
НОВИ КНИГИ  ДЕТСКИ ОТДЕЛ 
 

06*2017 

 
Петкова, Виктория.  Българознайко      

          

 
 

Присъединете се към мисията на Българознайко да събира интересни факти за 

историята на нашата прекрасна страна, за българските традиции и легенди. 

Ще научите интересни факти за нестинарството, кукерите и розоберството; 

 ще са запознаете със монасите-таксидиоти и символиката на българските шевици. 

Опознайте Родината, играйте и се забавлявайте. 

 

***** 
Едж, Кристофър.  Как да пишем страхотни истории!   

                     

    
 

Забавни и полезни съвети и Топ трикове и писателски тайни от експертите на Оксфорд. 

Измислете своя история, сътворете своя книга. 

Напишете най-добрата шпионска или фентъзи история!; 

А защо не интересна спортна история или пък най-смешната история! 

В книжката ще намерите изпитани похвати за създаване на  

невероятни герои и впечатляващи светове. 

 

***** 
 

 



Роалд Дал – с 3 книжки 

 

                                        
                             ГДВ                                      Невероятното лекарство на Джордж   

                            

Запознайте се със Софи и ГДВ                            Бабата на Джордж по цял ден мърмори,  

Големият дружелюбен великан!                       нищо чудно, че той решава да и даде урок. 

                                                                        И вместо да и приготви обичайното лекарство  

                                                   момчето и поднася цвърчаща, димяща, бълбукаща отвара. 

    

 

           
                   Момче 

История за детството на автора, в която ще научите интересни случки 

за сладкарници и шоколади, зли старци и конспирации. 

Случките са изпълнени с радост и чудатости – някои са смешни,  

други са страшни, но всички до една са самата истина! 

 

***** 
 

 
Апостолова, Божана    

Малката Голяма Божана и венчавката на гугутките    

***** 



***** 
Доктор Сюс.  Яйца зелени и колбас      

 

      
 

Книжките на д-р Сюс са увлекателни, забавни с десетки илюстрации. 

Горкият Спас-съм-аз се опитва да убеди своя приятел  

да пробва любимото му ядене. Дали ще успее?... 

Спас-съм-аз превръща скучния следобед в страхотно приключение.... 

 

***** 
 

Уолямс, Дейвид. Момчето с роклята           

 

     
 

Изненадващ, остроумен и забавен роман 

 от автора на Бабата бандит. 

Денис живее в скучна къща на скучна улица....но открива, че ако човек  

се освободи от предразсъдъците си,  

животът може да бъде всичко друго, но не и скучен... 

 

***** 
Кънчева, Виолета и Здравкова, Мария     

        Алманах за малки и големи   

 

 
 

„....Книгата трябва да се разгадае.Оригинална игра с думите.. за сезоните, времето, 

празниците ...” 

 



 
Уолямс, Дейвид. Момчето милиардер 

Запознайте се с Джо Компир, най-богатото дванайсетгодишно момче в света. 

Джо има всичко, за което би мечтал: 

Собствена кола от Формула 1, хиляда чифта маратонки  

и дори иконом орангутан!       

Да Джо има всичко, което желае, но няма най-важното: истински приятел... 

***** 
Торофиев, Александър    

 Малкият Българ. Вампирът от Несебър    
         

    
 

«...В тази гениална (и майсторски илюстрирана от мен) книга, 

ще ти разкажа за първото приключение на Българ, Аспарух, Пешо, Биби 

и техния водач-нинджа (аз) – единствените герои, 

достатъчно яки, да се борят едновременно с вампири, родители и домашни!...» 

 

***** 
 

 

    
 

Вълшебна чантичка. Прически и грим 

 

Направи сам прически и грим, избери подходящи бижута 

и аксесоари. Създай свои модели с  

книжката за рисуване,  изрязване и апликиране.  
 

***** 
 


