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    Scratch: програмиране за деца    Първи стъпки в компютърното програмиране    
Лесни уроци за малки програмисти.                                  …Ще разберете какво представлява  
Нарисувай и анимирай свои герои.                               програмирането. Ще съставите своите 
Озвучи историята си с музика и звуци.                       първи програми за игри и за викторини; 
                                                                                            за рисуване и за графики, ще си направите 

собствен уебсайт. 
 

Математиката е страхотна. 101 невероятни факта,  
които всяко дете трябва да знае   

 
Математиката изобщо не е скучна. Математиката е навсякъде. Книжката съдържа 101 
любопитни и забавни факта за невероятните сфери на приложение на математиката. 

 
 

   Вълшебна математика                                           
            С числата могат да се правят вълшебства и магьосникът Плюсминус ще ви покаже как! 
Пробвайте шанса си на колелото на късмета, разбъркайте вълшебен еликсир и вижте как се 

прави идеалното заклинание! 

      Най-известните природни чудеса на света  
Удивителният свят на растенията    
Щи се запознаете със смайващи природни чудеса – най-високото дърво,  най-малкото цвете... 
Най-красивите реки, езера, водопади. Най-необикновените скали, каньони, рифове. Познати и 
непознати природни феномени. 
 



Поредица  Детски шедьоври от велики писатели  

 

                                       
Даниил Хармс е псевдоним на руския писател и поет Даниил Ювачов.  

                        Вирджиния Улф е важен представител на модернизма в литературата.   
„Вдовицата и папагалът” е единствената и история за деца. 

                                                                                         Марк Твен е  един от най-прочутите писатели за              
деца. Роден е след премиването на Халеевата комета 

                                                                       и умира ден след завръщането и.  „Съвет към малките 
                                                                       момичета” е шеговито обръщение към по-невръстните. 

                                                                                                       Мери Шели разказва с  малко  тъга и    
много надежда красива приказка за 

                                                                                                     едно момче в търсене на свой дом. 
 

       
Чудният свят на музиката + музикални откъси за слушане онлайн 

Забавен курс, който ще ви помогне да обикнете музиката.  
Ще се запознаете с различните музикални инструменти и основни стилове и жанрове в 

музиката. Ще разберете важни понятия от музикалния език – мелодия, ритъм хармония, 
тоналност, нотопис… 

Тялото говори 
 

С помощта на тетрадката по Биология, богато украсена с рисунки,                         

ще се забавлявате и посмеете докато  четете.  Ще получите информация  за органите и 
системите в човешкото тяло. Книгата проследява живота на Мишо от бебе,  

в корема на своята майка до пораснал ученик… 
 



  Как да порасна. Малки стихчета за непораснали деца. 
 

 

                                       Дракончето в мен 
Истории за дракони, крокодили, маймуни, падащи от небето риби и за какво ли още не. 

Даже има  и една история с шарени топки, в която прелита пиленцето Жълтурко. 
Всичко това разказано с много смях и настроение. 

                                                                      
                                Артисти                                                      Мечо пътешественик      

Книжка за детската фантазия-пътешествие                        Тази книжка е чудесна! 
до всички континенти, от които Божидар си              Приказката интересна хем детето забавлява, 

довежда едно непознато животно за да участват в                                хем познания му дава. 
градския концерт. Летейки със самолет над океани                                                                                                          

и морета, момчето си измисля и други истории –                                                                                           
за риби, рибари, лодки, скутери, русалки. 

 

                        

                                Кучешка работа             Приключенията на страхливия вълк Гошо 

Приказни истории за животни 
                                                     



 Приказки за малини и други бодливи неща                                                                         

…Защо Лиско вече не краде розови топки? Защо кокошките искат да снасят само по едно яйце? 

Защо вятърът обича да се люлее на люлка? Колко дълги са мустаците на страха?... 

          

  Момчето, което отвлече дядо си 

Една история за паметта, която понякога губим и за специалната връзка между едно момче и дядо му. 
 

Къде ми е шапката?               

Един мечок си е загубил шапката. Дали ще я види пак някога? Чакай малко! Ама той току-що я видя…. 

           Птиче село   

Кратка история, която учи малките читатели колко е хубаво, когато правим добро. 

    

Весел гъделичкащ смях   

Весели истории от Маргарит Минков, изпълнени с  игрословици, шеги и закачки и в тях участват 

Следобедният сън, котешката сянка Прескочиполянка, Случайният шаран, Кокошката, която 

снесла шарен бонбон,  Облачното човече, Колекционерът на усмивки и …. 



 

 

Момчето, което обичаше Луната   

…Някога хората са вярвали, че Луната има човешко лице.                                                                            
Тази вълшебна приказка показва, че Луната има и сърце… 

 

              
 

Червенокрилото кукумявче   
История за малкото кукумявче и мечтата му да си намери другарче и да може да лети.. 

  Патилата на метлата 

Приятна и забавна история за Вещица мила и кротка… 
 

   Малки и големи истории за изчезнали животни 
.. С реалистични илюстрации и забавни комикси, тази книга разказва историята на животните, 

изчезнали във времето между каменната ера и нашето настояще. 

Даровете на влъхвите 

 
Разказ за любовта и саможертвата, за истински ценното в дните ни. Навред са мъдрите. 

Именно те са влъхвите. Вижте как цветето на любовта расте и разцъфтява… 



Пръстенът на Нибелунга 

         

Рейнско злато                Валкирия        Залезът на боговете 
 

По либретото на Рихард Вагнер, който взема за основа на действието в тетралогията  
 древните германски митове и скандинавски саги. 

Сага за пръстена, който владее съдбата на света, за обречените на гибел богове, за героичните 
простосмъртни – и за силата на любовта. 

 

        Повикът на водата. Първият том от голямата Сага за Морското момиче на 

германската авторка Таня Щевнер. 

Защото никога няма да се срещнем   

Удивителният роман на Лия Томас  за силата на приятелството и подкрепата. История, която 

разкрива един интересен факт – понякога на непознат можеш да покажеш истинската си 

същност и този непознат да се превърне в единствения човек, който наистина те познава. 

 Камъните падат, всички умират 

Семейство Куик умеят да крадат. Крадат мисли, чувства, спомени, копнежи  
и дори физически белези.   Кои са всъщност семейство Куик и как можеш  

да се измъкнеш от притегателната им, манипулативна аура? 
 



            Кърпена глава 

Запознайте се със забравеното творение на едни луд професор в опита му 
 да осъществи добрите си намерения…. 

Едно малко същество забърква голяма каша, поема голям риск, ще се забърка в големи 

неприятности, ще отплава на голямо приключение и на път да открие голяма тайна. 

Момичето, което изпи луната       

….Имало едно време едно момиче, което нямало спомени да е губило спомените си. 
Имало едно време едно момиче, което имало спомени, които я следвали като сенки… 

Имало едно време… 
 

    Където дърветата пеят …едно приключение за приятелство и порастване.. 

    Фалшивата брада на дядо Коледа. Сборник с разкази, които ще ви 

накарат да се посмеете и забавлявате… 

Остров Боуен           

Приключенски роман награден с 4 престижни литературни награди 
Подгответе се да откриете  тайната на остров Боуен, който лежи отвъд арктическия кръг.    

Натам пътешества кораба „Сен Мишел” … 



                     Отвъдземя                                                                                                         
Алис  трябва да открие баща си, а за тази цел трябва да предприеме пътешествие през мистичните и 

опасни територии на Отвъдземя където всичко е необикновено  – долу понякога е горе, ляво може 
 да е дясно, а хартията оживява. ..За да открие бащи си обаче, тя трябва да открие първо истинските 
цветове на душата си и да се научи да открива любов и добрина дори в лицето на загубата. 
 
 

Странната тъга на Ава Лавендър     

Ава е шестнайсетгодишно момиче, което се ражда с крила на птица. В усилията си да разбере 
 защо не е като другите, тя разкрива най-страшната страна на човешката природа,  

но и спасителната сила на истинската любов. 
 

  Училище мъчилище. Брат ми подъл мръсен лъжец 
Не е лесно да си сестра на Раф Качадорян… Всички мислят, че Джорджия е като него,                                                                                                                                                                                                                                    

но тя е решила да им докаже, че грешат. 

Четирите цвята на магията  

е първата част от нашумялата трилогия на В. Е. Шуаб за Кел – магьосникът, пътуващ през 
световете, и за Дейла Бард – крадлата с душа на пират. Пред тях се е изправил враг без ясни 

очертания, магия, черна и гъста като смола… 
 



   Ема лети – Ема и Феликс са двойка от няколко седмици… И през това време 

не са се виждали нито веднъж . ..Но дори и с „връзка от разстояние” само мисълта за Феликс я 
прави безкрайно щастлива. Но както знаем, Ема никога не се предава! И този път Съдбата ще я 
възнагради – и то така, че щастливата Ема наистина лети! 
 

                                                                            Сянката        

В дивите гори на Абруцо местните жители все по-често попадат на следи от тайнствен хищник, 
който винаги се изплъзва – призрачна сянка сред сенките на горите. Съществува ли наистина, 

или е само легенда от  предания. 
 

  Книгата на всички неща 
Една история за куража и приятелството, където фантазията и любовта се противопоставят на 
невежеството, потисничеството и страха. 

Истории за лека нощ за момичета бунтарки     

100 приказки за невероятни жени, които ще ви вдъхновят да се борите за мечтите си и да 
вярвате, че света може да се подобри към по-добро. 

 

   



Най-доброто мече в цял свят 
Официално продължение на Мечо Пух от четирима от най-известните автори на 

Великобритания – Пол Брайт, Брайън Сибли, Джийн Уилис и Кейт Сондърс – те ще ви отведат в 
Голямата гора, където ще срещнете нови герои и стари приятели. 

 

 Детективите Агата и Лари  

Кражба в Транссибирския експрес 
Увлекателен роман за деца, които обичат криминалните загадки  

и пътешествията в далечни страни. 
 

  Семейство Мейзга 
Приключенията на счетоводителя Гейза Мейзга и щурото му семейство.  


