978-966-408-509-7

м’яка; 120х165

Паронова В.І.

Казковий калейдоскоп. Загадки.  
978-966-10-0708-5; 64 с.

Для дитячої душі.  978-966-408-300-0; 16 с.

Дерева і кущі: Загадки.  966-692-499-4; 16 с.

Електроприлади: Загадки.  966-692-565-6; 16 с.

Транспорт: Загадки.  966-692-564-8; 16 с.

Про що говорять птахи: Вірші.  
966-692-276-2; 16 с.
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м’яка; 120х165

Пономаренко М.А.

Диво-лижі ведмедика 
Пухнастика: Казка.  
966-692-886-8; 16 с.

Барвисте свято: Вірші.  
978-966-408-147-1; 16 с.

Джміль і павучок: Казки.  
978-966-408-353-6; 16 с.

Зима: Вірші для дітей.  
966-692-861-2; 16 с.

Два веселі павучки: Вірші 
для дітей.  966-692-540-0; 8 с.

Котикова муркотанка: Вірші 
для дітей.  
966-408-052-7; 16 с.

Весна: Вірші для дітей.  
966-692-858-2; 16 с.

Зачудований гусак: Казка.  
978-966-408-351-2; 16 с.

Як м’яч став веселим: Казки.  
978-966-408-354-3; 16 с.

м’яка; 120х165

Пономаренко М.А.

Літо: Вірші для дітей.  
966-692-859-0; 16 с.

Загадки і нісенітниці від 
бабусі Марії.  966-692-722-5; 48 с.

Цілий день скрекочуть жабки: 
Вірші для дітей.  
966-692-541-9; 16 с.

Кубик — песик пречудовий: 
Вірші.  978-966-408-340-6; 16 с.

Сердитий добродій:  Казки.  
978-966-408-352-9; 16 с.

Капці для бабусі: Казка.  
966-692-778-0; 16 с.
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Розбіцька М.  Веселе сонечко. Вірші.  978-966-10-0262-2; м’яка; 120х165; 16 с.

Собецька Т.Д.  Потішки. Вірші.  978-966-408-301-7; м’яка; 120х165; 16 с.

Собецька Т.Д.  Сміливий гусак. Вірші.  978-966-10-3768-6; м’яка; 120х165; 32 с.

Січовик І.П.  Кольорова корова. Вірші.  978-966-10-2225-5; м’яка; 120х165; 16 с.

Столярчук Г.  Забіяки: Вірші.  978-966-408-484-7; м’яка; 120х165; 16 с.

Шевчук Г.Я.

Наш друг світлофор: Вірші.  978-966-408-345-1; м’яка; 120х165; 16 с.

Спи, дитятко, спи: Колискові.  978-966-408-175-4; м’яка; 120х165; 16 с.

Сімсот солов’ят. Українські народні пісеньки та виграшки.  966-7924-91-2; м’яка; 
120х165; 16 с.

Джибанець-Воронець. Українські народні лічилки.  966-7924-92-0; м’яка; 100х140; 16 с.

Ходи, сонку, в колисоньку. Українські народні колискові пісні.  966-7924-96-3; м’яка; 
120х165; 24 с.

Мультфільм+розмальовка

м’яка; 205х290; 12 с.                    

Розмальовка + мультфільм (СD)

Коза-дереза.  2005000000058

Лисичка та журавель.  
2005000000027

м’яка; 205х290; 12 с.                    

Розмальовка + мультфільм (СD)

Лисичка-сестричка та вовк-панібрат.  2005000000034

Пан Коцький.  2005000000041
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Бенза Я.

Абомовня. Абетка в іменах.  
978-966-10-3253-7; тверда; 185х210; 
72 с.

Кравчук В.Я.

Бігло садом віршеня. Вірші.  
Вірші для старших дошкільнят і 
молодших школярів.  978-966-10-
1165-5; м’яка; 166х154; 24 с.

Для дівчаток і хлоп’ят вузлик 
віршиків до свят. Вірші.  978-
966-10-0542-5; м’яка; 166х154; 24 с.

Андрусяк І.М.

Абетка-прозивалка. Віршики
Ця абетка – незвичайна. По-перше, вона призначена 
для тих, хто читати вже вміє. По-друге, помічником 
на уроці вона теж навряд чи стане. А головне – із нею 
весело та цікаво!

978-966-10-2567-6; м’яка; 100х140; 128 с.

Абетка. Вірші українських авторів. 
978-966-408-330-7; тверда; 166х154; 72 с.

Кротюк О.П.

В зоопарку: віршик-гра  978-966-10-2284-2; м’яка; 166х154; 32 с.

Артем’єва Т.М.

Веселкові квіти. Вірші.  978-966-408-346-8; м’яка; 120х165; 16 с.

Хлоп’яча О.О.

Вірші хлоп’ячі та дівчачі
Послухати порад мудрого їжачка, потоваришувати із сонячним зайчиком, хоробрим мишеням та 
свинкою, яка купує мило «Камей», погладити чорне кошеня, виліпити вареники із начинкою-на-
мистинкою, попрохати бабусю політати – все це можливо із «Хлоп’ячими та дівчачими» «пластилі-
новими» віршиками, написаними Оксаною Хлоп’ячою та виліпленими Ганною Осадко. 

978-966-10-2979-7; тверда; 185х210; 24 с.

Пронь Л.М.

День усміхається. Вірші для дітей.  978-966-10-1159-4; м’яка; 166х154; 24 с.

Вірші
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Січовик І.П.

Гарбузова рідня. Вірші.  978-966-10-2229-3; м’яка; 170х240; 16 с.

Допиши віршика. Вірші.  978-966-10-2227-9; м’яка; 170х240; 16 с.

Заміни букву. Вірші.  978-966-10-2228-6; м’яка; 170х240; 16 с.

Я лічу до десяти. Вірші.  978-966-10-2226-2; м’яка; 120х165; 16 с.

Савчук Л.П.

Горобчики: Вірші для дітей.  966-692-832-9; м’яка; 170х240; 16 с.

Сміхуни.  978-966-10-1720-6; м’яка; 170х240; 16 с.

Пономаренко М.А.

Дощик скочив у лісок: Вірші для дітей.  
966-692-548-6; м’яка; 170х240; 16 с.

Заблудився зайчик: Вірші для дітей.  
966-692-542-7; м’яка; 170х240; 16 с.

Загрудний А.А.

Житечко. Вірші.  978-966-10-0068-0; м’яка; 166х154; 48 с.

Дем’янова І.В.

Забавлянка: Вірші, загадки, швидкомовки. 
966-692-495-1; м’яка; 145х200 16 с.

Чи втікав би з річки рак? : Вірші, загадки, швидкомовки.  
966-692-571-0; тверда; 145х200; 16 с.

Осадко Г.В.

Котячі мрії. Вірші.  978-966-408-457-1; м’яка; 166х154; 12 с.

Рудь Н.М.

Маленькі вірші для дитячої душі : вірші.  
978-966-10-1289-8; м’яка; 120х165; 32 с.
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Скиба Р.С.

Зачіска для їжачка.  978-966-10-0595-1; м’яка; 166х154; 24 с.

Перевіршики
«Перевіршики» — це книга переспівів найкращих зразків дитячої 
класики, перекладена й адаптована для українських дітей поетом 
Романом Скибою.  Ілюстрації виконані художницею Ганною Осадко  
в оригінальній авторській техніці – живопис на склі.

978-966-10-0928-7; тверда; 190х220; 24 с.

Рибне місце.  978-966-10-1060-3; тверда; 190х220; 24 с.

Хтось із туману.  978-966-10-0832-7; м’яка; 166х154; 24 с.

Гуменюк М.В.

Мандрівка павучка: Вірші для дітей.  966-692-783-7; м’яка; 
170х240; 16 с.

Мандрівничок у кожну пору року.  978-966-10-0035-2; м’яка; 
166х154; 36 с.

Паронова В.І.

Моя Україна. Вірші.  966-692-544-3; м’яка; 170х240; 32 с.

Чопик М.Т.

Небилиці: вірші для дітей.  978-966-10-0479-4; м’яка; 166х154; 24 с.

Пушик С.

Новинкар: Вірші.  966-692-425-0; м’яка; 170х240; 24 с.

Сорока П.І.

Пригоди кота Патріка: Вірші.  966-692-443-9; м’яка; 170х240; 24 с.

Григорук А.І.

В Поторочі чорні очі...  978-966-10-0496-1; м’яка; 166х154; 48 с.

Чоботи-скороходи. Вірші.  978-966-10-0506-7; тверда; 170х240; 64 с.
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Серія “Казка — не казка, а батькам підказка”

Серія “Я пізнаю світ”

Думанська О.І.
Бабусина муштра. Оповідка для маленьких та дорослих

Релаксаційні оповідки Оксани Думанської адресовані дітям дошкільного, мо-
лодшого шкільного віку та їхнім батькам (для сімейного прочитання). Книга 
також прислужиться педагогам і вихователям, тим паче, що цікаві, дотепні 
оповідки Оксани Думанської доповнені післямовою – порадами й коментаря-
ми психолога Юлії Стадницької.

978-966-10-2299-6; м’яка; 130х200; 132 с. 

Ярмолюк М.Я.

Хутір Сторожа. Повість  978-966-408-656-8; 
м’яка; 130х180; 144 с.

Васильчук В.Б.

Світ казковий та невигаданий. Оповідання  
978-966-408-491-5; м’яка; 130х180; 48 с.

Яненко М.М.

Розповіді про море. Збірка оповідань
У пропонованій збірці оповідань ви відчуєте подих 
моря і запах океанських квітів («Цвітуть в океані 
квіти»), пропливете морськими просторами Арк-
тики й Антарктики, побуваєте на екваторі, дізнає-
тесь про незвичайні пригоди з морськими звірами 
(«Сонячної ночі», «Несподіваний гість», «Випадко-
вий пасажир», «Мандрівник із країни Китанії») та 
багато інших цікавих історій.

966-408-078-0; тверда; 120х165; 48 с.
978-966-10-1473-1; м’яка; 120х165; 48 с.

Розповіді про Північ. Збірка оповідань

978-966-10-1474-8; м’яка; 130х180; 48 с.              
978-966-408-156-3; тверда; 130х180; 48 с.

Яненко М.М.

Хай буде шторм! Збірка оповідань
У цій книзі ти, юний читачу, зустрінешся 
із кмітливим, не по-дитячому серйозним 
хлопчиком, якого всі називають Леонідом 
Леонідовичем («Діти з океанського бере-
га»), познайомишся з допитливою непоси-
дою Вітою та її мудрим дідусем («Хай буде 
шторм!»), побуваєш на маяку, де господарю-
ють Іван Филимонович та його внук Костя, 
вирушиш у подорож до синьої квітки. 
978-966-10-1495-3; м’яка; 130х180; 72 с.               
978-966-408-647-6; тверда; 130х180; 72 с.

Ярмолюк М.Я.

Сусіди, а між ними Василько. Повість  
978-966-408-655-1; м’яка; 130х180; 144 с.
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Серія “Книги Кястутіса Каспаравічуса”

Білий слон
До книжки увійшли чотири веселі та дотепні 
казочки відомого литовського письменника й 
художника Кястутіса Каспаравічюса. Для дітей 
молодшого та середнього шкільного віку.  
978-966-10-2038-1; тверда; 185х210; 72 с.

Ведмедрівка. Велика різдвяна мандрівка 
ведмежої родини навколо світу

Добрий чарівник Кястутіс Каспаравічюс опові-
дає діткам казочку про навколосвітню подорож 
родини Бурих Ведмедів, які надумали відвідати 
всіх-усеньких своїх родичів у різних куточках 
земної кулі.  
978-966-10-2571-3; тверда; 185х210; 28 с.

Заєць Морквус Великий
Казка художника Кястутіса Каспаравічюса про 
пироги і тістечка, Зайчика Морквуса та його 
жадобу стати великим, гладким  і сильним, про 
Кмітливу Кроличку Пушинку та її Надзвичайну 
Ніжну Овочеву Дієту. А ще – про танці, любов 
і про те, як важливо завжди лишатися собою.
978-966-10-2075-6; тверда; 185х210; 64 с.

Садівник Флоренціюс
Казка про Ведмеже Королівство, Ведмеже місто 
та ведмедя-садівника Флоренціюса, який узявся 
був виростити особливу троянду, але потім від 
цієї думки відмовився. Читаючи й роздивляю-
чись цю ілюстровану книжку, ви, без сумніву, 
збагнете, чому він відмовився. І, можливо, під-
тримаєте його в цьому...  
978-966-10-2074-9; тверда; 185х210; 68 с.

Зникла картина
Казкова повість відомого литовського письмен-
ника та художника  Кястутіса Каспаравічюса 
написана в жанрі веселого детектива,  від якого 
важко відірватися.  
978-966-10-0758-0; тверда; 190х220; 68 с.

Серія “Для дитячої душі”

Паронова В.І.

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

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

Велика сила. Оповідання  978-966-10-2458-7; м’яка; 170х240; 32 с.

Щедре Різдво. Мої добрі справи: оповідання  978-966-10-4085-3; м’яка; 170х240; 32 с.
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Серія “Богданова шкільна наука в початковій школі”

Чумарна М.І.  Пригоди Лумпумчика. Пригодницько-фантастична повість: у 4-х кн.
тверда; 185х210; 96 с.

Прибулець із Сатурна: Кн. 1.  978-966-10-4618-3

Посланець Всесвіту: Кн. 2.  978-966-10-4619-0

Планета Рожевого Світанку: Кн. 3.  978-966-10-4620-6

Меч Ягіла: Кн. 4.  978-966-10-4621-3

Нестайко В.  
тверда; 130х200

В Країні Сонячних Зайчиків : повість-казка.
Карколомні пригоди й чарівні перетворення, загадкові зникнення й несподівані з’яви, сміх, ве-
селощі, сльози, розпач — усе це химерно переплелося в іскрометній і вигадливій повісті-казці 
Всеволода Нестайка. Для широкого кола читачів  978-966-10-4615-3; 96 с.

Незнайомка з Країни Сонячних Зайчиків : повість-казка.  978-966-10-4616-0; 96 с.

В Країні Місячних Зайчиків : повість-казка.  978-966-10-4617-6; 96 с.

Серія “Для дотепного віку”

Григорук А.І.

Слон в аптеці 
978-966-10-0121-2; 
м’яка; 166х154; 36 с.
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«Пригоди  Лумпумчика» — пригодницько-фантас-
тична повість, що розповідає про неймовірні істо-
рії з життя різних планет, маленького сатурнівця 
Лумпумчика і його друзів-землян Василька, Юрчи-

ка, Сашка, Іринки та інших. 

Чумарна М.І. Пригоди Лумпумчика. 
Пригодницько-фантастична повість: 

у 4-х кн. 
тверда; 185х210; 96 с.

Прибулець із Сатурна: Кн. 1.
978-966-10-3535-4; 

Посланець Всесвіту: Кн. 2.
978-966-10-3536-1

Планета Рожевого Світанку: Кн. 3. 
978-966-10-3339-8

Меч Ягіла: Кн. 4.
978-966-10-3537-8

Чумарна М.І. 

Кумедна читанка. Від А до Я
978-966-10-0324-7; тверда; 
190х220; 44 с.

Так чи не так? Байки 
978-966-10-0337-7; тверда; 
190х220; 64 с.

Хліб і золото. 
Українські народні притчі

978-966-10-0461-9; тверда; 
185х210; 108 с.

Крюкова Т.

м’яка; 205х290; 48 с.

Паровозик Чах
Герої захоплюючих історій відомої дитячої письмен-
ниці Тамари Крюкової — паровозик Чах, кіт Яшко, 
упертий віслючок та інші — допоможуть Вашій ди-
тині зрозуміти, що таке добре і що таке погано. Ця 
книга, як і інші твори Тамари Крюкової, неодмінно 
стане для Вашої дитини улюбленою. Для дітей до-
шкільного та молодшого шкільного віку.

978-966-10-1972-9

Автомобільчик Біп
Герої веселих історій відомої дитячої письменниці 
Тамари Крюкової — допитливий автомобільчик Біп, 
дружні жабенята, кумедні мишенята, ділові порося-
та — завжди готові прийти на допомогу одне одному. 
Книга полюбилася багатьом малюкам та їхнім бать-
кам. Для дітей дошкільного і молодшого шкільного 
віку.  978-966-10-0882-2

Художня дитяча література
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Крюкова Т.

Сміливий кораблик
Разом з іграшковим корабликом — героєм доброї та веселої книжки 
відомої дитячої письменниці, лауреата багатьох літературних премій 
Тамари Крюкової — Ваша дитина вирушить у захоплюючу мандрівку, 
познайомиться із мешканцями морських глибин, а найголовніше — 
зрозуміє, що в кожного у житті має бути мрія, і якщо дуже сильно 
захотіти, то вона обов’язково здійсниться. Для дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку.

978-966-10-0883-9; м’яка; 205х290; 48 с.

Керрол Л.

Пригоди Аліси в Дивокраї, що їх автор пе-
реповів для малят

Вперше на теренах України – адаптований для 
наймолодших читачів переклад про пригоди слав-
нозвісної дівчинки Аліси у Дивокраї. Чудесні ілю-
страції Яни Гавриш та неперевершений переклад 
Валентина Корнієнка не залишать байдужим жод-
ного читача.
978-966-10-0919-5; тверда; 205х260; 88 с.

Аліса у Задзеркаллі. Повість
Льюїс Керрол не без усмішки писав, що «Алісині 
пригоди у Дивокраї», як, додамо від себе, й «Алі-
са у Задзеркаллі», розраховані на дітей віком від 
п’яти років до п’ятнадцяти, від п’ятнадцяти — до 
двадцяти п’яти, від двадцяти п’яти — до тридця-
ти п’яти і т. д. ... А для малят віком від «нуля до 
п’яти років» він спеціально скомпонував «Дитячу 
“Алісу”»! 
978-966-10-1449-6; м’яка; 130х180; 224 с. 
966-408-085-3; тверда; 130х180; 224 с.

Алісині пригоди у Дивокраї. Повість
Льюїс Керрол не без усмішки писав, що «Алісині 
пригоди у Дивокраї» розраховані на дітей віком 
від п’яти років до п’ятнадцяти, від п’ятнадцяти — 
до двадцяти п’яти, від двадцяти п’яти — до трид-
цяти п’яти і т. д. ... А для малят віком від «нуля до 
п’яти років» він спеціально скомпонував «Дитячу 
“Алісу”»!  
978-966-10-1451-9; м’яка; 130х180; 208 с. 
966-692-731-4; тверда; 130х180; 208 с.

Лущевська О.В.

Єдиноріг: оповідання
Це книжка-картинка про іграшкового Єдинорога, 
якого загубив хлопчик Макс. Текст про сум Єдиноро-
га і його втрату: як йому без Макса? Єдиноріг не знає, 
як знайти хлопчика. А Макс не знає, як повернути 
Єдинорога. І лише збіг обставин таки приводить Єди-
норога до Макса.  
978-966-10-4521-6; м’яка; 150х230; 32 с.

Сева і Ко. Шкільні історії
Сева спритний, дотепний, спостережливий. Він ніко-
ли не відступить від будь-якого свого рішення. Юрко 
вірний, добрий, трішки задиркуватий. Він ніколи й 
нікому зайвого не бовкне. Ніна чарівна, самовпевне-
на, розумна.  978-966-10-2032-9; м’яка; 130х200; 120 с.
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Лущевська О.В.

Мені не потрапити до «Книги рекордів Гіннеса» : оповідання: для середн. шк. віку
978-966-10-3987-1; м’яка; 130х200; 112 с.

Баум Л.Ф.

Життя та пригоди Санта-Клауса
Ця дивовижна різдвяна книга з’явилася друком у 1902 році. Вперше читали її діти, котрі були 
ровесниками наших прабабусь. І ось через 100 із хвостиком років вона прийшла до української 
малечі. Про що ж у ній йдеться? Звичайно, про Санта-Клауса і його подарунки, про різдвяні дива 
та про багато-багато інших цікавинок. Книга посіла перше місце на конкурсі «Книжковий диво-
світ» України у номінації «Краща дитяча книжка» на ХІ Київському міжнародному книжковому 
ярмарку «Книжковий світ-2008».  978-966-408-432-8; тверда; 205х260; 112 с.     

Кирпа Г.М.

Місяць у колисці. Вірші, проза, переклади
У збірці вибраного Галини Кирпи містяться поетичні та прозові твори для дітей, написані в різні 
роки. Розділ перекладів із білоруської, данської, норвезької та шведської мов представлено твора-
ми, які належать до спадщини світової класики, а також творами відомих сучасних письменників, 
що дали згоду на це видання.  978-966-10-1024-5; тверда; 170х240; 272 с.     

Паронова В.І.

Брати-місяці
Любий друже! Поглянь, будь ласка, у вікно. Що ти там бачиш? На деревах зеленіє молоде листяч-
ко? А може, до твого вікна нахилилася гілка зі стиглими вишнями? Чи ти бачиш убрані в золото 
берези та клени? Скажи, яка зараз пора року? Як ти про це здогадався? Від чого залежать зміни у 
природі? Звісно ж, від сонячного тепла.  978-966-10-0429-9; м’яка; 170х240; 32 с.

Робінсон Б.

Найкраща (найгірша) у світі Різдвяна 
вистава: повість 978-966-10-3763-1; тверда; 
185х210; 80 с.

Вілсон Дж. 

Анкета Трейсі Бікер і моя — Анкета для 
друзів 978-966-10-2989-6; м’яка; 130х200; 192 с.

Бондаренко С.

Вереснята. 
Вірші. 
978-966-10-0437-4; 
м’яка; 166х154; 
36 с.
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Петтерсон П.  Верхи на крадених конях
Літо 1948-го року п’ятнадцятирічний Трунн проводить із батьком  далеко в горах біля річки майже 
на межі зі Швецією. Тоді він уперше дізнався, що таке смерть, зрада й закоханість. Усе те змінює 
його життя. І от на схилку віку, втікаючи в самотність, несподівано для самого себе Трунн зустрі-
чає Ларса, ще одного персонажа з того літа.   978-966-10-1687-2; тверда; 130х200; 192 с.

Сільверстейн Ш.  Де закінчується тротуар
Перед вами найвідоміша книга віршів та малюнків культового американського дитячого поета й 
ілюстратора ХХ ст. Шела Сільверстейна. Українське видання «Де закінчується тротуар» повні-
стю відтворює своє американське першоджерело – містить переклади усіх віршів і усі авторські 
малюнки, подані в оригінальному порядку і навіть аналогічно розміщені на сторінках.
978-966-10-1851-7; тверда; 170х215; 192 с.

Радушинська О.П.  Зелен-день, або Чарівні русалчині коралі : 
пригодницько-казковий роман для дітей сер. шк. віку

Чи багато дітей можуть похвалитися тим, що ніколи-ніколи в житті не робили ніяких бешкетів? 
Близнюки Соломійка та Нестор однозначно не належать до когорти чемних дітей, що вони не 
втнуть — усе не так! А може, все саме ТАК? Так, як має бути у тих, котрі шукають заховані 
панські скарби, знаються з Домовиком, Водяником, середземноморськими піратами, лютим ча-
клуном Крачуном та озброєними «братками»?  978-966-10-2621-5; м’яка; 185х210; 180 с.

Григорук А.І.

Казочка про мурашиний 
гриб  978-966-10-0488-6; м’яка; 
166х154; 24 с.

Триста бочок із медами. 
Пізнавальні оповідки

Книжечка оповідок «Триста бо-
чок із медами» — пізнавальна. 
Прочитавши її, ви дізнаєтесь 
про багато речей, які, на перший 
погляд, тематично різні. Однак 
мати чітке уявлення про них по-
винна кожна культурна людина. 
Достоїнство книжечки не тільки 
в доборі матеріалу, а й у вмінні 
автора подати його дохідливо й 
цікаво.  978-966-10-0507-4; 
тверда; 185х210; 96 с.    

Медуза Горгона. Давньо-
грецькі міфи

978-966-10-0497-8; тверда; 
185х210; 84 с.
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Лепкий Б.

Казка мойого життя: повість
«Казка мойого життя» — особлива повість, 
адже її цікаво читати незалежно від віку — і 
зовсім юним, і поважним та досвідченим. За-
гадка цього феномена захована в особистості 
автора, в його таланті творити магію слова, 
яка бентежить, притягує і зачаровує назавж-
ди.
978-966-10-3816-4; тверда; 145х215; 416 с. 

Качан А,

Листи з осіннього саду. 
Лірика, ігрова поезія.  

978-966-01-0571-3; тверда; 205х290; 64 с.     

Іваненко О.

Мої казки і мої дорогі вчителі. Спогади, 
казки  978-966-01-0574-4; тверда; 
130х200; 400 с.

Малик Г.

Незвичайна книжка 978-966-10-1861-6; 
тверда; 220х290; 96 с.

Перепеличка мала-невеличка. Україн-
ські народні скоромовки 966-7924-90-4; 
м’яка; 205х260; 16 с.

Маслова М.А.

Пригоди Туп-Тупів. Казка
978-966-10-0042-0; м’яка; 185х210; 48 с.

Ганущак В.Д.

Скоромовки, теревеньки та інші 
витребеньки для розвитку дитячої 

уяви і мовлення
966-408-047-0; м’яка; 145х200; 16 с.

Бойко І.

Стоїть півень на току. 
Українські народні загадки

978-966-01-0573-7; тверда; 205х290; 80 с.

Гагеруп Г.Г.

У страху великі очі. Повість
978-966-10-0562-3; тверда; 190х220; 144 с.
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Франко І.

Фарбований лис  978-966-10-3683-2; 
тверда; 205х290; 24 с.

Фалькович Г.А.

Фікулі (від 9-ти років... і далі)  
978-966-10-0593-7; м’яка; 185х210; 48 с.

Ушинський К.

Чотири бажання. Оповідання для дітей  
978-966-10-0126-7; м’яка; 185х210; 36 с.

Гуменюк Н.

Шуршик В. та інші: Казки з Яринчиного саду
Усі казкові пригоди, про які розповідає в цій книж-
ці відома українська письменниця Надія Гуменюк, 
трапилися в Яринчиному саду. Сад цей, подарований 
дівчинці дідусем, незвичайний — іноді він стає ча-
рівним часовим коридором, дивовижним переходом, 
через який дівчинка потрапляє у різні світи. В кож-
ній з десяти філософсько-пригодницьких казок із 
захоплюючими сюжетами та незвичайними героями 
утверджується думка: для гармонії нашого світу дуже 
важливі і квітка, і цвіркунець, і равлик, і дерево, і 
людина, і вільна щаслива країна — всі вони у Всесвіті 
єдині, неповторні та всі потребують любові, розуміння 
і турботи.   978-966-10-2040-4; тверда; 185х210; 144 с.

Воскресенська Н.В.

Першокласні історії. Оповідання 978-966-10-0105-2; тверда; 190х220; 96 с.

Білоусов Є.В.

Лесина пісня. Повість-казка про дитинство та юність Лесі Українки

978-966-10-0252-3; тверда; 170х240; 112 с.

Тарасове перо. Повість-казка про дитинство та юність Т.Г. Шевченка

978-966-408-529-5; тверда; 170х240; 112 с.     

Васильчук В.Б.

Пригоди Сновиди та його друзів. Повість-казка  978-966-408-649-0; м’яка; 190х220; 72 с.
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Попович Л.А.

Славні лицарі України. 
Історичні оповідання

978-966-10-1118-1; м’яка; 215х180; 80 с.

Гольмбер´ О.

Туре Свентон, приватний детектив
Гадаєте, що шведські детективи тільки те й 
роблять, що розгадують кросворди, намина-
ють солодкі булочки та п’ють каву? Чи, як 
Шерлок Голмс в Англії, цілий день курять 
люльку? Звісно, буває й так. Але часом їм 
доводиться сідати на летючий килим і ло-
вити небезпечних злочинців у далекому мі-
стечку, яке не кожен знайде на карті. Саме 
таким виявився Туре Свентон — найзатя-
тіший і найкмітливіший з усіх приватних 
детективів у Швеції. Оке Гольмберґ (1907–
1991) написав про Туре Свентона дев’ять 
книжок, що стали класикою шведської лі-
тератури. 

978-966-10-1132-7; тверда; 145х200; 136 с.

Терен В.

Хлопчик з планети «Ч» та 
Вогняні Пси. Повісті та оповідання 

978-966-01-0570-6; тверда; 145х215; 288 с.

Різників О.

Іллейко, з Бога Турейко. Епічна поема  
978-966-10-2569-0; м’яка; 170х215; 136 с.

Дев’ятко Н.В.
Скарби Примарних островів

Книга 1. Карта і компас. Роман
Піратський капітан Ярош Сокіл отримує 
зачаровану карту, на якій вказано шлях 
до скарбів Примарних островів. Але карта 
зникає: малюнок проявиться знову, коли 
капітан збере нову команду. 

978-966-10-0066-6; м’яка; 185х210; 304 с.

Книга 2. Кохана Пустельного Вітру. 
Роман

Через зраду ледь не вся команда пірат-
ського корабля потрапляє у полон. І хоча 
деяким в’язням вдається утекти, шляхи 
піратів розходяться. Дітей забирає до сто-
лиці радник Імператора, де їх вчитимуть 
у найкращій школі світу, в якій вихову-
ють імперських командирів. Химера обі-
цяє, що юні пірати славитимуть Імпера-
тора, коли завершать навчання. А сімох 
жінок з піратського корабля везуть у Сар-
кон, покинуте стародавнє місто посеред 
пустелі, овіяної легендами.

978-966-10-1273-7; м’яка; 185х210; 320 с.
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Даррелл Дж.

Моя сім’я та інші звірі. Повість 
978-966-10-1243-0; тверда; 190х220; 240 с.

Гаврош О.Д.

Іван Сила на острові Щастя
«Іван Сила на острові Щастя» — повість 
про нові пригоди відомого силача та його 
друзів. Цього разу вони потрапляють на 
невідомий острів серед океану, де мешка-
ють дивні тубільці. Книжка Олександра 
Гавроша сповнена гумору та карколомного 
сюжету. Це один із небагатьох творів су-
часної української літератури для дітей, 
побудованих на дотепі. Дорослі ж у цій 
книжці відшукають філософські рецепти 
щастя, подані в несподіваній формі.
978-966-10-5226-9; тверда; 130х200; 312 с.

Гелліко П.

Томасіна
Дивні новини ширяться шотландським 
містечком Інверанох. Дочка місцевого 
ветеринара при смерті… На вигоні ота-
борилися цигани, жорстокі дресиру-
вальники тварин… У гораx оселилася 
відьма, і хворі й немічні звірі сходять-
ся до неї з усіх усюд… А потім – по-
жежі, руйнація, буря… Невже це кара 
божевільної кішки за людські злочини? 
Невже повернулася з небуття Баст-Ра, 
сльозоточива богиня-месниця?   978-
966-10-1010-8; тверда; 190х220; 224 с.

Мак-Коркран Дж.

Пітер Пен і Багряний Пірат
Спочатку була п’єса. Потім з’явилася 
повість. На початку XX століття істо-
рія про Пітера Пена користувалася про-
сто-таки шаленим успіхом, зробивши 
Джеймса Метью Баррі найуспішнішим 
письменником Англії. У 1929 році Бар-
рі зробив широкий благодійний жест, 
передавши всі права на Пітера Пена 
лондонській дитячій лікарні «Грейт-
Ормонд-Стріт». Це означало, що відте-
пер завжди, коли хто-небудь (де б то 
не було) ставив п’єсу чи купував при-
мірник книги «Пітер Пен і Венді», ав-
торські відсотки за це отримуватиме не 
баронет Джеймс Метью Баррі, а дитяча 
лікарня. Час показав, що ціннішого да-
рунка автор Пітера Пена придумати не 
зміг би, навіть якби дуже захотів.  978-
966-408-364-2; тверда; 145х215; 256 с.
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Чому в кита така горлянка? 978-966-10-1383-3; м’яка; 205х290; 16 с.

Чому у носорога така шкіра? 978-966-10-1869-2; м’яка; 205х290; 16 с.

Звідки у верблюда горб 978-966-10-1751-0; м’яка; 205х290; 16 с.

Казочка про слоненя 978-966-10-2829-5; м’яка; 205х290; 16 с.

Серія “Книги Ред‘ярда Кіплінга”

Легенди з Книги Джунглів + диск  978-
966-10-1701-5; тверда; 185х210; 144 с.     

Сталкі та його команда
Бунтарські й зухвалі пригоди Сталкі та 
його компанії, хоча й створені понад сто ро-
ків тому, — це щось нове у хлопчачій під-
літковій прозі.   978-966-10-3689-4; тверда; 
185х210; 160 с.

Нові пригоди Сталкі та його команди  
978-966-10-4516-2; тверда; 185х210; 224 с.

Такі собі казки  978-966-10-0487-9; твер-
да; 185х210; 128 с.

Казки на всі смаки. Вибрана проза та 
вірші  978-966-10-3159-2; тверда; 185х210; 
120 с.

Кім
Роман Ред’ярда Кіплінґа «Кім» вважається 
вершиною його творчого доробку.
978-966-10-4755-5; тверда; 185х210; 256 с.
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Такі собі казки. Аудіокнига  2000000001982; компакт-диск

Замовляння долі. Аудіокнига (CD)  2005000009020; компакт-диск

Теґумай і Тафі. Як написали найпершого листа
Одна зі знаменитих «Таких собі казок» Ред’ярда Кіплінґа та найперша, у якій юні читачі зна-
йомляться з чудовою печерною родиною – Теґумаєм, Тешумай і їхньою донею Тафі. У казці нам 
належить разом із непосидючою Тафі написати найпершого у світі листа. Звісно, завдання це не 
з легких – у книжці буде багато списів, непорозумінь і добірної багнюки, але врешті листа буде 
доставлено і прочитано. Як? Дізнаєтеся з книжки!  978-966-10-5088-3; тверда; 185х210; 160 с.

Серія “Легенди Світокраю”

Стюарт П.Р.
тверда; 145х215

У нетрях Темнолісу. 
Книга 1  966-692-259-2; 240 с.

Бурелов. Книга 2 
966-692-362-9; 352 с.

Північ над Санктафраксом.  
Книга 3 966-692-379-3; 320 с.

Темнолесникове прокляття.  
Книга 4 966-692-568-0; 336 с.

Останній із небесних піратів.  
Книга 5 966-692-588-5; 336 с.

Вокс. Книга 6 
966-692-607-5; 336 с.

Вільняк. Книга 7 
978-966-408-285-0; 384 с.
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Снікет Л.

Поганий початок. Повість. Книга 1 966-692-619-9; тверда; 130х180; 176 с.

Зміїна зала. Повість. Книга 2 966-692-701-2; тверда; 130х180; 192 с.

Величезне вікно. Повість. Книга 3 966-692-852-3; тверда; 130х180; 192 с.

Злощасний тартак. Повість. Книга 4 966-692-942-2; тверда; 130х180; 192 с.

Серія “Лихо та й годі”

Серія “Дівчатка Джаклін”

Вілсон Дж.
м’яка; 130х200

Дитина-валіза 978-966-10-1049-8; 152 с.

Дівчата закохані  978-966-10-1850-0; 192 с.

Зірка з ліжка та сніданку 978-966-10-1414-4; 
224 с.

Історія Трейсі Бікер 978-966-10-1126-6; 192 с.

Ліззі Рот-на-замок 978-966-10-1849-4; 80 с.

Четверо дітей та Ельф 978-966-10-4353-3; 352 с.
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Серія “Good book”

Серія “Час читати”

Вілсон Дж.
м’яка; 130х200

У головній ролі Трейсі Бікер 
978-966-10-2039-8; 192 с.

Опівночі 978-966-10-1439-7; 256 с.

Вечірка з ночівлею 978-966-10-3595-8; 136 с.

Слабо: Повість 978-966-10-3902-4; 232 с.

Дівчата зважуються 978-966-10-3986-4; 240 с. 

Серденько Трейсі Бікер 978-966-10-4102-7; 104 c.

Вілсон Дж.
Розмальована мама : повість

Зірка і Дельфінна – так звуть сестер, які мають на двох купу проблем. 
Усі вони різні, але одна – спільна. Це Маргарита, їхня дивовижна мама. 
Непередбачувана 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 
співчуттю і зробити нас трохи добрішими.  
978-966-10-4813-2; тверда; 130х200; 260 с. 

м’яка; 130х200; 64 с.

Діккенс Ч.
Різдвяна пісня.  
978-966-10-3982-6

Бронте Ш.
Джейн Ейр.  
978-966-10-3801-0

Твен М.
Том Сойєр.  
978-966-10-3883-6

Ч А С

ЧИТАТИ
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тверда; 185х210

Чередниченко Д.   Тупці, лялю, тупці. Для маленьких  978-966-10-2692-5; 64 с.

Франко І.   Три міхи хитрощів. Казки, оповідання  978-966-10-1958-3; 80 с.

Руданський С.    Наука (байки, співомовки, пісні)  978-966-10-1226-3; 132 с.

Українка Леся    Хотіла б я піснею стати. Поезії, казки  978-966-10-1239-3; 96 с.

Чубач Г.    Українчики ідуть! Вірші  978-966-10-4219-2; 120 с.

тверда; 195х200

Шевченко Т.    Кобзарик. 978-966-10-1161-7; 60 с.

Франко І.    Круцю, круцю, журавлі...  978-966-10-1230-0; 88 с.

Серія “Українські письменники дітям”

Серія “Українській дитині”

Пригара М.А.
Козак Голота

Збірка оповідань за мотива-
ми українських народних 
дум. Для молодшого шкіль-
ного віку.

978-966-01-0380-1; тверда; 
205х260; 80 с.
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Серія “Світовид”

Серія “Світ засвіття”
Бадей С.

Курс бойового мага: роман-фентезі
Шістнадцятилітній Микола Бутенко міг завше запросто підвищувати 
температуру долонь. От не захоче йти до школи, потримає термометр 
у руці… А за чотири дні до випускних іспитів, на лісовій галявині, 
начитавшись фентезі, несподівано утворив між долонями жовтожару 
палахтючу кульку й, злякавшись, відштовхнув від себе. …А далі була 
інша реальність. Не чужа планета, а незвіданий фантасмагоричний 
світ, населений тролями, вампірами, орками, ельфами, кікіморами… 
і, звичайно ж, людьми.

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

Верн Ж.

тверда; 145х215

20 000 льє під водою. Роман
«20 000 льє під водою» – другий роман знаме-
нитої трилогії великого французького фантаста 
Жуля Верна (1828–1905). У центрі розповіді – 
сповнена небезпек і пригод навколосвітня подо-
рож капітана Немо та його друзів на підводно-
му човні «Наутілус». Капітан Немо, як і мужній 
шотландець капітан Ґрант («Діти капітана Ґран-
та»), що не змирився з утратою незалежності його 
батьківщини, усе своє життя присвятив боротьбі 
за визволення Шотландії від британського пану-
вання.  978-966-10-0525-6; 300 с.

Діти капітана Ґранта. Роман
Герої творів Жуля Верна — мандрівники, вчені, 
винахідники, дослідники — завжди розумні, во-
льові, шляхетні й людяні. Вони не знають, що 
таке вагання, суперечності, сумніви. Обравши 
мету, йдуть до неї, долаючи труднощі й небезпе-
ки, невтомно борються за свободу і справедли-
вість, захищають бідних і знедолених. З самого 
початку Жуль Верн підкреслює, що дії капітана 
Ґранта зумовлені його світоглядом патріота і є по-
літичним протестом.  
966-692-331-9; тверда; 576 с.  

Таємничий острів. Роман
Роман «Таємничий острів» завершує своєрід-
ну трилогію про капітана Немо («Діти капі-
тана Ґранта» і «Двадцять тисяч льє під во-
дою»). Головні персонажі роману — п’ятеро 
американців, котрі здійснили сміливу втечу  
з полону на повітряній кулі і потрапили на без-
людний острів.  966-692-312-2; 528 с.
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Верн Ж.

тверда; 145х215

П’ятнадцятирічний капітан. Роман
Роман «П’ятнадцятирічний капітан» — один із небага-
тьох, де тема науково-технічних відкриттів і фантастич-
ного прогнозування майбутнього відсутня. Усе сконцен-
тровано навколо головної проблеми — протесту проти 
работоргівлі. Письменник викрив і осудив це ганебне 
суспільне явище, вивівши непривабливі образи нелю-
дів-работорговців різних національностей: португальців 
Негору і Коїмбри, американця Гарріса, араба Ібн-Хаміса, 
негрів Алвіша і тубільного володаря Муані-Лунга. 

966-692-284-3; тверда; 145х215; 304 с.

П’ятнадцятирічний капітан: роман
«П’ятнадцятирічний капітан» — роман французько-
го письменника Жуля Верна, вперше опублікований у 
1878 році. Сюжет роману починається тим, що майже 
весь екіпаж китобійного брига «Пілігрим» гине в сутич-
ці з китом. Після загибелі матросів Діку Сенду, п’ят-
надцятирічному хлопчині, доводиться стати капітаном 
судна. П’ятеро негрів, які випадково опинилися на ко-
раблі, допомагають Діку допливти до Америки, — саме 
туди мав дістатися «Пілігрим». Але підступний Негору, 
корабельний кок, таємно змінює курс. Так друзі по-
трапляють до Африки, бо Негору, агент рабовласників, 
прагне помститися Діку, а негрів продати у рабство. Всі 
пасажири брига «Пілігрим» опиняються у смертельній 
небезпеці, з якої їм вдається вийти живими лише зав-
дяки Діку Сенду...

978-966-10-4251-2; тверда; 130х200; 408 с.

Скотт В.

Айвенго : роман
Дія історичного роману «Айвенго» видатного 
англійського письменника Вальтера Скотта 
(1771-1832) відбувається в ХІІ ст. Через 150 ро-
ків після завоювання Англії норманами країну 
і далі роздирають гострі суперечності і нескін-
ченні війни. Прагнення короля Річарда Левове 
Серце припинити ворожнечу і об’єднати країну 
викликає постійний супротив бунтівних фео-
далів. На тлі запеклої боротьби за цілісність 
країни розгортається романтична історія ко-
хання доблесного рицаря Айвенго і прекрасної 
леді Ровени. 

966-01-0349-2; тверда; 145х215; 436 с.

Васильченко С.

В бур’янах : повість, оповідання
У виданні вміщено твори класика української 
літератури на селянську, шкільну тематику; 
проникливі, реалістичні оповідки про дітей, 
новели-мініатюри із циклу «Крилаті слова» та 
перша частина незакінченої повісті «Широкий 
шлях» про дитинство та раннє змужніння Та-
раса Шевченка. Для широкого кола читачів.

978-966-10-4790-6; тверда; 130х200; 256 с.
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Керрол Л.

тверда; 130х200

Аліса у Задзеркаллі : повість
«Аліса у Задзеркаллі» — дитяча книжка англій-
ського математика й письменника Льюїса Керро-
ла, написана 1871 року як продовження книги 
“Алісині пригоди у Дивокраї”. Цього разу Аліса 
вирушає в казкову країну — Задзеркалля. Вона 
стає учасницею незвичайної шахової гри — спо-
чатку на правах пішака, а потім — королеви.
978-966-10-4791-3; 176 с.

Алісині пригоди у Дивокраї : повість
Льюїс Керрол не без усмішки писав, що «Алісині 
пригоди у Дивокраї» розраховані на дітей віком 
від п’яти років до п’ятнадцяти, від п’ятнадця-
ти — до двадцяти п’яти, від двадцяти п’яти — до 
тридцяти п’яти і т. д. ... Книга вважається одним 
з кращих зразків літератури в жанрі абсурду, 
в ній використовуються численні математичні, 
лінгвістичні та філософські жарти й алюзії. Про-
понований переклад відзначається свіжістю «про-
читання» першотвору, що дає змогу ознайомити 
читача з повнокровною, автентичною «Алісою».  
978-966-10-4794-4; 144 с.

Нестайко В.

тверда; 130х200

В країні Сонячних Зайчиків: повісті-казки
Карколомні пригоди й чарівні перетворення, 
загадкові зникнення й несподівані з’яви, сміх, 
веселощі, сльози, розпач — все це химерно пе-
реплелося в іскрометних і вигадливих пові-
стях-казках Всеволода Нестайка. Для широкого 
кола читачів.  978-966-10-4511-7; 272 с.

Чарівний талісман
До книжки відомого українського письменника 
Всеволода Нестайка увійшли повісті, написані 
для школярів молодших і середніх класів. Диво-
вижні пригоди ваших ровесників, котрі потра-
пляють у карколомні ситуації, що виявляють і 
кращі, і гірші якості їхніх характерів і спонука-
ють до роздумів і переосмислення багатьох уста-
лених понять; формують особистість! Знаходьте 
в собі Людину! Для широкого кола читачів.  
978-966-10-4512-4; 320 с.

Чарівні окуляри : Правдиво-фантастична 
повість про надзвичайні пригоди 

київських школярів
У новій правдиво-фантастичній повісті лауреата 
літературної премії імені Лесі Українки, слав-
ного українського казкаря Всеволода Нестайка 
розповідається про веселі пригоди київських 
школярів.   978-966-10-4514-8; 136 с.

Неймовірні детективи: повісті
Звичайні київські школярі ніколи не думали, 
що їм доведеться розплутувати загадкові злочи-
ни. Проте хіба можна лишатися осторонь, коли 
поруч коїться неймовірне? А ще, коли в розслі-
дуваннях беруть участь такі креативні капітани 
міліції?.. Надзвичайно цікаві повісті відомого 
письменника Всеволода Нестайка запрошують 
читачів опинитися віч-на-віч із дивовижним. 
Для дітей середнього шкільного віку.  
978-966-10-4513-1; 480 с
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Рід Т.М.

Вершник без голови. Роман
«Вершник без голови» – один із найкращих 
творів англо-ірландсько-американського пись-
менника Томаса Майна Ріда. З перших сто-
рінок цієї книжки читача захоплює майстерно 
побудований сюжет, що ґрунтується на роз-
критті загадкового злочину. Разом з тим, роз-
виваючи заплутаний сюжет, ведучи читача від 
епізоду до епізоду, Майн Рід змальовує досить 
правдиву картину життя Техасу 50-х років 
ХІХ ст. 

966-692-567-2; тверда; 145х215; 512 с.     

Гоголь М.

Вечори на хуторі біля Диканьки. 
Тарас Бульба. Вій. Повісті

966-692-369-6; тверда; 145х215; 336 с. 

Вечори на хуторі біля Диканьки : повісті
В історії світової літератури трапляються 
щасливі випадки, коли створена письменни-
ком-початківцем книга долає часові та про-
сторові обмеження, перетворюючись у шедевр 
для всіх часів і народів. Саме таким щасли-
вим випадком можна вважати «Вечори на ху-
торі біля Диканьки» Миколи Гоголя. У вось-
ми повістинах, що лягли в основу «Вечорів…», 
читач відкриє для себе майже казковий світ 
старожитнього українського села, де відьми 
літають як собі знають, де чорт ярмаркує у 
Сорочинцях, де страшний Басаврюк чіпляєть-
ся до гарних дівчат. Цей веселий (а інколи — і 
страшнуватий) світ поряд — варт лише роз-
горнути книжку. Для широкого кола читачів. 
978-966-10-4097-6; тверда; 130х200; 288 с

Андерсен Г.Х.

Вибрані казки :  казки
Казки видатного данського письменника Ганса 
Християна Андерсена знають і люблять в усьо-
му світі. Ці твори мають глибокий внутрішній 
смисл, психологічно довершені, вирізняються 
своєрідною побудовою сюжету, а їхня мова — 
жива й емоційна. Світ казок Андерсена — це 
світ прекрасної мрії про справедливість, лю-
бов, добро та злагоду. У виданні використані 
малюнки данського художника Вільгельма 
Педерсена (1820–1859) — першого ілюстратора 
казок Андерсена. 

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

Сервантес М. де

Вигадливий ідальго 
Дон Кіхот Ламанчський. Роман

Славетний твір великого іспанського письмен-
ника оповідає про кумедні, а часом дивовиж-
ні пригоди мандрівного рицаря Дон Кіхота та 
його зброєносця Санчо Панси. Читаючи ро-
ман, і насмієшся досхочу, і нахвилюєшся, а 
під кінець задумаєшся над людським життям, 
а може, й над долею всього людства.

978-966-01-0402-0; тверда; 145х215; 352 с.
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Бронте Ш. 

Учитель: повість
«Учитель» Шарлотти Бронте – перший і значною 
мірою автобіографічний роман відомої англійської 
письменниці. Це оповідь про Англію та Бельгію; 
про звичаї, що панували в брюссельських пансіо-
нах середини ХІХ століття; про непрості взаєми-
ни між братами. Це також історія про любов: тут 
і традиційний любовний трикутник; і цинічний 
меркантилізм, і чисті почуття. Роман цілком су-
часний, бо стосунки між чоловіком і жінкою ці-
каві та актуальні завжди. 
978-966-10-4493-6; тверда; 130х200; 336 с. 

Джен Ейр: роман
Джен Ейр – бідна непримітна сирота. Її майбут-
нє виглядає безрадісним. Тітка Джен та двою-
рідний брат ненавидять її. Життя в Ловудській 
школі жорстоке і небезпечне. Які внутрішні сили 
знайде в собі Джен Ейр, аби побороти усе це? Шу-
каючи незалежності, Джен вирушає у світ сама. 
Чи справді містер Рочестер, її новий господар, 
є таким, яким хоче видаватися? Яка таємниця 
замкнена у кімнаті на третьому поверсі його бу-
динку, звідки уночі лунає дивний сміх? Шукаючи 
любов, Джен стикається з жахом, жорстокістю, 
бідністю та спокусою. Чи достатньо сильна вона 
для того, щоби вчинити правильно? Чи стане вона 
для когось чимось більшим, аніж просто бідною 
непримітною Джен Ейр?
978-966-10-4430-1; тверда; 130х200; 544 с.

Шпірі Й.

Гайді. Гайді. Пригоди тривають: Повість
Невигадлива щира повість, що складається із 
двох частин і скомпонована у вигляді низки 
оповідань, несподівано стала вважатися ше-
девром світової класики, була визнаною най-
кращим на той час твором для дітей. За десять 
років після першої публікації книгу переви-
дали 13 разів! 1882 року вийшов перший пе-
реклад повісті французькою, 1884 — англій-
ською мовами. 1899 року її ввели в шкільну 
програму США.
978-966-10-2734-2; тверда; 145х215; 240 с. 

Додж М.М.

Ганс Брінкер, або Срібні ковзани : роман
«Срібні ковзани» — роман американської 
письменниці Мері Мейпс Додж, вперше опу-
блікований у 1865 році. Книга перекладена на 
багато мов і одержала досить широке поширен-
ня в усьому світі. Перед нами постає цікава 
історія бравого Ганса і його сестрички Ґретель, 
що розгортається на тлі географічного та побу-
тового опису Голландії XIX століття. У книзі 
змальовано картини голландського життя з 
його оригінальними звичаями; попутно ро-
бляться цікаві екскурси і в історію країни. 
Після низки пригод енергійному Гансу вдаєть-
ся визволити зі злиднів усю родину Брінкерів.  
978-966-10-4792-0; тверда; 130х200; 368 с. 

Пчілка Олена

Годі, діточки, вам спать! : Вірші, 
оповідання, казки, фольклорні записи

Ця книжка — найповніше видання дитячих 
творів української письменниці Олени Пчілки 
(1849–1930). Складається вона з двох розділів. 
У перший увійшли оригінальні твори письмен-
ниці: вірші, байки, оповідання та казки. Дру-
гий склали фольклорні записи Олени Пчілки: 
дитячі пісеньки та вірші, казки, сміховинки, 
ігри, загадки, прислів’я. Для широкого кола 
читачів. 
978-966-10-4245-1; тверда; 130х200; 272 с
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Гловацька К.

тверда; 170х215

Гомерова «Іліада»
Ця книжка – прозовий переказ «Іліади», славнозвісної поеми давньогрецького співця Гомера, 
про події та героїв Троянської війни. Для вчителів, школярів, усіх, хто цікавиться шедеврами 
світового письменства. Автор передмови доктор філологічних наук — А. О. Білецький. Віршова-
ний переклад — Бориса Тена.  978-966-01-0592-8; 200 с. 

Гомерова «Одіссея»
Прозовий переказ для дітей славетної Гомерової поеми про мандри й пригоди героя Троянської 
війни Одіссея на шляху додому. Автор передмови доктор філологічних наук — А. О. Бі лець кий. 
Віршований переклад — Бориса Тена.  978-966-01-0591-1; 152 с. 

Міфи Давньої Греції
Книжка знайомить читачів із найвідомішими міфами Давньої Греції.  978-966-01-0529-4; 296 с.

тверда; 130х200

Бьоргер ¥.А.

Дивовижні пригоди барона фон Мюнхгавзена, 
розказані ним самим

У ваших руках — веселі та захопливі оповідки невмиру-
щого барона фон Мюнхгавзена. Зрозуміло, в історіях цього 
шановного добродія правди, м’яко кажучи, не так вже й ба-
гато, але ж (за висловом Дж. Бруно) як гарно все придума-
но!.. Крім того, хочемо подати читацькій аудиторії невідому 
і найповнішу версію “Дивовижних пригод барона фон Мюнх-
гавзена”.   978-966-10-3755-6; 136 с. 

Вебстер Д.

Довгоногий Дядечко : повість
Вихованку сиротинця Джерушу (Джуді) несподівано посила-
ють у коледж, а оплачує навчання таємничий опікун, який 
просить, щоб вона описувала в листах своє життя, не очіку-
ючи відповіді. Дівчина лише раз мигцем бачила його, та й 
то зі спини, однак відзначила, що він — довгоногий. Вона 
пише дотепні відверті листи, супроводжуючи їх кумедними 
малюнками. Їй так потрібно мати когось у цьому світі... Чи 
дізнається Джуді, хто він, цей незвичайний благодійник? 
Повість уперше перекладено українською мовою.  
978-966-10-4710-4; 208 с. 
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Купер Ф.

тверда; 145х215

Звіробій. Роман
Дія роману «Звіробій» американського 
письменника Джеймса Фенімора Купера 
відбувається в сорокових роках ХVIII ст., 
за часів освоєння європейськими колоні-
заторами безкрайніх просторів Північної 
Америки. Герой роману Натаніель (Нат-
ті) Бампо – слідопит, мисливець, непере-
вершений стрілець – часто приходить на 
допомогу людям, коли їм загрожує небез-
пека. «Звіробій» – перша частина епопеї 
Купера про Шкіряну Панчоху – чудового 
літературного образу, створеного шляхет-
ною думкою і живою творчою фантазією 
автора. Попереду ще багато подвигів та 
пригод очікують Звіробоя та його вірного 
друга Чингачгука. Нам це обіцяє автор: 
«Мовчки вирушили вони до Магауку, у 
зворотну путь, назустріч новим пригодам, 
таким самим захоплюючим, як і ті, що 
ними починали свій славний шлях на цьо-
му чудовому озері...»  966-692-473-0; 448 с. 

Останній із могікан. Роман
Роман для середнього і старшого шкільно-
го віку.  966-692-461-7; 304 с.

Купер Ф.

тверда; 145х215

Піонери, або Біля витоків  
Саскуеханни. Роман

«Піонери» — четверта книга у славетній пен-
талогії про Шкіряну Панчоху. У романі «Пі-
онери» Натаніель Бампо — сімдесятирічний 
дивак-мисливець, що доживає віку, а Чинга-
чгук — індіанець Джон Могіканин, котрий 
спився на старість.  966-692-463-3; 352 с.

Слідопит, або Суходільне море. Роман
Все, що відбувається на сторінках роману 
«Слідопит» Фенімора Купера, стосується кін-
ця 50-х років XVIII століття і пов’язане на-
самперед із війною. У цій книзі ми знову зу-
стрінемося з улюбленим героєм Купера Натті 
Бампо-Слідопитом, розвідником англійської 
армії. Він, як завжди, відважний, винахід-
ливий, шляхетний, непримиренний до неви-
правданої жорстокості, мріє про мирне і чесне 
існування, засуджує расову зарозумілість ко-
лоністів.  966-692-727-6; 464 с.

Гаврош О.Д.                              тверда; 130х200

Іван Сила на острові Щастя
«Іван Сила на острові Щастя» — повість про нові 
пригоди відомого силача та його друзів. Цього разу 
вони потрапляють на невідомий острів серед оке-
ану, де мешкають дивні тубільці. Книжка Олек-
сандра Гавроша сповнена гумору та карколомного 
сюжету. Це один із небагатьох творів сучасної укра-
їнської літератури для дітей, побудованих на доте-
пі. Дорослі ж у цій книжці відшукають філософ-
ські рецепти щастя, подані в несподіваній формі.  
978-966-10-5130-9; 312 с. 

Пригоди тричі славного розбійника Пинті : 
повість

«Пригоди тричі славного розбійника Пинті» — пер-
ша українська повість про легендарну постать на-
шої історії. В її основу лягли народні перекази про 
опришків. Для широкого кола читачів.  
978-966-10-4531-5; 208 с.
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Сігал Е.

Історія кохання: роман
Роман американського письменника про зво-
рушливе кохання студента, сина мільйонера, 
до дочки бідного італійського емігранта. По-
бравшись, молодята живуть у скруті, проте 
вони щасливі. Здається, ніщо не може їх роз-
лучити. І справді, розлучає їх лише трагічна 
смерть Дженні.

978-966-10-4492-9; тверда; 130х200; 144 с.

Ґрімм В. і Я.

Казки для дітей та родини
Це найповніше серед українських видання ка-
зок славнозвісних братів Ґрімм містить понад 
200 казок і легенд для дітей. Окрім того, у 
книзі є передмова літературознавців, передмо-
ва братів Ґрімм, спогади Германа Ґрімма, піс-
лямова, хронологічний перелік видань «Казок 
для дітей та родини» та перелік ілюстраторів.

978-966-10-0737-5; тверда; 145х215; 816 с. 

Нечуй-Левицький І.

Кайдашева сім’я : повість
«Кайдашева сім’я» — реалістична соціаль-
но-побутова повість класика української літе-
ратури Івана Нечуя-Левицького. У творі опи-
сано події, що відбувалися у великій сільській 
родині Кайдашів. Конфлікти усередині сім’ї 
зображено з гумором, проте добре ставлення 
до сварливих Кайдашів не перешкоджає ав-
тору безжально критикувати суспільний лад, 
спосіб організації громади, поведінку духо-
венства, які призводять до зубожіння люд-
ського духу.

978-966-10-4884-2; тверда; 130х200; 232 с. 

«Кирило Кожум’яка» та інші українські 
легенди і перекази

У збірці «Кирило Кожум’яка» та інші…» зі-
брано легенди і перекази, записані з уст ста-
рожилів із багатьох куточків України. Обидва 
жанри покликані зберегти свідчення про ми-
нуле краю. Виразно виявляється у цих творах 
зв’язок фантазійного з конкретними історич-
ними подіями. Легенди та перекази завж-
ди пропагують ідеї гуманності та соціальної 
справедливості. Фольклорні джерела народу 
невмирущі. Для широкого кола читачів.

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

Квітка-Основ’яненко Г.

Конотопська відьма. Салдацький патрет
До видання увійшли найкращі бурлескно-ре-
алістичні твори класика української літера-
тури Г. Квітки-Основ’яненка — гумористичне 
оповідання «Салдацький патрет» та сатирич-
на повість «Конотопська відьма». Автор дуже 
яскраво зобразив своїх героїв — їхню темря-
ву, безкультур’я, самодурство, жадібність та 
взаємні інтриги. Хоча дійові особи нагадують 
шарж на людей, але при цьому персонажі не 
втрачають своєї реалістичності.

978-966-10-4844-6; тверда; 130х200; 152 с.   
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Кіплінг Р.

Книга джунглів та Друга книга джунглів: оповідання
Славетна «Книга джунглів» уперше приходить до українського читача у своєму первісному ви-
гляді. Видання, яке ви тримаєте в руках, містить усі історії про Мауґлі, а також авторську 
передмову, іменний покажчик, всі вірші та маловідомі оповідання з життя тварин та людей, 
які існують на межі життя і смерті, покори і переступу, щомиті реалізовуючи славетні Закони 
джунглів. До 150-річчя з дня народження Ред’ярда Кіплінґа. Для середнього та старшого шкіль-
ного віку.  978-966-10-4376-2; тверда; 145х215; 320 с. 

Книга джунглів та Друга книга джунглів: оповідання

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

Мауглі. У лісі Рукх: оповідання
Вперше під однією обкладинкою зібрано всі оповідання про Мауґлі та заключну історію про го-
дованця вовків. Читачі не лише помандрують казковим світом джунглів, а й зустрінуться з до-
рослим Мауґлі, спробувавши дати відповідь на запитання — чи той це Мауґлі, якого вони добре 
знали за «Книгою джунглів»? До 150-річчя з дня народження Ред’ярда Кіплінґа. Для середнього 
шкільного віку.  978-966-10-4523-0; тверда; 145х215; 208 с. 

Гофман Е.

Крихітка Цахес, на прізвисько Цинобер : 
повість-казка

Ця іронічно-саркастична повість-казка – найві-
доміший твір класика світової літератури Ерн-
ста Гофмана. Це чудернацька суміш оповідей 
про фей і чарівників та основоположних ідей 
романтизму. Письменник висміює суспільство, 
котре, втративши ціннісні орієнтири, самоза-
кохано творить собі кумира. Жалюгідні спроби 
насадити реформи указами, догматизм наукової 
думки, корумпована влада… Вам це нічого не 
нагадує? Для широкого кола читачів.  
978-966-10-4817-0; тверда; 130х200; 208 с. 

Сент-Екзюпері А.

Маленький принц: повість 
Книга увійшла до рейтингу «Читацький маст-
рід» від «Amazon» та до рейтингу «Книги, які 
має кожен прочитати хоч раз у житті».  
978-966-10-4107-2; тверда; 130х200; 96 с.
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Олкотт Л.М.

Маленькі жінки : роман
«Маленькі жінки» Луїзи Мей Олкотт — культо-
вий роман багатьох поколінь американських ді-
вчат. Ним зачитувались до самозабуття; над ним 
плакали і сміялися; його розбирали на цитати 
й неодноразово екранізували. Четверо сестер — 
миловида й пухкенька Меґ, незграбна і схиль-
на до хлопчачих витівок Джо, манірна юна леді 
Емі та сором’язлива жертовна Бет — усі вони 
намагаються стати хорошими, зазнаючи невдач 
та здобуваючи маленькі перемоги на шляху до 
самовдосконалення. Їм співчуваєш і заздриш, 
разом із ними переживаєш та радієш. І вреш-
ті-решт ті далекі американські дівчатка стають 
по-справжньому близькими тобі, а роман — чи 
не найулюбленішим!

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

Стругацькі А. і Б.

Малюк. Пікнік на узбіччі. 
Хлопець із пекла. Повісті

Повісті Аркадія і Бориса Стругацьких «Малюк», 
«Пікнік на узбіччі» та «Хлопець із пекла» — 
найцікавіші та найпопулярніші фантастичні 
твори для підлітків.

966-692-283-5; тверда; 145х215; 368 с.

Бонзельс В.

Небесний народ: повість
Повість «Небесний народ» ще раз і ще раз ста-
вить перед читачем вічні і нелегкі запитання: 
що таке добро і зло, як втриматися між цими 
антиподами і не збочити з правильного шля-
ху в нашому мінливому та химерному світі, 
як уберегти душу від гріха та в чому полягає 
вічне блаженство. Головний герой книги — 
добрий дух природи ельф — самовіддано до-
помагає мешканцям лісової галявини дати 
відповідь на згадані питання, радіє і сумує 
разом з ними, бо й сам у полоні боротьби з 
власними сумнівами.

978-966-10-3754-9; тверда; 130х200; 216 с.

Король-Старий В.

Нечиста сила : казки
До цієї книжки увійшли фантастичні казки 
українського письменника, які повертаються 
до читача із двадцятих років минулого століт-
тя. Демонічні сили, створені народною фанта-
зією, діють у казках активно і переважно на 
користь людям. Для широкого кола читачів.

978-966-10-4773-9; тверда; 130х200; 160 с.

Портер Е.

Полліанна: повість
Ця книга — світовий бестселер. Кожного, хто 
перегорне її сторінки, вона зробить милосерд-
нішим, вселить оптимізм у зневіреного. А чи 
вмієте ви грати в чудодійну гру «в радість»? 
Якщо ні, то, прочитавши цю книгу, — неод-
мінно зумієте! І світ одразу ж стане добрішим. 
978-966-10-3756-3; тверда; 130х200; 256 с.  

Полліанна дорослішає: повість
Які пригоди чекають на маленьку Полліанну 
у Бостоні? Чи продовжуватиме вона грати у 
свою «гру в радість», коли подорослішає? Як 
складеться життя тітки Поллі, лікаря Чилто-
на, Джиммі, Джона Пендлтона та нових дру-
зів дівчини? Читайте продовження історії про 
Полліанну — та обов’язково про все дізнаєте-
ся.  978-966-10-4431-8; тверда; 130х200; 288 с. 
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Сабатіні Р.

Одіссея капітана Блада. Роман
Молодого лікаря Пітера Блада несправедливо звинувачують у державній зраді й продають у раб-
ство на острів Барбадос — в англійську колонію. Він утікає з неволі, захопивши з товаришами іс-
панський корабель… Волею долі ставши піратом, юнак не втратив честі, благородства, милосердя. 
Його незвичайні, інтригуючі пригоди на суші й на морі, талановито розказані Рафаелем Сабатіні, 
неодмінно зацікавлять і школярів, і дорослих. 978-966-10-4464-6; тверда; 130х200; 396 с. 

Хроніка капітана Блада. Роман
Історико-пригодницький роман захоплююче й інтригуюче переносить нас у XVII століття, в часи 
колонізації Нового Світу, в непрості стосунки флібустьєрів і чиновників. Автор так динамічно, 
зі знанням справи описує численні морські бої та пригоди капітана Блада, що від роману годі 
відірватися, не дочитавши.   978-966-10-4465-3; тверда; 130х200; 268 с. 

Фортуна капітана Блада. Роман
Третя книга Рафаеля Сабатіні про шляхетного пірата капітана Блада — це, як і книга друга, 
збірка оповідань. Утім, попри сюжетну завершеність кожного оповідання, всі вони поєднані го-
ловними героями, часовою послідовністю та причинно-наслідковими зв’язками, тож дану книгу 
можна вважати романом у новелах. Читач порине в дивовижний світ яскравої природи Кариб-
ських островів та витончених вітрильників, побачить строкатий натовп моряків і тубільців у 
припортових тавернах, уболіватиме за капітана Блада та його спільників буканьєрів з Берего-
вого братства, які завдяки своїй винахідливості, відвазі й енергійності долатимуть чергові під-
ступи іспанських адміралів та губернаторів і, звісно, шукатимуть скарби. Бо слово «фортуна» в 
англійській мові означає ще й «скарб»…  978-966-10-4466-0; тверда; 130х200; 240 с

Пригоди капітана Блада : Одіссея капітана Блада. Хроніка капітана Блада 

978-966-10-4467-7; тверда; 145х215; 496 с. 

Твен Марк

Пригоди Тома Сойєра. Пригоди Гекль-
беррі Фінна. Повісті

У повістях Марк Твен спробував воскресити 
проведені в Ганнібалі дитячі роки, які, попри 
всі незгоди, що їх судилося пережити його ро-
дині, збереглися в пам’яті як ідилія — містеч-
ко, що купається в сонячному мареві, лісисті 
пагорби, на схилах яких він з друзями грався 
в розбійників, а перед містом — велична широ-
чінь Міссісіпі.

966-692-471-4; тверда; 145х215; 480 с.

Грін О.

Пурпурові вітрила: повість

978-966-10-4235-2; тверда; 130х200; 128 с.



63тел./факс: (0352) 43-00-46, 25-18-09, 43-42-82, 43-42-92 • zbut@bohdan-books.com

Дитяча література
Несбіт Е.

Фенікс і килим : повість
Дивовижні пригоди Сіріла, Роберта, Антеї, 
Джейн і малюка Базі здійснюються без пере-
шкод, бо допомагає братам і сестрам фантас-
тичний жароперий птах Фенікс. А з’явився він 
у їхньому домі разом із чарівним літаючим ки-
лимом. Кожна забаганка дітей, окрім захоплен-
ня, бо виконана так легко, приносить і чимало 
клопотів... Як же вони долають перешкоди, чого 
вчаться, у чому впевнюються, розкаже вам ця 
захоплююча повість. 
978-966-10-4774-6; тверда; 130х200; 344 с. 

П’ятеро дітей та ельф: повість
Чи хотіли б ви зустріти чарівну істоту, яка ви-
конає будь-яке ваше бажання? Персонажам цієї 
книги — Сірілу, Роберту, Антеї, Джейн і Базі — 
поталанило: вони знайшли ельфа Псамміда, ко-
трий щодня виконує по одному їхньому бажан-
ню. Та кожне прохання призводить до чергової 
халепи. Чи зуміють діти подолати усі труднощі 
та чи залишиться ельф-чародій із ними назавж-
ди? 
978-966-10-4001-3; тверда; 130х200; 280 с.  

Діккенс Ч.

Різдвяні повісті
Вперше українською мовою увазі юного чи-
тача пропонуються такі твори всесвітньо 
відомого англійського письменника Чарлза 
Діккенса: «Різдвяна пісня», «Новорічні дзво-
ни», «Цвіркун домашнього вогнища», «Битва 
життя», «Одержимий». У них Чарлз Діккенс 
прославляє звичайні людські радощі і вису-
ває на передній план цінність людського те-
пла та щастя.

966-692-827-2; тверда; 145х215; 464 с.

Дефо Д.

Робінзон Крузо : роман
Роман англійського письменника Даніеля 
Дефо розповідає нам про дивовижні та за-
хоплюючі пригоди морехода із Йорка, який 
потрапив на безлюдний острів і прожив там 
понад двадцять вісім років. Книга буде ціка-
вою як для маленьких, так і для дорослих 
читачів.
978-966-10-4250-5; тверда; 130х200; 336 с.  

Назарук О.

Роксоляна: історична повість з 16-го століття
Роксоляна (Анастасія Лісовська) — єдина законна дружина ту-
рецького султана Сулеймана ІІ Кануні Великого — відзначалась 
вродою, розумом, здібністю до наук, талантом до співу й інстру-
ментального виконавства. Відігравала значну роль у політично-
му та громадському житті Османської імперії 1520–60-х років. 
Ця повість — про становлення характеру, про велике кохання, 
про непросте виживання й утвердження особистості українки, 
що пройшла шлях від простої дівчини-бранки до величної Хасе-
кі-султан; про її гріхи і їх тяжку спокуту... А ще автор захоплю-
юче й поетично описав реальні історичні події, тодішні звичаї 
тощо. Для широкого кола читачів. 

978-966-10-4368-7; тверда; 130х200; 368 с. 
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Рутківський В.Г.

Сині Води: історичний роман
Рік 1361. Волею долі князь Дмитро Боброк 
опиняється в центрі подій, що, зрештою, 
призводить до битви над річкою Сині Води — 
однієї з найбільших битв у історії середньо-
вічної Європи. Разом з героями роману укра-
їнського прозаїка Володимира Рутківського 
«Сині Води» читач не лише зазнає безлічі за-
хопливих пригод, а й дізнається, хто вряту-
вав великого князя литовського та руського 
Ольгерда від стріли найманого вбивці, позна-
йомиться з властителем Золотої Орди ханом 
Мамаєм, побуває в Києві — одній з найве-
личніших столиць Європи. А головне — пе-
реконається в тому, що потяг до свободи до-
лає будь-які перепони.
978-966-10-4170-6; тверда; 145х215; 440 с.

Буличов К.

Селище. Фантастичний роман
Фантастичний роман відомого російського 
письменника Кіра Буличова «Селище» пере-
несе юних читачів у небезпечний світ інопла-
нетних мандрів. Під час космічного перельо-
ту дослідницький корабель «Полюс» зазнав 
аварії, і групка людей, яким вдалося вряту-
ватися, створила на чужій, дикій планеті не-
величке поселення – селище.

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

Короленко В.

Сліпий музикант : повість
Петрик — єдиний син багатої дворянської 
родини Попельських — сліпий від народ-
ження. Його мати Анна Михайлівна любить 
і жаліє хлопчика, тому й виховує його як 
тендітну квітку. А дядько Максим, який в 
юності бився під прапором Гарібальді, нама-
гається привчити Петрика до самостійності. 
Хлопчик починає пізнавати світ на дотик, і 
одного разу його пальці знаходять клавіші 
фортепіано. Ще не знаючи ціни своєму та-
ланту, він іде з волоцюгами «шукати прав-
ду». І тільки любов тепер здатна примирити 
його зі світом зрячих. З російської переклав 
Ф. Гавриш.
978-966-10-4572-8; тверда; 130х200; 160 с.

Гюго В.

Собор Паризької Богоматері : роман

978-966-10-4432-5; тверда; 130х200; 544 с.

Джованьйолі Р.

Спартак. Роман
Роман письменника-гарібальдійця Рафаелло 
Джованьйолі про найбільше в історії пов-
стання рабів під проводом Спартака, що від-
булося в Римській імперії 74-71 рр. до н.е.
966-692-660-1; тверда; 145х215; 400 с.

Гоголь М.

Тарас Бульба : історична повість
«Тарас Бульба» — історична повість Миколи 
Гоголя, в якій художньо узагальнено події, 
що відбувалися на українських землях за 
часів існування Запорозької Січі. На прикла-
дах головного героя твору Тараса Бульби та 
інших персонажів автору вдалося перекон-
ливо показати незламність українських ко-
заків у боротьбі за свободу рідного народу.
978-966-10-5100-2; тверда; 130х200; 192 с.
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Берроуз Е.

Тарзан, годованець великих мавп. 
Повернення Тарзана. Романи

Захоплюючі історії про хлопчика Тарзана, 
вихованця диких джунглів, не залишать 
байдужими жодного читача.
966-692-892-2; тверда; 145х215; 432 с.

Тарзан. Тарзан та його звірі. 
Тарзанів син. Романи

Захоплюючі історії про хлопчика Тарзана, 
вихованця диких джунглів, не залишать 
байдужими жодного читача.
966-692-891-4; тверда; 145х215; 368 с.

Фуке Ф.д.л.М.

Ундина : повість
Казкова повість «Ундина» (1811) — найвідоміший 
твір німецького письменника епохи романтизму 
Фрідріха де ля Мотт Фуке — належить до класи-
ки світової літератури. В основі повісті — сюжет 
із германської міфології про чарівну ундину — 
звабливого духа води, що закохується в прекрас-
ного юнака. Твір, написаний у дусі середньовіч-
ного лицарського роману, сповнений елементів 
фантастики й подекуди справді нагадує казку.
978-966-10-4759-3; тверда; 130х200; 160 с.

Ле Ґуїн У.

Чарівник Земномор’я: Фантастичний роман
«Чарівник Земномор’я» – це розповідь про ста-
новлення хлопчика Геда у світі людей і чаклунів, 
відьом і драконів, його славетні подвиги задля 
встановлення гармонії між Добром і Злом, Світ-
лом і Темрявою. Продуманий до дрібниць, яскра-
вий світ Земномор’я є неповторно чарівним і ва-
бить мільйони любителів фантастики у всьому 
світі. Для середнього шкільного віку.
966-692-809-4; тверда; 145х215; 672 с.

Дюма О.

Три мушкетери. Роман
У романі органічно втілені творчі принципи 
письменника, стильові особливості істори-
ко-пригодницького роману, які він започатку-
вав і розвинув. У творі відображено історичні 
події за Людовіка ХІІІ (1610–1643). Історія для 
Дюма — це лише сукупність фактів і подій, на 
підставі яких можна створити цікавий дина-
мічний сюжет.

966-692-405-6; тверда; 145х215; 624 с.

Граф Монте-Крісто : роман : Т. 1 
«Граф Монте-Крісто» Александра Дюма — 
один із улюблених романів багатьох поколінь 
читачів. Це розповідь про несправедливо засу-
дженого й ув’язненого в замку Іф юнака Едмо-
на Дантеса. Зумівши утекти з в’язниці й від-
шукавши скарб, він прагне справедливості та 
відплати... Що чекає на його кривдників? Чи 
принесе ця помста задоволення самому Данте-
сові? Історія добра і зла, кривди й помсти, зма-
льована у книзі, сповнена неабиякої інтриги.

978-966-10-5245-0; тверда; 130х200; 528 с.
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Франко І.

Захар Беркут : образ громадського життя 
Карпатської Русі в XIII віці : історична 

повість
«Захар Беркут» — найвідоміший твір І. Фран-
ка на історичну тему про боротьбу давніх кар-
патських общин проти нашестя монголів та со-
ціального гноблення. Повість було написано на 
конкурс, оголошений журналом «Зоря», та впер-
ше видано 1883 р. в цьому ж журналі. На основі 
повісті знято однойменний фільм.
978-966-10-4845-3; тверда; 130х200; 248 с.

Вовчок Марко

Інститутка : повісті та оповідання
До видання увійшли найкращі твори видатної 
української письменниці Марка Вовчка (Марії 
Олександрівни Вілінської) для дітей, що поло-
нять правдою життя, палким протестом проти 
кріпосницької деспотії та самовідданою любов’ю 
до народу.
978-966-10-5011-1; тверда; 130х200; 264 с.

Трублаїні М.

Шхуна «Колумб» : повість
Повість «Шхуна “Колумб”», хоч і написана дале-
кого 1940 року, і досі залишається однією з най-
улюбленіших пригодницьких книжок мільйонів 
хлопців та дівчат. Герої повісті з маленького 
рибальського селища викривають шпигуна, ко-
трий має намір завадити науковим дослідженням 
з видобутку гелію. Юні острів’яни вступають в 
нерівну боротьбу з ворогом, зазнаючи жорстоких 
випробувань, що часом межують зі смертю, та 
жодні перешкоди не можуть встояти перед смі-
ливістю та мужністю цих героїв. Для широкого 
кола читачів.
978-966-10-4553-7; тверда; 130х200; 416 с.

Вілсон Д.

Четверо дітей і ельф : повість
978-966-10-4268-0; тверда; 130х200; 352 с.

Готорн Н.

Шарлатова літера : повість
Ця книга — світовий бестселер.
Вона не лише заторкує найтонші нюанси по-
чувань зневаженої жінки, покараної за пе-
релюб, а й зображує спектр взаємин членів 
пуританської громади часів, коли активізу-
валися «відьомські процеси».
Гріх і спокута, честь і безчестя, очищаюча 
сила любові й руйнівна сила ненависті тво-
рять захоплюючу повість, уперше перекладе-
ну українською.
978-966-10-4818-7; тверда; 130х200; 288 с.
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Серія “Богданова шкільна наука”

Формат серії 130х200; обкладинка м’яка

Нестайко В.

В країні Сонячних Зайчиків : повісті-казки  978-966-10-4231-4; 272 c.

Неймовірні детективи: повісті  978-966-10-4475-2; 480 с.

Чарівний талісман: повісті  978-966-10-4239-0; 320 с.

Чарівні окуляри. Правдиво-фантастична повість про надзвичайні 
пригоди київських школярів  978-966-10-4435-6; 136 с.

Гоголь М.

Вечори на хуторі біля 
Диканьки : повісті  
978-966-10-2704-5; 288 c.

Тарас Бульба : 
історична повість  
978-966-10-5005-0; 192 с.

Андерсен Г.Х.

Вибрані казки  
978-966-10-4506-3; 384 с.

Керрол Л.

Алісині пригоди у 
Дивокраї : повість
978-966-10-3631-3; 144 с.

Аліса у Задзеркаллі : 
повість 
978-966-10-3947-5; 176 с.

Васильченко С.

В бур’янах : повість, 
оповідання
978-966-10-4437-0; 256 с.
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Шпірі Й.

Гайді: Повість  
978-966-10-1072-6; 232 с.

Гайді. Пригоди 
тривають: Повість  
978-966-10-1152-5; 176 с.

Додж М.М.

Ганс Брінкер, або 
Срібні ковзани : роман  
978-966-10-2755-7; 368 с.

Вебстер Д.

Довгоногий Дядечко : 
повість  
978-966-10-4698-5; 208 с.

Гаврош О.Д.

Іван Сила на острові 
Щастя  
978-966-10-5129-3; 312 с.

Пригоди тричі 
славного розбійника 
Пинті : повість  
978-966-10-2143-2; 208 с.

Бронте Ш. 

Джен Ейр: роман 
978-966-10-4390-8; 544 с.

Учитель: повість 
978-966-10-4489-9; 336 с.

Бьоргер Г.А.

Дивовижні 
пригоди барона 
фон Мюнхгавзена, 
розказані ним самим 
978-966-10-2360-3; 136 с.

Пчілка Олена

Годі, діточки, вам спать! : 
Вірші, оповідання, казки, 
фольклорні записи  
978-966-10-1079-5; 272 с.

Вовчок Марко

Інститутка : повісті та 
оповідання
978-966-10-4841-5; 264 с.

Трублаїні М.

Шхуна “Колумб” : повість 
978-966-10-4507-0; 416 с.
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Сігал Е.

Історія кохання: 
роман 978-966-10-4490-5; 
144 с.

Нечуй-Левицький І.

Кайдашева сім’я : 
повість  
978-966-10-4778-4; 232 с.

“Кирило Кожум’яка” 
та інші українські 
легенди і перекази  
978-966-10-3637-5; 264 с.

Гофман Е.

Крихітка Цахес, на 
прізвисько Цинобер : 
повість-казка 
978-966-10-4816-3; 208 с.

Сент-Екзюпері А.

Маленький принц : 
повість  
978-966-10-4106-5; 96 с.

Олкотт Л.М.

Маленькі жінки : 
роман  
978-966-10-4960-3; 408 с.

Франко І.

Коли ще звірі говорили: казки для дітей  978-966-10-3636-8; 180 с.

Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці : 
історична повість  978-966-10-4756-2; 248 с.

Квітка-Основ’яненко Г.

Конотопська відьма. Салдацький патрет  978-966-10-4664-0; 152 с.

«Котигорошко» та інші українські народні казки  978-966-10-3640-5; 176 с.



Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44 

w
w

w
.b

oh
da

n-
bo

ok
s.

co
m

70

Дитяча література

Бонзельс В.

Небесний народ: 
повість 
978-966-10-2928-5; 216 с.

Король-Старий В.

Нечиста сила : казки  
978-966-10-4446-2; 160 с.

Верн Ж.

П’ятнадцятирічний 
капітан: роман  
978-966-10-1574-5; 408 с.

Кіплінг Р.

Мауглі 
978-966-10-3633-7; 296 с.

Улюблені казки 
(переклад з англ. 
М. Йогансена)  
978-966-10-3635-1; 56 с.

Павленко М.С.

Миколчині історії. 
978-966-10-4198-0; 120 с.

Сабатіні Р.

Одіссея капітана Блада: 
роман 978-966-10-4461-5; 
396 с.

Хроніка капітана 
Блада: роман 
978-966-10-4462-2; 268 с.

Фортуна капітана 
Блада: роман 
978-966-10-4463-9; 240 с.

Вілсон Д.

Четверо дітей та Ельф: 
повість 
978-966-10-4267-3; 352 с.

Несбіт Е.

П’ятеро дітей та ельф: 
повість 
978-966-10-3731-0; 280 с.

Фенікс і килим : повість
978-966-10-4379-3; 344 с.
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Грімм В.Г.

Пані Метелиця: казки 
978-966-10-3632-0; 256 с.

Шевчук В.О.

Панна квітів та інші 
казки 978-966-10-3638-2; 
256 с.

«Подорожі Синдбада» 
та інші арабські 
казки 
978-966-10-3914-7; 184 с.

Портер Е.

Полліанна: повість 
978-966-10-3355-8; 256 с.

Полліанна дорослішає: 
повість  
978-966-10-4389-2; 288 с.

Твен М.

Пригоди Тома Сойєра: 
роман 
978-966-10-3630-6; 320 с.

Грін О.

Пурпурові вітрила 978-
966-10-4229-1; 124 с.

Дефо Д.

Робінзон Крузо : роман  
978-966-10-3967-3; 336 с.

Назарук О.

Роксоляна: історична 
повість з 16-го століття 
978-966-10-4367-0; 368 с.

Короленко В.

Сліпий музикант: повість 
978-966-10-4571-1; 160 с.

Гюго В.

Собор Паризької Бого-
матері: роман 
978-966-10-4388-5; 544 с.

Фуке Ф.д.л.М.

Ундина : повість 
978-966-10-4712-8; 160 с.
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Розмальовки-антистрес

Натхнення. 
Розмальовка-антистрес

м’яка; 170х220; 64 с.

Довкола світу.  978-966-10-4726-5

Душевний спокій.  978-966-10-4724-1

Квітковий світ.  978-966-10-4725-8

Почувайся добре.  978-966-10-4728-9

Райський сад.  978-966-10-4727-2

Щасливий світ.  978-966-10-4729-6

Ґарвер К.

Кольорова Одіссея. 
Креативна розмальовка
978-966-10-4811-8; м’яка; 235х225; 96 с.

Крамар Р.Р.

Звіросад. Розмальовка-антистрес  
978-966-10-4797-5; м’яка; 245х223; 24 с.

Осадко Г.В.

Розмальовка-антистрес. Про головне. 
978-966-10-4581-0; м’яка; 235х225; 24 с.
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Розмальовки

Клід І.О.
м’яка; 205х290

А я просто українка, україночка. 
Альбом-розмальовка 978-966-10-1371-0; 16 с.

Писанковий кошик. Розмальовка з коломийками 
про писанки 978-966-10-2827-1; 8 с.

Поміркуй, розв’яжи, розмалюй 978-966-10-2318-4; 16 с.

Розмальовка. Автомобілі 978-966-10-0818-1; 8 с.

м’яка; 205х290

Мельничайко О.І.

Абетка-розмальовка. Лісова казка  978-966-10-2713-7; 170х200; 16 с.

Будник А.В.

Барбара. Твоя улюблена лялька-подружка. Альбом-розмальовка  978-966-10-2020-6; 16 с.

Планета динозаврів. Альбом-розмальовка. Частина 1  978-966-10-2019-0; 24 с.

Планета динозаврів. Альбом-розмальовка. Частина 2  978-966-10-2018-3; 24 с.
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Савчук Л.П.

Бігла білка. Розмальовка 978-966-10-1916-3; м’яка; 
170х200; 12 с.

Літо-літечко. Вірші. Розмальовка для дітей дошкіль-
ного віку 978-966-10-1722-0; м’яка; 205х165; 16 с.

Поспитайте в Гриця. Альбом-розмальовка 
978-966-10-0109-0; м’яка; 200х145; 16 с.

Треба ділитись: вірші. Розмальовка для дітей до-
шкільного віку 978-966-10-3735-8; м’яка; 170х200; 16 с.

м’яка; 205х290

Паронова В.І.

Вивчаємо кольори: розмальовка з наклейками  978-
966-10-3759-4; 8 с.

Катрусин ранок: вірші  978-966-10-3770-9; 24 с.

Казка про правила дорожнього руху : розмальовка  
978-966-10-5107-1; 8 с.

Юніцька Н.М.

Пригоди Аліси та Анфіси. Книжка-розмальовка  
978-966-10-0021-5; 32 с.

Радчук С.А.

Чарівний світ ельфів. Розмальовка

978-966-10-1347-5; м’яка; 290х415; 12 с.
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Золотник О.В.

Вивчаємо породи собак. Альбом-розмальовка  978-966-10-0264-6; м’яка; 170х200; 16 с.

Відомі кораблі. Альбом-розмальовка  978-966-10-0080-2; м’яка; 170х200; 8 с.

Забавні ігри. Альбом-розмальовка  978-966-408-507-3; м’яка; 205х290; 16 с.

Зимові свята. Читанка-мальованка  978-966-10-3279-7; м’яка; 170х240; 32 с.

Золотник О.В.   Альбом-розмальовка

Лічимо до двадцяти.   
978-966-10-0079-6; м’яка; 205х290; 16 с.

Лічимо до десяти. 
978-966-408-514-1; м’яка; 205х290; 16 с.

Математична прогулянка. 
978-966-408-513-4; м’яка; 205х290; 8 с.

Моя улюблена лялька. 
978-966-10-0083-3; м’яка; 170х200; 16 с.

Розкажи про мене. 
978-966-10-0081-9; м’яка; 170х200; 16 с.
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Дитяча література
Серія “АБРАЧУПАБРИКИ”

Серія “Дитина і світ”

Мацко І.О. та ін.
Розмальовка-гра для дітей молодшого шкільного віку

м’яка; 205х290; 20 с.

Плутанка в Африці. 978-966-10-2743-4 Плутанка у лісі. 978-966-10-2741-0

Плутанка на подвір’ї. 978-966-10-2740-3 Плутанка у травичці. 978-966-10-2742-7

Савчук Л.П.
Розмальовка

м’яка

Веселий їжачок.  
966-692-707-1; 
205х290; 16 с.

Здрастуйте!  
978-966-408-165-5; 
170х200; 8 с.

Святкували птахи.  
966-408-049-7; 
205х290; 12 с.

Савчук Л.П.  Розмальовка                        м’яка; 170х200; 8 с.

Весна. 978-966-408-163-1 Осінь. 978-966-408-161-7

Літо. 978-966-408-162-4 Зима. 978-966-408-164-8
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м’яка; 205х290; 8 с.

Допиши слово. Альбом-
розмальовка  978-966-408-150-1

Клід І.О.

З якої казки? Альбом-
розмальовка 966-692-864-7

Розмалюй писанку. 
Альбом-розмальовка  
966-692-865-5

Святий Миколаю, я тебе 
чекаю. Розмальовка  
978-966-10-1022-1

м’яка; 205х290

Юськів З.Я.

Казка про чарівні писанки. 
Альбом-розмальовка 
978-966-408-170-9; 12 с.

Сосновська А.

Звірі і птахи. 
Альбом-розмальовка
966-692-352-1; 8 с.

Басалига В.А.
Альбом-розмальовка

Курочка ряба. 
966-692-378-5; м’яка; 205х290; 8 с. м’яка; 205х290

Дреботюк С.І.  Альбом-розмальовка

Лічилка-розмальовка.  978-966-408-459-5; 12 с.

Подарунки від Миколая.  978-966-408-462-5; 8 с.



Відділ гуртових закупівель, 46400, м. Тернопіль, вул. Подільська, 44 

w
w

w
.b

oh
da

n-
bo

ok
s.

co
m

78
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Золотник О.В.  Альбом-розмальовка
м’яка; 205х290

Лічимо до десяти.  966-692-353-Х; 8 с. Тварини рідного краю.  966-692-354-8; 8 с.

Поведінка за столом.  966-692-516-8; 8 с. Чи вмієш ти одягатися?  966-692-518-4; 8 с.

Полічи і розмалюй.  966-692-337-8; 8 с. Я чекаю Миколая.  966-692-779-9; 16 с.

Режим дня.  966-692-517-6; 8 с.
Таємниці великоднього кошика.  
966-692-878-7; 170х200; 16 с.

Поміркуй і розфарбуй. Альбом-розмальовка  978-966-408-151-8; м’яка; 205х290; 8 с.

Мартинець І.   Мишеня та клоун. Розмальовка  978-966-408-171-6; м’яка; 170х200; 8 с.

Кіналь О.С.   Ой котилась писанка. Альбом-розмальовка  966-692-879-5; м’яка; 170х200; 8 с.
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Будна Н.О.
Цікавинки для дитинки. 

Альбом-розмальовка
м’яка; 205х290; 8 с.

Випуск 1.  978-966-408-116-7

Випуск 2.  978-966-408-117-4

Будна Т.Б.
Обведи та розмалюй + наклейки

м’яка; 205х290; 8 с.

Іграшки  978-966-10-1499-1

Рослини  978-966-10-1503-5

Дикі тварини  978-966-10-1498-4

Тварини свійські  978-966-10-1501-1

Транспорт  978-966-10-1500-4

Явища природи  978-966-10-1502-8

Кізілова Г.О.
Загадки-розмальовки

м’яка; 170х200; 16 с.

Герої Старого Завіту.  
978-966-10-0181-6

Діти в Біблії.  
978-966-10-0410-7

Жінки в Біблії.  
978-966-10-0409-1

Серія “Тямущий дошколярик”

Серія “Вивчаємо Біблію”



Тернопіль
вул. Руська, 14
(0352) 42-05-52; 
(068) 105-15-31

shop1@bohdan-books.com

вул. Злуки, 37
(0352) 51-06-65

shop2@bohdan-books.com

вул. Й. Сліпого, 1
(0352) 43-03-71

shop6@bohdan-books.com

вул. Коперніка, 19/1
(0352) 43-01-39; 
(097) 29-03-906

shop16@bohdan-books.com

вул. Танцорова, 11
Дрібногуртовий магазин

(0352) 25-37-62
shop_nk@bohdan-books.com

вул. Подільська, 44
Гуртовий магазин

(0352) 43-42-72; 25-16-00; 
25-56-45; 52-37-65; 

(067) 350-25-49; 
(067) 354-80-57;
(067) 676-64-35

dk@bohdan-books.com

Чернівці
вул. Сагайдачного, 6

(0372) 52-27-34; 
(050) 952-31-88

shop3@bohdan-books.com

вул. Ентузіастів, 2 а 
(ринок) 

(067) 350-14-96; 
(099) 023-85-56 

shop14@bohdan-books.com

Славута
вул. Я. Мудрого, 34/2

(03842) 2-21-13; 
(098) 604-58-23; 
(096) 750-26-73

shop4@bohdan-books.com

Вишнівець
м-д. Шевченка, 28

(068) 84-71-468
shop9@bohdan-books.com

Теребовля
вул. кн. Василька, 105

(03551) 2-38-44
shop7@bohdan-books.com

Хмельницький
вул. Грушевського, 50

(0382) 70-40-04; 
(097)714-22-92

shop10@bohdan-books.com

Луцьк
вул. Лесі Українки, 34 
(Книжковий пасаж)

(067) 350-39-18 
shop11@bohdan-books.com

просп. Волі, 3 
(067) 350-39-16

shop12@bohdan-books.com

Монастириська
вул. Шевченка, 36
(03555) 2-16-37; 
(096) 941-36-18

shop13@bohdan-books.com

Вінниця
вул. Соловйова, 3/2

(0432) 65-65-99; 35-60-57; 
(067) 350-09-17

shop15@bohdan-books.com

вул. Коцюбинського, 33 а
(0432) 26-78-25; 
(067) 350-48-07

shop17@bohdan-books.com

вул. Пирогова
(096) 05-13-800 

shop23@bohdan-books.com

Львів
 пл. Міцкевича, 8

(032) 235-70-04; 235-57-50; 
(067) 350-37-93

shop19@bohdan-books.com

просп. Червоної калини, 105
(095) 136-65-43

shop22@bohdan-books.com

Київ
просп. Ю. Гагаріна, 27 

1-й поверх 
(Книжкова палата України)

(044) 296-89-56; 
(095) 808-41-05

nk-bogdan@ukr.net

Магазини «Дім книги»

Інтернет-магазин www.dk-books.com

Серія “Арт-енциклопедія для дітей”

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

Камінь живий  978-966-10-5105-7

Насіння сонливе  978-966-10-5089-0

Яйце безмовне  978-966-10-5104-0


