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Pustinsko randevu — Sne`ana
Krstevska Stojkoviќ

ИНСПИРИРАН ОД НЕКОЛКУ НЕПОВРЗАНИ
ВИСТИНСКИ ЖИВОТНИ СУДБИНИ И РЕАЛНИ
НАСТАНИ, РОМАНОТ ПУСТИНСКО РАНДЕВУ
ЈА ОПИШУВА МАКОТРПНАТА ПОТРАГА НА
ЕДНА МЛАДА ЖЕНА ПО СВОЕТО ВИСТИНСКО
ПОТЕКЛО.
МРАЧНИ ТАЈНИ И СУДБИНИ НА АГЕНТИ И
ШПИОНИ КОИ ЖИВЕАТ КРИЕЈЌИ ГО СВОЈОТ
ИДЕНТИТЕТ, НО, И ПОКРАЈ СЀ, НЕ СЕ ИМУНИ
НА ВИСТИНСКА И ГОЛЕМА ЉУБОВ, ЗА
КОЈА СЕ ПОДГОТВЕНИ ДА ГО ЖРТВУВААТ И
СОПСТВЕНИОТ ЖИВОТ.

Инспириран од неколку неповрзани
вистински животи судбини и реални настани,
романот Пустинско рандеву ја опишува
макотрпната потрага на една жена по своето
вистинско потекло.
Мрачни тајни и судбини на агенти и шпиони
кои живеат криејќи го својот идентитет, но
кои и покрај сè, не се имуни на вистинска
и голема љубов за која се подготвени да го
жртвуваат сопствениот живот.

тетоважа од кралска кобра, а под левата мишка,
етоважа на арапски јазик. Точно се сеќаваше како
а кога заврши, беше сигурен дека успеал точно да
نويس. Припадниците на таа секта биле нарекувани
ата на верата“.

рува, ниту, пак, знаеше што да каже, само продолжи
пат никогаш да не заврши. Се чувствуваше како да
ски или, можеби, љубовен филм. Како да следеше
има какво било влијание на случките кои следуваат.

оците од девојките, кои му го параа мозокот. Тие луѓе
лашеше од нив, замислуваше какви сѐ монструозни
ојки. Тогаш ќе помислеше на својата убава сестра, која
тој не можеше да направи ништо за да ја заштити.

7600792

држеше писмото, се прашуваше што би можело да
крие? Што би требало да прости и кому? Кои се тие
ниту да се помести, го чувствуваше силното биење на
д собата тресна и самата се затвори. Ели почувствува
ство, стана и се обѕре околу себе – внатре беше празно.
осата, а на лицето почувствува студен допир. Леден
стоеше како санта мраз, не можеше да се помести.

350 ден.
9100524

Paganski vremiwa — Dragi
Mihajlovski
Колебливоста, несигурноста,
сомнежот се типични за оној што мисли. И
панично редиш, ги листаш во мислите книгите
што можеби го имаат одговорот,
а потоа како мевлем на рана, се смируваш
со мудроста. „Само нечитачите, оние што малку
знаат, се сигурни!“

320 ден.
7600890

Забранет влез — Маја Стојковска
Романот Забранет влез на Маја Стојановска
композициски наликува на испрекинати слики
низ кои се поврзуваат минатото, сегашноста и
иднината. Во основата на сижејната линија се
наоѓа приказна за растењето на две преубави
матурантки со симболични имиња: Евангелија и
Теодора (Теа). Тие се другарки и се сакаат, имаат
многу заеднички сфаќања за животот. Но, меѓу
нив има и разлики во таквите сфаќања и тие
произлегуваат од нивните семејни средини кои се
оформувале низ различни мирогледи.

250 ден.
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7600797

Perfekcionisti — Sara [epard
Пет девојки планираат хипотетичко убиство
на еден матурант што сите го мразат. Ова е
книга која ја покажува ЖЕНСКАТА МОЌ кога
жените решаваат да ги преземат работите
во свои раце, особено во моменти кога
некој МАЖ СИ ИГРА СО НИВНИТЕ ЧУВСТВА,
ГОРДОСТ И ДОСТОИНСТВО. Главни ликови
во книгата се Паркер, Џули, Кејтлин, Ава и
Мекензи, сите до една жртви на палавостите
и мајтапењата на Нолан. Секоја од овие
девојки има сосема различен карактер и
комплетно поинаква приказна.
Шепард е одличен трилер-автор кој знае
како да си поигра со умовите и чувствата
на читателот, и тоа е она што читателите на
трилер-книги го обожаваат. Крајот на книгата
остава прекрасно нешто во умот: НАДЕЖ.

250 ден.

7600796

Da ne bidam pokuso — Ѕvezdan
Georgievski
Книгата Да не бидам покус претставува
збирка од куси раскази и кратки форми,
.
т н. „едноминутни новели“ создадени под
влијание на Иштван Еркењ, но и на други
автори на куси раскази како Хармс и О’Хара.
Тематски се движат меѓу надреалното и
апсурдот, често навлегувајќи во магичниот
реализам.

250 ден.
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7600785

U~ili{te za angeli — Isidora
Bjelica
Исидора Бјелица е потврдено име не
само како автор, туку и како колумнист,
филмски критичар, режисер, сценарист.
Таа е навистина плоден автор и може да се
пофали со големиот број напишани романи
кои се преведени на англиски, руски,
француски, шпански, македонски итн.
Во овој роман вели: Благодарноста не
подразбира само благодарност за она што
го препознаваме како добро во нашиот
живот, туку, спротивното, таа значи да се
препознае благодaтот кој ни го донесе сето
она што луѓето најчесто го препознаваат
како несреќа.

340 ден.
7600844

[to posakuvaat `enite — Isidora Bjelica
Книгата Што посакуваат жените настана како
одговор на бројните писма во кои читателките
со децении ми се исповедаа и бараа одговори
на прашањата за љубовта, страста, бракот,
сексот, среќата и сето она што се премолчува.
Ми се исповедаа зашто знаеја дека за мене нема
забранети теми... По седум години образование ги
пронајдов одговорите на прашањата за смислата
на оваа вечна љубовна игра меѓу мажот и жената, а
пронајдов и сознанија сосем спротивни на оние на
кои нѐ учеа... Наоружана со нови искуства и техники,
одново се соочив во сите тие писма со истите вечни
прашања и дилеми, но сега не само како жена, која
ги рушеше табуата и го кажуваше она што другите не
смееја, туку и професионално, како сертифициран
терапевт кој без цензура дава нови одговори на
прашањето што навистина посакуваат жените.

360 ден.
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7600845

La`govcite — Naomi Xoj
Две жени. Една смртоносна тајна.
Ривалство кое може да ги уништи.
Ава Велс е совршена. Таа има момче,
кариера, совршен изглед. Но, една
ноќ ќе смени сѐ и одеднаш нејзиниот
живот не е толку совршен.
Џејд Фернли е амбициозна. Таа
напорно работела за да стигне до таму
каде што се наоѓа сега. И таа нема
да ѝ дозволи на Ава да ѝ ја одземе
работата која таа ја заслужува.

350 ден.

7600830

Ponedelni~ki muabeti — Ana
Bunteska
Ана Бунтеска вели: „Човек никогаш не знае
за што го бидува додека не се обиде. Некаде
есента 2017 година, започна со работа
порталот Женски магазин. Понудата да
пишувам за нив беше вистински предизвик.
Не дека немав двоумење! Секако дека
бев уплашена како мало дете пред тест по
математика. Што е она што можам да го
кажам? Кој воопшто ќе сака да ги чита моите
размислувања?“

210 ден.
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7600861

Voskresni `iv — Zoran Vitanov
Успехот не е ваше право, успехот е ваша обврска!
Оваа книга е наменета за секој оној кој знае дека
во животот може да постигне многу повеќе од
она што го постигнува во моментов. За миг не
можете да постигнете успех, но за миг можете
да го смените правецот. Ништо не е помоќно од
променетото размислување

400 ден.

7600864

Meurot na stravot — Ant Midlton
Низ своите искуства авторот го опишува
концептот меурот на стравот обидувајќи се
да покаже и докаже како истиот концепт
може да се употреби во нашите животи за
да ни помогне при кршење и преминување
на нашите граници. Моќен, непоколеблив,
инспиративен и мотивирачки повик за акција,
Меурот на стравот е неопходно четиво за
секој кој сака да се тестира себеси и да се
притисне уште повеќе за да живее без граници,
да ги заузда своите стравови и да го освои
својот личен Еверест.

450 ден.

6

www.prosvetnodelo.com.mk
7600836

Brak, neverstvo i prosvetluvawe —
Jovana Hismaer
Брак, неверство и просветлување без сомнеж е
највозбудливото дело кое се појавило на нашата
литературна сцена. Оваа книга
за ослободување од деструктивни емоции е
вистинско чудо.
Новото дело на Јована Хисмаер, еден од
најуспешните европски тренери за личен раст и
развој („life coach“), е навистина највозбудливиот
подарок кој секоја жена може да си го подари
себеси бидејќи истовремено влегува во една од
најтурбулентните љубовни приказни и добива
информации за сите духовни учења за емоцијата.

300 ден.

7600775

Polnoќ vo nejzinite race — Zoran
Penevski
Мирослав и Ана се главните ликови во романот.
Тие се, всушност, наши современици. Овој
роман е поделен во 33 поглавја, а секое поглавје
претставува подарок за нејзиниот 33. роденден.
Опишани се сите делови од заедничкиот живот,
и среќните и тажните моменти. Бидејќи убавото
и неубавото се постојано околу нас, во нашето
секојдневие.
Затоа, Мирослав и Ана постојано се наоѓаат меѓу
две можности – да останат еден покрај друг во
еден сложен и бесмислен живот или, пак, да се
разделат еднаш засекогаш.
Сето ова претставува еден испит на храброст за
секој оној кој ќе донесе одлука да стапи во брак и
безусловна љубов

250 ден.
7
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Umetnost na pobedata
Млад, постојано љубопитен, само што
дипломирал на факултет за бизнис, Фил
Најт позајмил педесет долари од татко си
и основал компанија, со една единствена
мисија: увоз на квалитетни и евтини патики
од Јапонија. Таа прва (1964) година, Најт
продавал патики од багажникот на својот
плимут валијант и заработил вкупно
осум илјади долари. Денес, вредноста на
продажбата што ја остварува „Најк“ на
годишно ниво е над 30 милијарди долари.
Во денешнава доба на мали фирми со нови
идеи и поттици, Најтовиот „Најк“ претставува
златен стандард, а неговиот заштитен знак,
„крилото“, е повеќе од само обично лого;
симбол на смелост и на величина, „крилото
на Најк“ е една од малкуте икони кои
веднаш се препознаваат насекаде во светот.

ОРО
К
С
А
Н

450 ден.

7600865
Odza*bi se
Се чини дека секојдневно сме бомбардирани со
информации
што ги содржат клучевите за ова или за она, без
разлика дали е тоа богатството, успехот, среќата
или смислата. Вистината е дека повеќето од нив не
успеваат да покажат што е тоа што е потребно за
да ги совладаме пречките за да достигнеме поубав
живот... самите.
Што ако сѐ што сте сакале било во вас како бунар со
потенцијал што чекал да биде изразен? Одза*би се е
книшката за резигнираните и поразените, манифест
за вистинска животна промена и за ослободување на
вашата лична величественост.

350 ден.

ОР
НАСК
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7600891

10 Состаноци наслепо
Дали би дозволиле вашето семејство да
изигрува стројник за да ви помогне да
преболите скршено срце?
„10 состаноци наслепо“ од Ешли Елстон е
совршено божиќно задоволство: прекрасна,
пријатна, забавна романса за тинејџери и
возрасни која ќе ви овозможи за момент да
избегате од реалноста.
Софи сака само една работа за Божиќ – да
го помине слободното време со своето
момче Грифин. Па така, кога ќе дознае дека
нејзините родители планираат патување за
да ја посетат сестра ѝ за време на празникот,
Софи ги преколнува да остане со баба ѝ
и дедо ѝ и со своето вревливо пошироко
семејство.
Но, Грифин ѝ раскинува... и таа е уништена.
Бабата ѝ на Софи мрази да ја гледа
толку разочарана, па смислува (не
толку) брилијантен план да ѝ го одвлече
вниманието за да не биде толку тажна. Во
текот на следните десет дена, различни
членови на семејството ќе ѝ организираат
на Софи десет состаноци наслепо, што звучи
навистина непријатно. . .

ОР
НАСК

Кога Грифин неочекувано ќе се појави,
барајќи втора шанса, Софи ќе биде збунета
повеќе од кога било претходно... затоа
што можеби, само можеби, во меѓувреме
почнала да чувствува нешто кон некој друг.
Некој кој дефинитивно не е достапен.

9

О

ПОЕЗИЈА
7600787

Jas, ti i Skopje — stihozbirka
Книжевно – поетската работилница
именувана „Јас, ти и Скопје“е создадена
со цел да се пренесат книжевните знаења
на тројца млади реномирани поети:
Филип Клетников, Ирена Јурчева и Стефан
Марковски, во својство на ментори на
младите од средните училишта на град
Скопје кои имаат афинитети кон креативното
пишување и да се откријат нови и млади
таленти.
Од пријатната работна атмосфера на
работилницата произлегоа автентични и
оригинални творби кои навистина заслужија
да најдат свое место во овој алманах.

100 ден.

7600795

Hiperbog — Stefan Markovski
Радован П. Цветковски, коментира:
„...Тука е и оној миг од допирот на смртта со
детството. Тука за поетот е животот, стравот,
светлината. Наспроти радоста е мигновената илузија
за стравот. Сѐ во еден висок стилски редослед,
како да разговараме со поетот, доизнесувајќи
ја глетката или сликата, живата слика за зборот
судбина. Сето тоа се дооформува со значењето на
илузијата, заблудата, автоканибализмот, скромноста
и монолозите. Ѕвечи фигуративноста, зборот во
монологот, обојувајќи го душевно да се слуша што
трепери пламнат како да е жив. Ова е линија што
го поставува ’рбетот на стихот и на поетската книга.
Паралелно со ваквата линија е и стилот како семе со
своја бразда.“

200 ден.
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Nabildana mese~ina — Jovica Ivanovski
Набилдана месечина е избор од 135 песни на
авторот Јовица Ивановски, роден во 1961 година,
а поетски активен веќе дваесет и пет години, со
четиринаесет издадени збирки поезија и препеан на
петнаесетина јазици.
Речиси сите досегашни критички осврти за
поезијата на Јовица се насочени кон две нејзини
карактеристики. Првата е токму оваа нејзина
урбаност, или тематска ситуираност во градот
(сегашно Скопје) како хронотоп во кој поетот домува.
Втората одлика на оваа поезија, која се чини дека
им запнува в очи на критичарите е она што Душко
Крстевски го нарекува „метонимиски“ стил на
пишување, т.е. наративен, раскажувачки, дури и
епски, наспроти „метафоричниот“, т.е. лирскиот, во
голем дел апстрактен стил). Сите критичари овие две
работи ги дефинираат не само како констатирани
одлики на севкупниот опус на Јовица, туку (или
пред сè) и како суштински квалитети кои оваа
поезија ја одделуваат од голем дел на современата
македонска поетска продукција.
Овој избор е значаен затоа што излегува токму во
годината која за авторот е јубилејна – четврт век од
неговото творештво.

200 ден.

7600887

Глуварка во дланка — Јовица Ивановски
Глуварка дувната од дланка е избор од поезијата на
Јовица Ивановски, напишана во текот на последниве
десет години.

250 ден.
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ТИН-РОМАНИ
9100639

Doaѓaat golemi novosti —
serijal Valentina
Доаѓаат големи новости!
Не ми се верува: моите родители одлучија да
ја посвојат Ирена! Треба да се подготват многу
нешта: документите, собата... А, Ирена? Ќе
се навикне ли на новата средина? Всушност,
нештата и не се толку едноставни како што
мислев...

250 ден.
9100636

Vetuvawa i lagi — serijal Valentina
Валентина и другарите
Ново училиште, нови пријатели
Здраво, јас сум Валентина! Имам четиринаесет години
и одам во средно училиште. Сакаш ли да те запознаам
со моите нови пријатели!
Уште неколку дена и ќе тргнам во средно училиште!
Морам да ви признаам дека, за разлика од моите
пријатели, јас не сум многу загрижена бидејќи сакам
новости и бидејќи Отилија ќе биде во иста паралелка
со мене. Но, којзнае дали новиот живот ќе ни дозволи
да ги зачуваме пријателствата и навиките што ги
имаме отсекогаш.

250 ден.
9100638
Prviot bakne` nikoga{ ne se
zaborava — serijal Valentina
Валентина има 13 години и оди во основно
училиште. Од таму таа има доста авантури за
прераскажување.
Учителот ги поканил на еден ден во планина.
Но во шумата ги изненадува силно невреме.
Откријте каде се засолнила Валентина со
Тацио и каква тајна таа крие!

250 ден.
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9100637

Novo u~ili{te, novi prijateli —
serijal Valentina
Здраво, јас сум Валентина! Имам четиринаесет
години и одам во средно училиште. Сакаш ли
да те запознаам со моите нови пријатели!
Уште неколку дена и ќе тргнам во средно
училиште! Морам да ви признаам дека, за
разлика од моите пријатели, јас не сум многу
загрижена бидејќи сакам новости и бидејќи
Отилија ќе биде во иста паралелка со мене.
Но, којзнае дали новиот живот ќе ни дозволи
да ги зачуваме пријателствата и навиките што
ги имаме отсекогаш.

250 ден.

7600833
Napad na muzejot na voso~ni figuri
Во Париз била украдена восочна фигура од
ателјето на Мари Тисо.
Ако детективите патници низ времето не го
најдат виновникот Француската револуција
ќе избувне порано пред очекуваното!
Тројцата пријатели имаат задача да ја решат
мистеријата.

250 ден.
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7500880

Golema boenka — ednorozi

150 ден.

7500879

Golema boenka — dinosaurusi

150 ден.

14
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7500918

Bleskavi princezi —
boenka+kola`
Боенка во која освен боење, девојчињата
имаат можност да дополнуваат и
комбинираат што ќе облечат принцезите.
Со помош на волшебните светкави
лепливи фолии, тоа станува полесно и
позабавно.
Девојчињата можат да ги бојат
принцезите и со блескавите фолии да ги
доведат до совршен изглед.

190 ден.

9100494

Oboj i nacrtaj (boenka + lepenki) 1 —
Kralska akademija
Ова е нова боенка со многу цртежи за боење
и фантастични лепенки. Во боенката ќе се
забавуваш и со сите херои од приказните:
Роуз Пепелашка, Асторија Златокоса, Џои
Жабецот, Хаук-внукот на Снежана и др.
Форматот е голем А4, со убаво решени
илустрации во кои девојчињата можат да
бојат по своја желба и концепт.

198 ден.
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9100495

Oboj i nacrtaj (boenka + lepenki) 2 —
Kralska akademija
Ова е нова боенка со многу цртежи за боење
и фантастични лепенки. Во боенката ќе се
забавуваш и со сите херои од приказните:
Роуз Пепелашка, Асторија Златокоса, Џои
Жабецот, Хаук — внукот на Снежана и др.
Форматот е голем А4, со убаво решени
илустрации во кои девојчињата можат да
бојат по своја желба и концепт.

198 ден.

9100496

Oboj i nacrtaj (boenka + lepenki) 3 —
Kralska akademija
Ова е нова боенка со многу цртежи за боење
и фантастични лепенки. Во боенката ќе се
забавуваш и со сите херои од приказните:
Роуз Пепелашка, Асторија Златокоса, Џои
Жабецот, Хаук-внукот на Снежана и др.
Форматот е голем А4, со убаво решени
илустрации во кои девојчињата можат да
бојат по своја желба и концепт.

198 ден.

16

www.prosvetnodelo.com.mk
7500043
Boenka ovo{je
Ова е исклучително издание на Просветно
дело, боенка со стихови за секое овошје.
Вкупно се опеани со римувани стихови
27 плодови, толку убаво дополнети со
впечатливи илустрации, а до нив празни
страници со обрабени линии на овошјето, за
децата сами да го бојат. Можат да споредат
од сликата или да си бојат по желба. На
голем формат децата можат да бојат и
паралелно да научат по една строфа за секое
овошје.

200 ден.

7500042
Boenka zelen~uk
Ова е исклучително издание на Просветно
дело, боенка со стихови за секоj зеленчук.
Вкупно се опеани со римувани стихови
27 зеленчуци, толку убаво дополнети со
впечатливи илустрации, а до нив празни
страници со обрабени линии на зеленчукот,
за децата сами да го бојат. Можат да
споредат од сликата или да си бојат по
желба. Децата можат на голем формат да
бојат и паралелно да научат по една строфа
за секој зелечук.

200 ден.
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7500960

JANA — boenka
Од продукцијата на Просветно дело излезе
нов наслов во кој главен лик е Јана. Насловот
е интeресен затоа што и се чита и се гледа.
Што значи тоа? Тоа значи дека можете на
YouTube да ги гледате цртаните со Јана. Во
боенката обојте го светот на Јана по инстант
рецепт. Забавно е.

180 ден.

7500050

4 GODI[NI VREMIWA — boenka
Боенката е со мотиви од сите четири годишни
времиња. Има еднаков обем на страници
за сите 4 годишни времиња и децата можат
да си бојат по своја желба, што сакаат и
кога сакаат. Ако ја користат во градинките,
а таа одговара според програмата, тогаш
динамиката за работа, односно, боење им ја
кажува воспитувачот!

145 ден.
7500968

Flaminga — boenka
Книгата „Фламинга“ е боенка за деца која
содржи многу страници за боење. Детето
ќе ужива во прекрасните илустрации и ќе ги
бои по желба.

110 ден.
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7500966

Ednorozi — boenka
Книгата „Еднорози“ е боенка за деца која
содржи многу страници за боење. Детето
ќе ужива во прекрасните илустрации и ќе ги
бои по желба.

110 ден.

7500889

Oboj ja svojata podlo{ka — blok
boenka
На 24 страници ви се нудат подлошки со
многу елементи за боење. Изборот како
ќе боите и дали ќе боите со фломастери,
дрвени или мрсни боички го оставаме на
вас.
Обоените подлошки се ваши и можете да
им најдете различна намена во вашата
детска соба или да ги искористите за
некаква друга пригода.

270 ден.
9100903

Boenka — Skopje
Изданието „Скопје“ претставува боенка за
возрасни.
Креативна боенка за возрасни, за сите оние
кои боењето ги релаксира.

100 ден.
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ЗВУЧНИ СЛИКОВНИЦИ
7500974

Животните и светот — звучна сликовница
Ова издание претставува звучна книга која
овозможува при допир детето да ги слушне
звуците на животните од светот.
Допри, почувствувај и слушни!
Допри го клунот на папагалот и косичката на
алпаката, почувствувај колку е меко крзното на
коалата и слушни ги нивните стихови!

750 ден.
7500929

Orkestarot na moite prijateli —
звучна сликовница
Музичката сликовница ОРКЕСТАРОТ НА МОИТЕ
ПРИЈАТЕЛИ е ново копродукциско издание на
Просветно дело во кое преку слика и звук се
изучуваат сите музички инструменти. Таа не е
оптоварени со многу текст, бидејќи фокусот е
даден на инструментите, нивниот звук и за каков
тип музички инструмент станува збор. Форматот
е голем, со впечатливи илустрации, а на самиот
крај од внатрешната страна на задната корица
има таблет за притискање за да се добие звук од
соодветниот инструмент!

560 ден.
7500979

Приказни за животните — звучна сликовница
Волшебни звуци
Читај и откриј ги волшебните звуци од овие
прекрасни приказни за животните! Во ова издание
ќе ги прочитате приказните за:
-Лавот и глушецот
-Враната и бокалот
-Штурецот и мравката
-Магарето и волкот

450 ден.
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7500980

Приказни од фармата — звучна сликовница
Волшебни звуци
Читај и откриј ги волшебните звуци од овие
прекрасни приказни од фармата! Во ова издание
ќе ги прочитате приказните за:
-Ждребето и реката
-Лисецот и штркот
-Мачката, глушецот и петелот
-Глувчешки совет

450 ден.
7500978

Приказни од шумата — звучна сликовница
Волшебни звуци
Читај и откриј ги волшебните звуци од овие
прекрасни приказни од шумата! Во ова издание
ќе ги прочитате приказните за:
-Грдото пајче
-Волкот и јагнето
-Бременските градски музиканти
-Еленот и еленчето

450 ден.
7100592
Mojot u~itel, semafor
Интересна едукативна сликовница за: Како се
преминува улица? Што значат сообраќајните
знаци и сигнализација?
Со помош на оваа прекрасна звучна книга ќе
научиш за безбедно однесување на улица, во
парк или во двор.
Притисни ги копчињата, научи ги
сообраќајните знаци и звуците на возилата и
уживај во неколку весели песнички.

430 ден.
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ИНТЕРАКТИВНИ ИЗДАНИЈА
7500957

Мојот танчарски дневник — со многу
лепенки и активности
Дали посакуваш да бидеш танчарка или веќе
си тоа? Тогаш овој дневник е совршен за тебе
за да откриеш многу нешта за неверојатниот
свет на танците! Занимливости за различните
танци, облеки, додатоци, видови музика...
Упатства да научиш како да си направиш свој
балетски фустан или хавајско луау парео, како
самата да си направиш извиткан кок или да си
ја бојосаш косата како рок-ѕвезда.
Многу разнобојни лепенки со твоите омилени
балерини!

350 ден.

7500958

Kniga za patuvawe po svetot — kniga
so prozor~iwa
Неверојатно патување низ петте континенти.
Отвори ги прозорчињата и научи многу
нешта за познатите светски градови!
Придружи ни се на ова чудесно патување
и откриј многу интересни нешта за
најневеројатните градови во светот.

500 ден.
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7500956

Вo времето на пирамидите — волшебни
прозорчиња
Отвори ги прозорчињата и научи многу
нешта!
Волшебните прозорчиња ќе те одведат во
таинствениот свет на Древниот Египет, ќе те
прикрадат во кралската одаја, ќе те одведат
на бреговите на реката Нил и ќе ти овозможат
да започнеш нова неверојатна авантура со
фантастична дружина.
Тврд повез
10 тврди страници со прозорчиња

425 ден.
7500973

Jana — vremenska ma{ina
Изданието „Јана – Временска машина“ претставува
интерактивно издание од лиценцираните изданија
ЈАНА.
ЈАНА се чита и се гледа!
Побарајте ги нејзините цртани на
Јутјуб - https://www.youtube.com/channel/
UCdGTesK98Qnm9UgvCKCeKQg?view_as=subscriber
-

Читајте ги нејзините книги во Просветно
дело.

-

Бидете дел од нејзините неверојатни
авантури.

Доколку веќе сте ја гледале епизодата „Временска
машина“, тогаш знаете дека Јана и Филип патуваа
низ времето. Во временската машина скришум им
се придружи и Дино, нивното другарче од времето
на диносаурусите. Со оваа книга, вашата мисија ќе
биде да им помогнете на Јана и Филип да го вратат
Дино назад во неговото време низ интересните
активности и задачи!

215 ден.
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ИНТЕРАКТИВНИ ИЗДАНИЈА СО ЛЕПЕНКИ
7500931

Hot vils — magnetna slo`uvalka i
boenka
Магнетната сложувалка за боење Хот вилс
претставува интерактивно издание за деца.
Бој ги магнетните делови од сложувалката, а
потоа состави ги врз метална површина.
Содржи листови за боење и лепенки за
декорирање!

175 ден.

7500932

Hot vils — listovi boenka + drveni
boi~ki
Хот вилс (Hot Wheels) содржи листови за
боење и дрвени боички со кои детето ќе
може да ги бои прекрасните цртежи од
Барби, а потоа да ги декорира со лепенките!

175 ден.

7500967

Flaminga — lepenki
Книгата „Фламинга “ содржи 4 страници со
голем број лепенки кои детето ќе може да
ги распоредува на прекрасните разнобојни
страници и да ги украсува по своја желба.

190 ден.
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7500934

Barbi — boenka + drveni boi~ki
Барби Dreamtopia содржи листови за
боење и дрвени боички со кои детето
ќе може да ги обои прекрасните цртежи
од Барби, а потоа да ги декорира со
лепенките!

175 ден.

7500933

Магнетна сложувалка за боење – Барби
Dreamtopia
Магнетната сложувалка за боење Барби
Deamtopia претставува интерактивно
издание за деца.
Набој ги магнетните делови од
сложувалката, а потоа состави ги врз метална
површина.
Содржи листови за боење и лепенки за
декорирање!

175 ден.
7500965

Ednorozi — lepenki
Книгата „Еднорози “ содржи 4 страници
со голем број лепенки кои детето ќе
може да ги распоредува на прекрасните
разнобојни страници и да ги украсува по
своја желба.

175 ден.
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7500930
Kreiraj fantasti~ni samovili
— so 200 povtorno upotreblivi
lepenki
Лепи и прелепувај облека, фризури,
модни додатоци за да креираш
фантастични самовили!
Забавувај се и креирај со помош на 200
повторно употребливи лепенки. Биди
креаторка и дизајнерка, забавувај се и
интересно нека ти поминува времето!

7500886

Fustani za modna pista — kniga
so lepenki
Забавувај се со твоите пријателки и
избери облека по највисока мода,
интересни парчиња и накит. Комбинирај
парчиња облека со чанти и накит.
Можноста што ја имаш овде сигурно ќе
ти послужи и во иднина лично за тебе.
Комбинациите ќе ги дополнуваш со
многуте лепенки.
Уживај и забавувај се во исто време!

270 ден.
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7500890

Броиме со барби
Интерактивна сликовница за првично учење
на броевите до 10. Понудени се броевите
со начинот на пишување, со пребројување
елементи а потоа пишување на бројот.
Илустрациите убаво се дополнуваат со
изучувањето на броевите. Со оваа сликовница
лесно се учи, зашто ако се згреши со
магичното фломастерче лесно ќе се избрише.

190 ден.

7500885

Fustani za koktel zabava — kniga so
lepenki
Забавувај се со твоите пријателки и избери
ги најгламурозните и најубави фустани и
накит. Комбинирај бои на фустаните со
чанти и накит. Можноста што ја имаш овде,
сигурно ќе ти послужи и во иднина лично
за тебе. Комбинациите ќе ги дополнуваш со
многуте лепенки.
Уживај и забавувај се во исто време!

270 ден.

27

7500615

Zalepi i pro~itaj 4 — Kralska
akademija
Од едицијата Кралска академија имаме три
наслови ЗАЛЕПИ И ПРОЧИТАЈ. Во овој наслов,
како и во останатите се ликови - внуки и внуци
на ликовите од познатите бајки: Пепелашка,
Снежана, Заспаната убавица итн. За да биде
позабавна сликовницата, во кусите текстови
треба да се вметнат лепенки и откако
текстовите ќе се оформат со слика, може
целосно да се прочитаат! Особено интересна
сликовница за девојчињата.

7500907
Astronautite i istra`uvaweto na
vselenata
Издание кое ќе го привлече вниманието на сите
деца кои сакат да ја истражуваат вселената.
Интересна е затоа што детето само го насочува
концептот активности. Децата ја дополнуваат
со лепенки подлогата од вселената сликани на
голем формат.
Ова сликовница во исто време е и
едукативна, затоа што содржи информации
за: астрономијата како наука, за тоа кој бил
Галилео Галилеј, за сонцето и ѕвездите, за
астронаутите и нивните скафандри, за Нил
Арсмтронг — првиот човек кој стапнал на
Месечината, за спејс шатлот и многу други
информации поврзани со вселената и нејзиното
истражување, со астронаутите и мисиите Аполо,
со Меѓународната вселенска станица.
Откриј ја вселената и забавувај се лепејќи ги
сликичките на соодветното место.

250 ден.
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7500940

Mojot atlas na moriwata — so lepenki
Изданието Мојот атлас на морињата
претставува едукативно издание за деца кое нуди
нов пристап на учење. Преку новиот метод што
го нуди ова издание децата ќе имаат можност
на лесен и забавен начин да ги научат морињата
и морските животни. Книгата содржи многу
лепенки и голем постер. Децата ќе научат мошне
голем број факти и занимливости на еден забавен
и интерактивен начин!

220 ден.
7500941

Mojot atlas na `ivotnite — so
lepenki
Изданието Мојот атлас на животните
претставува едукативно издание за деца кое
нуди нов пристап на учење. Преку новиот
метод што го нуди ова издание децата ќе имаат
можност на лесен и забавен начин да ги научат
животните и пределите каде што живеат. Книгата
содржи многу лепенки и голем постер. Децата ќе
научат мошне голем број факти и занимливости
на еден забавен и интерактивен начин!

220 ден.
7500895

Na farmata — so lepenki
ФАРМА — тема омилена за помалите дечиња.
Во сликовницата На фармата уште полесно и
позабавно ги запознаваат сите домашни животни
преку 3Д лепенките.
Лепенките можат да ги комбинираат по своја
желба и да ја комплетираат приказната за
фармата — секое дете на свој начин.

220 ден.
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СЛИКОВНИЦИ СО АРГУМЕНТИРАНИ РЕАЛНОСТ
7500987

Откриваме животни во 4Д
За сите љубители на животните!
Дали си подготвен за патување полно со
мистерии, чуда и неверојатни авантури?
Книгата е мошне несекојдневно и
неверојатно издание! Таа ќе ти помогне да
го откриеш таинствениот свет на животните!
Запознај се со нив преку најневеројатното
патување. Откриј ги сите тајни на животните!
Добре дојде во светот на агументирана
реалност!
Искористи го овој QR код за да ја преземеш
бесплатно апликацијата и да го активираш
овој производ. Употреби ја апликацијата за
да ги скенираш страниците обележани со
посебен знак и уживај во магијата!

240 ден.

7500988

Откриваме океани во 4Д
За сите љубители на океаните!
Книгата е мошне несекојдневно и
неверојатно издание! Таа ќе ти помогне да
го откриеш таинствениот подводен свет и
да ги сретнеш необичните и фантастични
жители на океаните! Запознај се со нив преку
најневеројатното патување со подморница.
Откриј ги сите тајни на океаните!
Добре дојде во светот на агументирана
реалност!
Искористи го овој QR код за да ја преземеш
бесплатно апликацијата и да го активираш
овој производ. Употреби ја апликацијата за
да ги скенираш страниците обележани со
посебен знак и уживај во магијата!

240 ден.
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ПРИРАЧНИК
7400226

Правописен потсетник
Овој Правописен потсетник им е наменет на сите
учесници во образовниот процес во основното
образование – и на учениците и на наставниците.
Ова учебно помагало е замислено како извор на
податоци коишто во никој случај не треба да се
усвојуваат под притисок – содржините во него
по својата природа не се погодни за учење напамет,
без разбирање. Така, на пример, нема смисла
учениците да ги меморираат сите типови сопствени
именки коишто се пишуваат со почетна голема
буква на секој составен дел
затоа што нивниот број е огромен. Наместо тоа,
тие треба да ја осознаат логиката на правописното
правило коешто пропишува дека имињата на
живите суштества и на географските поими се
пишуваат со почетна голема буква кај сите нивни
составни делови затоа што кај сите нив имињата
се пишуваат по углед на името и презимето кај
човекот.
Правописниот потсетник структурно не го следи
Правописот на македонскиот јазик имајќи ја
предвид возраста на учениците на коишто им е
наменет. Намерно се поаѓа од зборовните групи и
во нивни рамки се
разгледуваат правописните правила коишто во
Правописот им се надредени на зборовните групи.
На тој начин изложувањето на материјалот во овој
Потсетник е помалку апстрактно, односно
корисникот може полесно да го најде оној
правописен податок што му е потребен.
Издавачот и авторот на ова учебно помагало
искрено се надеваат дека тоа ќе им биде корисно на
учениците од основното образование и на нивните
професори.

500 ден.
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ЕНЦИКЛОПЕДИИ
7500950

^ove~koto telo — prekrasna
ma{ina
ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО е ново енциклопедиско
копродукциско издание на Просветно дело,
кое има современ пристап кон анатомската
градба на органите во човечкиот организам.
За да биде подостапна и полесно да се
изучува оваа тема, текстот и илустрациите се
на ниво за деца од 9 до 14 години. Таквата
комбинација нуди одлична можност за сите
љубопитни деца да навлезат во тајните
на човечкото тело. Да осознаат повеќе за:
коските, мускулите, органите за дишење,
органите за варење, сите сетила, хигиената
итн. Затоа, дознајте човечкото тело каква
прекрасна машина е!

7500964
20 Neverojatni umovi koi go promenija
svetot
Приказните собрани од оваа книга ги
раскажуваат животите на дваесет неверојатни
луѓе, брилијантни умови кои – со својата
интуиција и откритија – засекогаш го променија
светот.
Меѓутоа, и тие некогаш биле деца, а потоа и
возрасни, и како и многумина други: добивале
лоши оценки на училиште, поминале многу
часови во бесцелни игри или во мечтаење,
работеле работи кои не ги сакале, се среќавале
со многу препреки и тешкотии на својот пат.
Сепак, тајната на нивниот успех и причината
поради која и денес им се восхитуваме и имаме
полза од нивните откритија е тоа што тие
никогаш не престанале да мислат со своја глава.
Можеби ќе најдеш некој од нив кому особено ќе
му се восхитуваш, или со кого ќе најдеш сличност
на некој начин.
Се надеваме дека, благодарение на нивниот
пример, ќе успееш да ја зајакнеш таа супермоќ
која и ти ја имаш уште од денот кога си се родил:
прекрасен ум!

490 ден.
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7500910
20 neverojatni devojki koi go
promenija svetot
Ова е книга за 20 неверојатни девојки со
големи сништа, огромен талент и неверојатна
упорност, кои станале големи жени!
Концептот во книгата е поделен на: уметници,
спортистки, истражувачки, модни икони,
пронаоѓачки, писателки, активистки за
човекови права.
Нивната тајна? Тие научиле да се слушаат
себеси, и да ги следат мечтите кои ги чувале
во нивните срца. Потоа тие вложиле многу
време за да ги постигнат целите кои ги
поставиле пред себе!
Нивната мисла: Нашите животи брзо
минуваат, но понекогаш треба само да
забавиш за да го промениш светот!
Читајте и восхитувајте се!

490 ден.

7500911
20 neverojatni mom~iwa koi go
promenija svetot
Неверојатни приказни за 20 уште
поневеројатни момчиња кои го променија
светот. Приказни за личности со големи
сништа, огромен талент и неверојатна
упорност кои станале големи мажи.
Концептот е поделен на: големи водачи,
спортисти, пронаоѓачи, сликари, филмски
уметници, писатели, икони, музичари
истражувачи.
Откријте кои се тие имиња, прочитајте
за нивните животи, со какви тешкотии се
соочувале на почетокот, но и за тоа колкава
била нивната љубопитност и амбиција да го
постигнат тоа по што ги памти цел свет.

490 ден.
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7500989
20 neverojatni ekoheroi
Ова издание ги раскажува неверојатните
приказни за 20 неверојатни суперхерои кои
ја спасуваат нашата планета. 20 приказни
за луѓе со големи соништа, голем талент и
неверојатна упорност кои станаа екохерои!

490 ден.

7500983

30 најдобри фудбалери на сите времиња —
спортски приказни
Ова се фудбалските шампиони кои
поседуваат сѐ: дриблинг, креативна визија,
сила, брзина... Но над сѐ, сите тие поседуваат
непоколеблив дух. Од Лионел Меси до
Кристијано Роналдо, од Џиџи Буфон до Пеле
и многу, многу други... Ова се профилите на
30 играчи од светска класа кои ја променија
историјата на фудбалот. Важни факти и
анегдоти низ кои се раскажани нивните
возбудливи и восхитувачки приказни за
личните тешкотии и надежта, за неверојатни
богатства и великодушноста, за посветеноста
и решителноста, но пред сѐ, за желбата за
победа.

490 ден.
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АТЛАС
7500821

Атлас на знамиња со лепенки
Во овој Атлас на знамиња со лепенки,
со помош на мапите, ќе ги откриеш
континентите и државите во светот, ќе
дознаеш колку се големи различните држави
во светот, кои се нивните главни градови и
кои се нивните знамиња. И сето тоа ќе го
правиш додека си играш и лепиш повеќе
од 200 лепенки на соодветно место. Тука
ќе ги пронајдеш знамињата на сите држави
во светот, а има уште неколку знамиња на
важни светски организации, како што се
Организацијата на обединетите нации и
Црвениот крст.

299 ден.
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ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА
7500924
Sne`nata kralica
Во оваа едиција имаме 4 наслови: Палешка,
Принцезата во магарешка кожа, Маша и
Медо и најновата, Снежната кралица. Со
нивните содржини сите се подеднакво
привлечни за децата.
Овие наслови се богато и прекрасно
илустрирани од познатата руска илустраторка
Ана Григорјев.
Снежната кралица е прекрасна бајка
за снежната принцеза која се обидела
прекрасното и мирно момче Кај да го
преобрази во лошо дете со неговото
однесување и да го скара со неговата
другарка Герда. Но Герда не се откажала од
Кај и упорно го барала поминувајќи различни
патешествија. Откријте ги читајќи ја оваа
прекрасна бајка.

450 ден.
7500786

101 prikazna za dobra noќ
Прекрасна збирка од безвремени приказни
за деца: класични бајки, традиционални
народни приказни, легенди и митови од
целиот свет.
Нивната вредност е дополнета со прекрасни
илустрации кои ги доловуваат
приказните во вистинската смисла на зборот.

450 ден.
7500990
101 prikazna i basna za deca
Прекрасна збирка од безвремени приказни
за деца: басни, традиционални народни
приказни, легенди и митови од целиот свет.

450 ден.
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7500991

101 приказна за волшепства и авантури
Прекрасна збирка од безвремени приказни
за деца: традиционални народни приказни,
раскази од книжевние класици, легенди и
митови од целиот свет.

450 ден.

7100621
Pale{ka
„Колку е прекрасен“, рече жената и го бакна
цветот, а во тој момент нешто ја отвори
пупката, и ливчињата волшебни се раширија.
Тоа и понатаму беше цветот лале, но во
неговата круна седеше девојче! Беше толку
мало, едвај високо колку палецот, па жената
го нарече Палешка...

395 ден.

7100734
Ma{a i Medo
Многу одамна, некаде во далечната и
пространа Русија, во куќичка во близина на
шумата живееше Маша, насмеано и весело
девојче...

395 ден.
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7100897
Чудниот сон на врапчето
Едицијата „Од македонското народно
творештво“ претставува избор од
прозни фолклорни единици адаптирани
соодветно на возраста на децата.
Басните, волшебните и реалистичните
народни приказни, како интегрален дел
од народното творештво, се јазично
и визуелно адаптирани за да бидат
привлечни за читателите, со убава
и богата нарација, со свои пораки и
наравоученија.

150 ден.

9100739

Детето со ѕвезда на челото
Изданието Детето со ѕвезда на челото
претставува ексклузивно издание во тврд
повез со македонски народни приказни за
деца, адаптирани од Ана Витанова Рингачева.
Изданието претставува избор на прозни
фолклорни единици, адаптирани соодветно
на возраста на децата. Басните, волшебните
и реалистичните народни приказни
како интегрален дел од македонското
народно творештво, се јазично и визуелно
адаптирани за да бидат привлечни за
читателите. Лексички многу богати, со убава
нарација, приказните носат свои пораки и
наравоученија. Оваа едиција се стреми кон
афирмација на македонското фолклорно
богатство и негово приближување до светот
на децата.

450 ден.
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7500931

Vol{ebnata kapa — prikazni od
makedonski narodno tvore{tvo
Едицијата „од македонското народно
творештво“ претставува избор на прозни
фолклорни единици адаптирани соодветно
на возраста на децата. Басните, волшебните
и реалистичните народни приказни, како
интегрален дел од народното творештво, се
јазично и визуелно адаптирани за да бидат
привлечни за читателите, со убава и богата
нарација, со свои пораки и наравоученија.

150 ден.

7100741

Deteto so yvezda na ~eloto — od
makedonsko narodno tvore{tvo
Детето со ѕвезда на челото претставува
избор на прозни фолклорни единици,
адаптирани соодветно на возраста
на децата. Басните, волшебните и
реалистичните народни приказни, како
интегрален дел од народното творештво, се
јазично и визуелно адаптирани за да бидат
привлечни за читателите.

150 ден.
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9100644

Ra{o ja spasuva planetata zemja — M. Ristova
Длабоко во Зелената шума постои училиште за кафеави
мечки во кое професорот Медо Еднокамчев, учен мечок
со јуначко потекло, ги учи мечињата за науката, за
постоењето и за уметноста на опстанокот. Тој ги подучува
своите ученици дека луѓето се одговорни за сите
небиднини на планетата Земја, како што се климатските
промени, озонските дупки, нуклеарното загадување,
киселите дождови, ловокрадство итн.
Најдобриот ученик во училиштето, мечето Рашо, ги
споделува истите соништа со својот професор — светот
да стане подобро место за сите видови.
Мајката на Рашо, мечката Мижана, е силна, чесна и
самохрана мечка, целосно посветена на своето мече
единче.
На крајот, трите мечки, професорот Еднокамчев, Рашо
и неговата мајка, заминуваат во Големиот Град за да ја
предадат Повелбата. Таа е издлабена на камен и со неа,
мечките бараат да се промени светот со тоа што ќе се
почитува природата.

ISBN 978-608-228-383-8

Паралелно со авантурите, низ книгата провејува нишка со
љубовна приказна. Имено, мајката на Рашо и професорот
Еднокамчев ќе се вљубат, ќе се венчаат, па ќе ја добијат
малата Ожана, правејќи го најсреќниот крај на сите
среќни завршетоци во светот на приказните.
100 ден.

7500900
Kniga za xynglata
Сликовницата Книга за џунглата раскажува
за детето Могли израснато меѓу волците.
Со Багира и Балу, Могли ќе научи како да
живее меѓу дивите животни и да се брани од
оние кои сакаат да го повредат. Прекрасна
адаптација за малите читатели.

140 ден.
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7500902
Farmata na dedo
Омилената фарма и домашните животни се
нештата со кои најпрво се запознаваат децата
од најмали нозе. Интересни им се домашните
животни, нив ги учат и во градинка, учат
каква полза има човекот од фармата, какви се
активностите на фармерите, што му продава
селото на градот и уште многу интересни нешта.

140 ден.

7500903
Avantura vo xunglata
Приказнава е хаос, но многу забавен хаос. Сè
започнува со едно патување. Миа и нејзиното
кученце Пио патуваат со авион, но наеднаш
остануваат без гориво и мораат да се спуштат со
падобрани во џунглата. Претпоставуваш што ќе
се случи понатаму во приказната? Не пропуштај
да дознаеш! Отвори ја книгата и придружи им се
во авантурата.

140 ден.

7500901
Pepela{ka
Сликовница која според содржината спаѓа
во класичните сликовници. Нема дете кое не
пораснало со класичните приказни за принцези.
Илустрациите се осовременети, дизајнирани
според денешните текови, а содржината за
сиромашната девојка која се мажи за принц е
иста.

140 ден.
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7500904
Prikazni za princezi
Насловот Приказни за принцези ги нуди
веќе познатите приказни:
Убавицата и Ѕверот, Снежана, Пепелашка,
Малата сирена и Златокоса. Ова е
класика од приказни за кои нема дете
што не слушнало и не растело со нив.
Дополнети се со убави илустрации на
целата страница и со краток текст кој не
заморува, за да биде лесно и брзо усвоен
од детската меморија! Ова се приказни за
најпознатите принцези од приказните.

190 ден.

7500905
Vol{ebni prikazni
Во оваа сликовница се сместени приказните:
Заспаната убавица, Аладин, Црвенкапа,
Палче, Златокоса.
И ова се приказни кои влегуваат во
класичната збирка сликовници со кои расте
секое дете. Интересни се, со краток текст
дополнет со убави и впечатливи илустрации.
Токму ваквите карактеристики ги прават
привлечни за децата а и брзо ги запамтуваaт
за сами да ги прераскажуваат подоцна!

190 ден.

42

www.prosvetnodelo.com.mk

7500906
Fantasti~ni prikazni
Во оваа збирка приказни се понудени: Петар
Пан, Волкот и седумте јариња, Јованче и
Марика, Пинокио, Палче.
Овие приказни не и се непознати на децата,
секое барем еднаш ги има слушнато со
прераскажувани од возрасните, па затоа
и влегуваат во приказни класици, кои ги
читаат сите генерации деца. Токму во овие
класични приказни децата се запознаваат со
лошите и негативни ликови или позитивните
и добри ликови, кои потоа ги поврзуваат
со секојдневното опкружување. Поучни се
и воспитни — и дообјаснети од нивните
родители или баби и дедовци!

190 ден.

7500908
Prikazni za `ivotni
Во оваа сликовница се содржани следниве
приказни: Книга за џунглата, Трите прасиња,
Бамби, Грдото пајче, Мачорот во чизми.
Ова се приказни кои се класика меѓу
приказните за деца, секоја на свој начин
интересна, и нема дете кое не расте со
нив. Илустрациите се современи и на цела
страница, а текстот е лесен и краток за да
може детето брзо да го запамти.
Нема дете кое ги нема овие приказни во
својата збирка сликовници!

190 ден.
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7500970

Најубавите приказни за мали деца
Прекрасна книга богата со извонредни
илустрации и незаборавни ликови која ќе ве
воведе во неверојатниот свет на приказните и
бајките за деца.

450 ден.

7500969

Најубавите приказни за авантури
Прекрасна книга богата со извонредни
илустрации и незаборавни ликови која ќе ги
воведе децата во светот на неверојатните
приказни за авантури.

450 ден.

9100989

Најубавите бајки од браќата Грим
Извонредна книга богата со прекрасни
илустрации и незаборавни ликови кои ќе
ги воведат децата во светот на Гримовите
безвременски и волшебни бајки.

450 ден.
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7500912
Prekrasniot svet na princezite
Нова сликовница за прекрасните принцези:
Маја, Снежната Кралица, Шехерезада, Василиса,
Нефертари, Мулан, Белиот Крин, Брадамант,
Гвеневир, Анжелика, Покахонтас, Воут!
Имајте неверојатно патување околу светот со
овие незаборавни принцези. Чудесни приказни
инспирирани од литературата и од фолклорот.
Дванаесет преубаво илустрирани портрети на
прекрасни и шармантни принцези.
Со оваа голема сликовница ќе патуваш насекаде
низ волшебни и мистериозни земји: од срцето
на Стара Европа, до песокливиот Древен Египет;
од бескрајните кинески полиња, до разнобојното
Карипско Море; од ветровитите планини на
Истокот до студените острови на Северот.
Страница по страница ќе запознаеш неверојатни
ликови и ќе откриеш што ги прави толку уникатни
и незаборавни. Секоја од нив има приказна за
кажување и мала тајна за откривање...
ПОДГОТВИ СЕ. ЗАТВОРИ ГИ ОЧИТЕ, СТАВИ
ГО ПРСТОТ НА МАПАТА... И НЕКА ЗАПОЧНЕ
ПАТУВАЊЕТО!

495 ден.

9100738
Prikazni i zalagalki
Интересно издание кое е компилација на
познатите приказни: Мачорот во чизми,
Пинокио, Снежана, Трите прасиња,
Пепелашка, Црвенкапа.
Ова се класичните приказни познати на
сите деца и генерации. Овде ги има сите
6 приказни на едно место дополнети со
современи илустрации. Илустрациите се
впечатливи едноставни и колоритни.
Новиот момент во насловот се ЗАЛАГАЛКИТЕ
кои се сижетни и кратки, со одредени
пораки. Такви се: залагалките за животни,
залагалките од фармата, кружни танци со
залагалки...

480 ден.
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7500789
Najubavite prikazni za magii i
vol{epstva
Извонредна книга богата со илустрации
и незаборавни ликови кои ќе ги воведат
децата во светот на безвремените волшебни
бајки.
Дел од бајките им се познати на децата,
а овде е убаво што ги имате сите на едно
место. Читајте и растете со ликовите од
бајките, а поуките што ќе ги извлечете од нив
ќе ве водат цел живот!

450 ден.

9100998
Ilustrirani prikazni od {ekspir
Од разиграна комедија до мрачна
трагедија, со кловнови, вештерки и
проколнати романси, оваа прекрасна
збирка содржи шест од најпознатите
драми од Шекспир. Откриј ги приказните
Спроти водици, Сон во ночта спроти
Иванден, Хамлет, Макбет, Ромео и Јулија
и Луња. Сите се прекрасно прераскажни
заради полесно читање.

495 ден.
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9100642

Календар на детството
Во книгата „Календар на детството“ се собрани
брилијантни текстови, поетски, прозни како и кратки
книжевни жанри, кои во својот фокус го имаат светот
на детето, неговите дилеми, размисли и обиди да го
сфати светот што го опкружува.
Темите и мотивите што ги обработува авторот
им се блиски на децата, позајмени се од нивното
секојдневие, обоени со колоритот на детството.
Пораките, кои како наравоученија испливуваат на
крајот од текстовите, се во насока на проширување
на хоризонтот и светогледот на детето. Детето ја
препознава мислата на писателот како своја, му верува
на авторот кој толку мудро и топло, преку зборот,
му се доближува и ја стекнува неговата доверба.
Без да го потцени мисловниот капацитет на детето,
авторот разработува многу сериозни теми, но на начин
својствен само нему, стил по кој е препознатлив во
македонската и европската литература за деца.

550 ден.
7600884
Kradec na internet (i drugi piesi
za deca) — Van~o Polazarevski
Крадец на интернет е вонредно бујна и
богата збирка пиеси која на детето му
овозможува прекрасни мигови на учење
и осознавање на бројни поими кои му
се потребни во неговиот развој. Бидејќи
концептуално е современо осмислена и
визуелно привлечна, бездруго ќе си го најде
својот пат до најмладите читатели.

300 ден.
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7600885

Малку страшна приказна —
Виолета Ѓуровска
Малку страшна приказна доаѓа со „Упатство за
употреба“ во кое се вели: „Не почнувајте да ја читате
оваа книга ако не сте доволно големи, ниту ако не
сте доволно дете.“
Преку ова „упатство“ читателите доаѓаат до сознание
дека книгата е наменета за сите, барем за сите
кои во себе го негуваат детето. Детето кое секој
од нас треба да го чува и негува за да можеме
во континуитет да се развиваме во квалитетни и
вистински личности

200 ден.
7600886

Превртена приказна — Снежана ИљоскаНаумовска
Превртена приказна од Снежана Иљоска
Наумовска им е наменета за најмладите
читатели, оние чијшто влез во литературата
го одбележуваат приказните и коишто допрва
треба да го усвојат восприемањето на подолгата
наративна форма којашто поврзува повеќе
наративни нишки.

300 ден.

7600889

Патуваме во Сказновија — Глигор Поповски
Најголема вредност на овие сказни е начинот на
кој тие му се нудат на читателот и како четиво
и како своевидна покана за нови, бесконечно
многу сказнувања. Според јунаците на овие
сказни, светот на волшепствата со својата
убавина и добрина нема ни крај ни почеток, туку
јури како некој сказна-воз. Секој од нас некаде
си ја има својата Сказновија.

300 ден.
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7600888

Дрн-дрн и морето од приказни —
Трајче Кацаров
Драмата Дрн-дрн и морето од приказни
од авторот Трајче Кацаров претставува
интересен, волшебен сплет на реалното
и на имагинарното. Авторот на еден вешт
начин, навидум преку едноставен пристап,
го врамува дејствието во единаесет часот
од денот, во единаесетчасовен период, во
осумнаесет сцени, преку ликови кои носат
имиња навидум интересни за детскиот свет.

300 ден.

ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА
7600860

Nie po trotoari, po bulevari... —
V. Mukaetov
Содржината на оваа збирка ја
карактеризираат пет циклуси: „Не се
може без другарување, без насмевки, без
изненадувања“, „Со сите, па и дома, сѐ е
можно, само сложно“, Чуда на сите страни,
светот го откриваме сами“, „Се спортува,
спортовите – летни и зимски, ние спортуваме
тимски“ и „Да се одмориме, еве што ќе
сториме. Заедно стихуваме, одгатнуваме“.
Основна карактеристика на неговата поезија
е непосредноста што ја воспоставува со
своите читатели – децата, благиот хумор и
шармантноста на лексичкиот (поетски) јазик.

350 ден.
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7100074

Zboruvalki — S. Veleva, V. Peceva
Зборувалки е сликозборница која
овозможува детето да се мотивира
да учи, но и јасно да ги искаже своите
размислувања. Секое барање е разбирливо,
јасно и прецизно, како за стручните лица
така и за родителите, во правец на правилно
усвојување на гласовите од македонската
азбука и развивање на говорните вештини
уште од најрана возраст.

300 ден.

7500977
Учиме да цртаме — 3Д форми —
пиши-бриши книга
Забавен и интересен метод на учење! Следи ги
прикажаните чекори и набрзо ќе научиш да црташ
3Д форми. Вежбај на ПИШИ-БРИШИ таблата
(задната внатрешна корица) со ФЛОМАСТЕРОТ.
Ти се лизна раката? Не грижи се! Земи ткаенина
или употреби го бришачот на врвот на капачето од
твојот фломастер. Избриши и обиди се повторно и
повторно – колку пати сакаш.
И кога ќе мислиш дека си подготвен, нацртај ги 3Д
формите во твојата книга!
За кусо време ќе станеш вистински уметник!

280 ден.
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7500884
U~ime da broime
Вашето дете ќе може да научи да ги препознава
броевите и да брои со помош на пиши-бриши
книгата. По завршувањето, може да
избрише и одново да запишува.

200 ден.

7500883
U~ime kolku e ~asot
Едукативна сликовница за изучување на
часовникот и времето што го покажува. Во
исто време е и забавна сликовница бидејќи
на лакираните страници, децата имаат
можност да ги цртаат стрелките, броевите на
часовникот и слично, и доколку згрешат, да
избришат со магичниот фломастер!

200 ден.
7100359
100+ prvi re~enici
Двојазична сликовница
англиско-македонска
Научи англиски низ забава. Следејќи
го секојдневниот живот на Роуз, Колин
и нивната пријателка, верверицата
Оревка, вашето дете ќе го збогати
својот речник, а притоа, ќе научи без
мака да ги составува своите први
реченици на англиски јазик. Повеќе од
100 илустрирани реченици за почетно
запознавање со англискиот јазик.

440 ден.
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7500915

Edukativno boewe — boewe po
{ema
Боенка која наметнува нов принцип на
боење, односно боење по шема. На
детето му е дадена шема за секој цртеж,
односно наведени се боите, а полињата
се означени со точки во боја според
шемата.
Интересно е и забавно, затоа бојте! Ќе
ги научите сите бои на лесен и забавен
начин. Во боенката се вклучени и
активности за вежбање на моториката.

130 ден.

7600863

Mojata prva bukvarka — Ha-ha od [ do A
Ха-ха од Ш до А учењето на буквите се одвива
низ еден креативен чин, преку кој малите
умни глави се поттикнуваат да мислат, да
поврзуваат, да откриваат, да споредуваат,
да цртаат, да бојат, за на крај „мојата прва
букварка“ да заврши со игриво и шеговито
прашање: Но и Ш се шегува, се смее и
прашува:
„Ха-ха-ха, кој бисер е последен: Ш или А?“

200 ден.
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7100733
Matemati~ki skalila 1
Математички скалила содржат задачи
поделени по нивоа на постигнување и му
овозможуваат на секое дете да работи на
нивото што за него е совладлив предизвик.
Нивоа на постигнувања што се дадени
во збирката се кратки описи на знаење и
умешност што детето би требало да ги усвои
во текот на вежбањето. Тие се и основна
алатка за родителите за да може да му
помогнат паметно да планира и постепено,
без притисок, да го водат низ задачите.
Во збиркава се дадени и решенија на
задачите со чија помош детето може
да направи реална процена на својата
успешност. Затоа треба да се охрабрува
самостојното користење на збирката!

295 ден.

7500920
U~ime so vol{ebni~kite En~antimals
— U~ime zborovi
Изданието Учиме со Волшебничките
Enchantimals претставува едукативно и
интерактивно издание за деца наменето за
учење на зборовите.
Страниците се пиши-бриши и на тој начин
детето ќе има можност да ги следи насоките
за пишување, а доколку греши, да избрише и
повторно да се обиде.
Содржи постери и лепенки!

185 ден.
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7500937
Mo`am da sobiram
Собирањето може да биде лесно и забавно!
Решете ги задачите со маркерот, а потоа
повлечете надолу за да ги проверите решенијата!
Супер наслови за градење самодоверба кај
5-годишни деца и постари!

450 ден.

7500938
Mo`am da odzemam
Одземањето може да биде лесно и забавно!
Решете ги задачите со маркерот, а потоа повлечете
надолу за да ги проверите решенијата!
Супер наслови за градење самодоверба кај
5-годишни деца и постари!

450 ден.

7500964

U~am da brojam — so pi{i - bri{i
kniga
Ова е сликовница со тврда подлога на која
децата ќе ги учат броевите од 1 до 10 на многу
интeресен начин. Тоа подразбира да пишуваат,
да вежбаат, a доколку згрешат ќе им помогне
волшебниот фломастер со кој можат сè да
избришат и одново да напишат сè.
Има „јазичиња“ кои се извлекуваат а со кои е
покриен резултатот, па откако ќе пребројат и
ќе го напишат бројот — ќе имаат можност за
проверка. Многу брз, забавен и едноставен
начин на изучување на броевите од 1 до 10!

550 ден.
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7500972

Лавиринти
Ова издание нуди дигитално искуство со
пиши-бриши страници и џиновски постер.
Земи фломастер и обиди се да го пронајдеш
патот низ секој лавиринт. Благодарение
на пиши-бриши страниците, може да се
обидуваш одново и одново!
Скенирај го QR кодот со твојот паметен
телефон. На овој начин, ќе добиеш
пристап до играта лавиринт која е полна со
изненадувања

265 ден.
511846
Matemati~ki talent 5 - 8 odd.
ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ од
авторите: Ристо Малчески, Катерина Аневска
и Самоил Малчески
МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ 5 е збирка задачи
по математика наменета за талентираните
ученици по математика од осмо одделение.
Меѓутоа, таа ќе биде интересна и за
наставниците кои дел од своето слободно
време го посветуваат на математички
надарените ученици, како и за бројните
вљубеници во математиката. Книгава,
всушност, е збирка од 382 решени задачи во
која во четири одделни дела се обработени
аритметички, текстуални, логички,
комбинаторни и геометриски задачи,
приспособени за учениците на возраст од
четиринаесет до петнаесет години.

350 ден.
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7500976
50 pra{awa za... spas na na{ata
planeta — so lepenki
Книга + подлога за игра со дигитална игра
МЕМОРИЈА + лепенки
Во оваа книга станува збор за сето она
што сакаш да го дознаеш за тоа како да ѝ
помогнеш на нашата планета. Ќе откриеш
сѐ за климатските промени, за загрозените
видови и многу, многу други нешта... Ова не
е енциклопедија или некаква продлабочена
анализа. Ова е нешто многу подобро. Ова е
брз и забавен начин да учиш низ игра.
Како се користи?
Оваа книга може да ја користиш на два
начина:
•
Првин прочитај ја книгата и откако
ќе откриеш сѐ за климатските промени, ќе
бидеш подготвен да ја играш играта.
•
Почни веднаш со играта и користи ја
книгата за да си ги провериш одговорите.
Секое прашање на подлогата за игра
упатува на страницата на која ќе го најдеш
одговорот. (Еден играч може да ја игра
улогата на судија и да ги проверува сите
одговори во книгата.)
Правилата ќе ги најдеш на страница 2.
+ Дигитално искуство – Скенирај го QR кодот
со твојот паметен телефон. Со ова ќе имаш
пристап до играта меморија!

250 ден.

56

www.prosvetnodelo.com.mk

7500975
50 pra{awa za ~ovekovoto telo
— so lepenki
Книга + подлога за игра + дигитална игра
МЕМОРИЈА + лепенки
Во оваа книга станува збор за сето она за
кое си се прашувал за човековото тело. Ќе
дознаеш сѐ за коските, за мускулите и многу,
многу други нешта... Ова не е енциклопедија
или некаква продлабочена анализа. Ова е
нешто многу подобро. Ова е брз и забавен
начин да учиш низ игра.
Како се користи?
Оваа книга може да ја користиш на два
начина:
•
Првин прочитај ја книгата и откако
ќе откриеш сѐ за човековото тело, ќе бидеш
подготвен да ја играш играта.
•
Почни веднаш со играта и користи ја
книгата за да си ги провериш одговорите.
Секое прашање на подлогата за игра
упатува на страницата на која ќе го најдеш
одговорот. (Еден играч може да ја игра
улогата на судија и да ги проверува сите
одговори во книгата.)
Правилата ќе ги најдеш на страница 2.
+ Дигитално искуство – Скенирај го QR кодот
со твојот паметен телефон. Со ова ќе имаш
пристап до играта меморија!

250 ден.
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ЗА НАЈМАЛИТЕ
7500955

Мојата прва книга со прозорчиња —
ВОЛШЕБНИ ЗБОРОВИ
Изданието содржи 6 волшебни прозорчиња,
симпатични илустрации комбинирани со
неверојатен механизам: учењето ВОЛШЕБНИ
ЗБОРОВИ никогаш не било олку... забавно!
Отвори го прозорчето на оваа страна и ќе видиш
што не треба да направиш за да постапиш
правилно!
Отвори го прозорчето на оваа страна и ќе видиш
што треба да направиш за да постапиш правилно!

310 ден.
7500954

Мојата прва книга со прозорчиња —
ЕМОЦИИ
Изданието содржи 6 волшебни прозорчиња,
симпатични илустрации комбинирани со
неверојатен механизам: учењето како да се
искажуваат емоциите никогаш не било олку...
волшебно!
Отвори го прозорчето на оваа страна и ќе видиш
што се случува кога неправилно ги искажуваш!
Отвори го прозорчето на оваа страна и ќе видиш
што се случува кога правилно ги искажуваш!

310 ден.

7500935

Играј и откривај ги... БОИТЕ
Интерактивна сликовница со разни начини како
децата да ги научат на забавен начин.

220 ден.
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7500887

Palavko — Moeto najverno drugar~e
Откриј ги забавните авантури на малото
момче и неговото куче Палавко кое има
многу интересен карактер.
Палавко е многу сакано кученце и ништо не
може да ја замени единствената врска меѓу
нашите две неразделни другарчиња.

160 ден.

7500888

Tedi — Moeto najverno drugar~e
Откриј ги забавните авантури на малото
девојче и нејзиното маче Теди кое е малку
палаво и своеглаво.
Сепак, Теди е едно многу симпатично
маченце и ништо не може да ја замени
единствената врска меѓу нашите две
неразделни другарчиња.

160 ден.

7500936

Играј и откривај ги... СПРОТИВНОСТИТЕ
Интерактивна сликовница со разни начини како
децата да учат на забавен начин. Децата ќе ги
научат спротивностите.

220 ден.
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СЛИКОВНИЦИ

7500831

Luti ptici — Molwi i gromovi
Иако понекогаш се лути, овие птици се
како деца: мора да научат да создаваат
пријателства, како да помагаат... тие ќе
наоправат сè да ги заштитат јатото и гнездото
со јајца.
Чак е на ноќна смена и се грижи сè да биде
во најдобар ред. Но светнува молња и удира
гром... откриј како се справува Чак со ова
невреме!

160 ден.

7500832

Luti ptici — leta~ko prase
Нова авантура на лутите птици. Цела
седмица дува силен ветер кој донесе
едно неугледно крилесто животинче.
Читајте ги забавните реченици и интересни
размислувања на прасињата за ова
животинче. Кога ги виде Матилда, ги искара,
а прасињата упорно размислуваат да го
пратат на некаква мисија... Каква? Откријте.

160 ден.
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7500833

Лути птици — чак има време
Чак, Црвенко и жолтата птица се мачат
да довлечкаат чатал до врвот на карпа.
Покажуваат умешност во боречки вештини,
некој со фалби за себе… но во еден момент
чаталот се занишува и работите тргнуваат
наопаку. Откријте што се случува понатаму!

160 ден.

7500834

Luti ptici — na ru~ek kaj sosedite
Овие птици се како деца: мора да научат да
создаваат пријателства, како да помагаат,
како да ги штитат јатото и гнездото со јајца.
Во оваа авантура на ручек кај соседите имаат
нови доживувања. Откријте ги!

160 ден.

7500835

Luti ptici — Vol{eben eliksir
Иако птиците се лути, тие со секој настан се
учат на соработка, пријателство и почит.
Во едицијата Лути приказни е и овој наслов со
уште една авантура! Откријте што нуди оваа
приказна.

160 ден.

61

КНИЖАРСКА МРЕЖА
Бр. 1 Скопје, Центар
02/3117 558,
076/496 858
ул. „Димитрие Чуповски“, бр.15
Бр. 2 Скопје, Центар
02/3222 621,
075/479 387
ул. „Даме Груев“ бб
Бр. 3 Прилеп
048/417 026,
075/464 976
ул. „Ѓорче Петров“ бб
Бр. 4 Скопје, Влае
02/2033 045,
075/356 147
ул. „Ацо Шопов“, бр. 6
Бр. 5 Велес
043/212 610,
075/316 895
ул. „Благој Ѓорев“, бр. 7
Бр. 6 Струмица
034/511 979,
075/464 989
ул. „Маршал Тито“, бр. 18
Бр. 7 Скопје, Кисела Вода
02/5111 530,
075/335 316
ул. „Иван Козаров“, бр. 47/3
Бр. 8 Кочани
033/271 560,
075/316 612
ул. „Маршал Тито“, бр. 45
Бр. 9 Битола
047/240 899,
075/464 977
ул. „Филип Втори“, бр. 18
Безистен
Бр. 10 Кавадарци
043/415 844,
075/464 234
ул. „Илинденска“, бр. 11
Бр. 11 Тетово
044/511 984,
075/479 381
ул. „120“ бб

Бр. 12 Штип
032/389 450,
075/464 978
ул. „Ванчо Прке“, бр. 50

Бр. 21 Скопје, Сити мол
02/3086 700,
076/361 354
ул. „Љубљанска“, бр. 4
лок. У-314

Бр. 13 Охрид
046/255 389,
075/453 442
бул. „Македонски
просветители“, бр. 8

Бр. 22 Скопје, Капитол Мол
02/5111 988,
076/237 058
бул. „Јане Сандански“,
бр.71- а, лок. 54

Бр. 14 Битола
047/511 549,
078/326 597,
075/453 442
бул. „Први мај“, бр. 220

Бр. 23 Скопје, Центар
075/464 276
ул. „Македонија“, бр. 19

Бр. 15 Скопје, Рамстор
02/2434 680,
075/451 042
ул. „Св. Кирил и Методиј“, бр. 13
лок. ф-15
Бр. 16 Скопје, Лептокарија
02/3061 762,
075/316 020
бул. „Партизански одреди“,
бр. 645-4
Бр. 17 Струга
046/223 444
075/453 442
ул. „Караорман“, бр. 2
Бр. 18 Струга
046/511 180,
078/326 598,
075/453 442
ул. „Маршал Тито“, бр. 85
Бр. 19 Струмица
034/330 972,
075/464 989
ул. „Ленинова“, бр. 29
Бр. 20 Кичево
045/511 040,
078/326 719,
075/453 442
ул. „Маршал Тито“, бр. 56/3

Бр. 24 Куманово
031/511 222,
078/326 527
ул. „11 Октомври“, бр. 2
Бр. 26 Охрид
046/512 844,
075/453 442
ул. „Димитар Влахов“,
бр. 57А
Бр. 27 Скопје, Аеродром
02/6202 998
075/464 240
бул. „Јане Сандански“,
бр.79А /1-7
Бр. 28 Скопје, Капиштец
02/5300 510
078/326 483
ул. „Народен фронт“, бр. 21
Бр. 29 Кавадарци
043/528 278
078/326 537
ул. „Пано Мударов“ бр.64
Бр. 30 Скопје, Тавталиџе
02/615 898
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