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3 книжки от Поредицата „КОГАТО МАЛКИТЕ СА ГОЛЕМИ” 

на сръбската авторка Николета Новак 
 

                          
   „Твърдоглавите приятели”   „Компютърни игри”    „На зъболекар” 

 

Поредицата проследява различни житейски ситуации, в които местата на 

възрастни и деца са разменени. Вук и Нада са прилежни, подредени и 

съвестни, но имат един сериозен проблем – заобиколени са от немирни  

                                                                                                        възрастни...... 

***** 
Комикс поредица Мумините  

от известната финландска писателка и художничка Туве Янсон 

Запознайте се със жанра на комикса и муминските герои. 
 

                                      
           „Муминтрол строи къща”    „ Прислужницата на мама Муминка” 

След като семейството на Мюмлата е гостувало на Мумините,  гостите си 

тръгват, но забравят нейната най-малка и невъзпитана сестричка Малката 

Мю. Тя обещава да слуша, ако и дадат стаята на Муминтрол, който от своя 

страна решава да построи къща, защото му е омръзнало да го гонят от 

стаята му. Но накрая строителните неволи му показват значението на дома. 

 

„Прислужницата на мама Муминка” ще ни напомни колко са важни 

простичките удоволствия. 



***** 
Феридун Орал  

се числи към големите имена в илюстрацията не само 

в турската литература , но и в световната. 

                                                                                  
                                    

„Къде ми е петнистото мишле?”  „Къпиновият дух и жълтоклюното птиче”  

      

Пухкавото коте Зейтин сънува,       Малкото жълтоклюно птиче с наранено 

че Любимата му играчка –                крилце не е успяло да отлети с роди- 

петнистото Мишле, се е загубила    телите си за топлите страни. Но нали 

 и Зейтин тръгва да я търси от          затова са приятелите – старото дърво и 

приказка на приказка. Къде ли          къпиновият дух го спасяват от студа и 

ще я намери – при Червената шап-                                                    от глада.... 

чица, при Лисицата и Враната                      Един от най-хубавите разкази за  

или при Вещицата?                                       Приятелство и взаимна помощ....      

 

***** 
 

       Рада Москова - „Тигърчето Спас” 

                                                

    В гората между храсти, дънери и стръкчета, 

 където слънцето рисува златни кръгчета 

и само вятър клонките разрежда 

и тъй спокойно винаги изглежда, 

не зная откъде пристигна,  

преметна се три пъти презглава,  

примигна 

и изрева  

със страшен глас: - Аз съм тигърчето Спас!....... 



***** 
 

Радостина Николова „Моите красива рога” 

    
 

...Ако някой говори за мен като за елена с единия рог, може да се случи 

така, че слушателят да си ме представи като еднорог или, не дай си боже, 

като онази неграциозна твар – носорога. Затова моят рог си има име, скъпи 

мои. Казва се Моите красиви рога. Може да е единствен, но е съвършен... 
 

***** 

     
 

„Илийчо, Август и седемте джуджета” 

 Комикси от Сотир Гелев и Пенко Гелев 

 

Когато Илийчо и Август са заедно, винаги се случва нещо необикновено... 
 

***** 

      
 

Оливър Джефърс  -  „Голямата хартиена мистерия” 

 

История за престъпление, напрежение, алиби, улики,  

Хартиени самолети, както и за един мечок, който иска да спечели! 



***** 
 

 
Кина Къдрева е носител на множество награди  

за принос в детската литература 

Самата тя казва : ”Ние – писателите приказници, показваме на децата 

вълшебното и чудното, доброто и лошото, смешното, забавното и 

мъдрото...” Открийте го сами в книжката и „Морски приказки” 

 

***** 
Петя Александрова. „Ламята с белите чорапки” 

 

 
Насладете се на топлината и вълшебството на приказките  

и разберете какво се случва със симпатичните герои 

 и веселите им истории.... 
 

***** 
 „Приказки за годишните времена”  

от популярният македонски писател Киро Донев. 

 
Написана достъпно, с много обич и настроение, но и поучително,  

книжката носи радост за всяко дете. 

Защото всяко годишно време по три месеца трае, и най-малкото 

дете това трябва да знае! 



***** 
Рут Сандерсън  

 

                        „ Дванайсет танцуващи принцеси” 

                                          
Рут Сандерсън е световноизвестен датски илюстратор с над 80 книги  

и многобройни отличия за разказването на класически приказки 

 и илюстрации-шедьоври.  
 

 

                                                                       „ Снежната царкиня„ 

        
 

          

***** 
Феите. Открийте тайните на вълшебното кралство 

от Алисън Малоуни          
 

 
Отвори страниците на тази книга и влез в блестящото  кралство на 

вълшебство и магия. От горските духчета до градинските пикси, от 

водните нимфи до домашните елфи, тук са феите, които живеят около нас! 

Изследвай загадъчния свят на Външната страна.... 



***** 
„Манго & Бамбам.Съвсем не прасе” 

автор Поли Фейбър 
 

 
Манго Всичкова е момиче, което го бива във всичко, 

 не само в карате и шах. 

БамБам е азиатски тапир и съвсем категорично не-прасе. 

Когато Манго срещна БабБам, те станаха приятели. 

Дали ще бягат от тигри, ще скачат във вода, или ще опитват бананови 

палачинки, двамата ще открият, че приключенията са по-хубави,  

когато са заедно... 

***** 
Гъбеното езеро. Три вълшебни приказки  

 от Даниел Йорданов 
 

   Съдържа: Сянката на Водния дух ; Легендата на Еладжаз  

и Кристалната долина 

***** 
 

„Пръстенът на нибелунга. Кн.3 Зигфрид” : по либретото на Рихард Вагнер 

Поредицата „Пръстенът на нибелунга” е първата създадена в България  

Поредица с добавена реалност, която оживява благодарение на мобилното 

ви устройство и приложение КИБЕА.  



***** 

Анета Дучева с книгата си „Пиано от картон” 

Алекс отдавна желае да свири на пиано.                   

Но майка и няма възможност да плаща скъпите частни уроци. 

Могат ли да се сбъднат мечтите на едно бедно, но талантливо дете? 

 

***** 
 

Малкият Елиът и голямото семейство 

от Майк Кюрито    
 

    
 

За какво разказват Малкият Елиът, слонче на точки, и неговият приятел 

Мишка?  За приятелството...и семейството! 
 

***** 
”Чорапът, който промени света!” 

Написа: Здрава Каменова, нарисува: Ирина Василева 

 Една история 48% памук, 32% приключения, 100% смях  

и още 100% сърдечност. Историята на единичното бяло чорапче САМ.... 



***** 
Ерве Тюле с „ Натисни точката „ – за най-малките читатели 

      
 

Прави каквото ти казва и виж какво ще стане... 

Това е една книга за точката. Тя е повече от вълшебство. 

 Тя е силата на твоето въображение!.. 

***** 
 

„Ягодовата фея Ягодка. Весел жабешки концерт и други истории „ 

Щефани Дале 

 
Нови дванадесет вълнуващи истории те очакват в приказната ягодова 

градина с  ягодовата фея Ягодка. 

Всяко приключение е истинско вълшебство! 

 Тя организира забавна парти пързалка за охлювчета в своята ягодова 

градина. С таралежчето Цети лекуват жабешкия хор от гърлобол, за да 

могат жабките да пеят в чест на феята кралица. А от своите приятели 

малката фея получава великолепен празник – изненада. 

 
 

***** 
 

  „Приказки от крайните квартали”    

Сборник с къси истории и илюстрации от художника и писателя Щон Та 



***** 

 
 

Един Американец в Париж. Симфонична поема от Джордж Гершуин     

Текст  и илюстрации Дорис Айзенбургер         

с приложено CD с цялото музикално произведение 

 

Световноизвестната композиция на Гершуин е онагледена с прекрасните 

илюстрации на Дорис Айзенбургер, уловили изцяло духа на епохата, 

 а приложеният диск съдържа цялото музикално произведение. 

 

***** 

      
 

Зорница Христова и Десислава Димитрова  с  „ Градска география”      

 

И баба знае да търси приключения в планината, сред дивата природа. 

Но когато бабата си счупва крака, нейните внуци Тони, Марти и Мая 

откриват онези приключения, които ги дебнат на две крачки от тях, 

в самия град. Истински зверове – като кучетата и въшките. 

Истински битки – като битката за кварталната градинка, с черна магия и 

нови познайници сред подземния свят. 

Истински живот, който расте и повяхва, крие се под земята и отново вири 

носле. И за капак : всички перипетии на любовта. 

Истинското приключение: да пораснеш. 

 

***** 
 

 

 

 



   „Дневникът на Мишо”. По идея на уеб сериала 

                         ” Не така, брат!” от Антон Бухалов и Станислав Коен 

 

Освен като трагично-комедийно четиво, „Дневникът на Мишо” може да се 

използва и като учебник по НЕПРЕЦАКВИЗЪМ – науката за това какво не 

трябва да правиш в живота. 

Така или иначе, Мишо се сблъсква със същите проблеми като твоите, така 

че по-добре е да се учиш от неговите грешки, вместо да ги правиш на своя 

глава, нали?... 

***** 
 

      
Несбьо, Ю. „Доктор Проктор и големият банков обир” 

...На помощ се притичват нашите супергерои : Проктор, Бюлу и Лисе. 

 За тях невъзможни мисии няма. Те са спасили света от нашествието на 

лунни хамелеони, пътували са назад във времето, предотвратили са 

битката при Ватерлоо.... А когато на карта е заложено бъдещето на 

Норвегия, тримата приятели са готови да играят на банк. 

 

***** 
 

  „Гънка във времето” от Маделин Ленгъл 

Бащата на Мег е изчезнал мистериозно по време на експерименти с 

пътуване във времето през петото измерение...Мег Мари и малкият и брат 

предприемат опасно пътешествие за да го намерят.... 


