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ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՔԵՐ
Ինչպես ծաղկեց գազարը
Այգումս մի բույս է աճում:

Նրա տերևները կանաչ են, ինչպես բոլոր
բույսերինը…

Հեղինակ և նկարազարդող՝
Կատարինա Մացուրովա

1+

«Ի՜նչ գեղեցիկ բույս է»,— ուրախ–ուրախ ասաց
արջուկը՝ իր այգում մի նոր բույս տեսնելով:
Արջուկն ամեն օր ջրում էր բույսը, հովանոցով
պաշտպանում արևի ճառագայթներից և երբեք
չէր մոռանում քնելուց առաջ բարի գիշեր
մաղթել նրան: Բայց բույսը ոչ մի կերպ չէր
արձագանքում: «Ախր ինչո՞ւ չես ծաղկում»,—
տրտում մտածում էր արջուկը: Բայց արի ու
տես, որ նա չէր էլ պատկերացնում, թե ի՜նչ է
կատարվում հողի տակ:

Էջերի քանակը՝ 32
Չափսը՝ 16,3x23,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–555–7

1900 
Անգլերենից թարգմանությունը՝
Արթուր Մեսրոպյանի

4
Սփիֆեն: Մաքրասեր Խոզուկի
հեքիաթը
Մերի Ադա Շվարց

Էջերի քանակը՝ 32
Չափսը՝ 21,5x20,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–352–2

3+

Լին Մանսինգեր

Այս պատկերազարդ հեքիաթը հրաշալի խո
զուկ Սփիֆենի մասին է, որն ապրում էր
Խոզաստանի Փնթոշաքաղաքում: Նա բոլորո
վին նման չէր քաղաքի մյուս խոզերին. մաքրա
սեր էր, ճշտապահ, աշխատասեր, հնարամիտ,
խիզախ: Ահա Սփիֆենի այդ հատկանիշներն էլ
օգնում են փրկելու Փնթոշաքաղաքը Վիշապի
հարձակումից:
2500 
Անգլերենից թարգմանությունը՝
Աելիտա Դոլուխանյանի

ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՔԵՐ
Անտեսանելի Տոնինոն
Ջաննի Ռոդարի

Ալեսանդրո Սաննա

4+

Փոքրիկ տղայի՝ անտեսանելի դառնալու երկար
չմտածված ցանկությունն իրականանում է:
Բայց արագ հոգնելով իր արկածներից՝ նա
այլևս չի ցանկանում մենակ մնալ: Տոնինոյին,
մինչդեռ, կարող է տեսնել միայն մի ծեր թո
շա
կա
ռու պապիկ… Ջաննի Ռոդարիի՝ նուրբ
հումորով հարուստ և միաժամանակ ուսուցո
ղա
կան այս պատմությունը վառ կմնա երե
խաների հիշողության մեջ, իսկ գրքի գու
նագեղ պատկերազարդումները կզարգացնեն
նրանց գեղագիտական պատկերացումները:
3400 

Էջերի քանակը՝ 32
Չափսը՝ 23,5x34,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–426–0

Իտալերենից թարգմանությունը`
Սոնա Բալոյանի

5
Պետրոսիկը և Լուսինը
Ալիս Բրիեռ–Հաքետ

4+

Սելիա Շոֆռե

Պետրոսիկը փոքրիկ տղա է: Նա շատ է
ցանկանում իր մայրիկին նվիրել նվերներից
ամենագեղեցիկը՝ Լուսինը: Այո՛, բայց Լուսինը
շատ բարձր է: Պետրոսիկը բոլորից օգնու
թյուն է խնդրում. յուրաքանչյուրին խոս
տա
նում է Լուսնից մի փոքրիկ կտոր… Այս
գողտ
րիկ, նկարազարդումներով հարուստ
պատմվածքը բարին ուսուցանող և, միաժա
մա
նակ, երեխայի գեղագիտական պատ
կե
րացումները զարգացնող հիշարժան նվեր է:
Էջերի քանակը՝ 34
Չափսը՝ 23,5x34,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–373–7

3400 
Ֆրանսերենից թարգմանությունը`
Բորիս Միքայելյանի

ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՔԵՐ
4+

Պահարանում հրեշ կա,
և ես դա կապացուցեմ ձեզ...
Անտուան Դոլ

Բրունո Սալամոն

Փոքրիկ տղան փորձում է ամեն կերպ ապացու
ցել ծնողներին, որ իր սենյակի պահարանում
հրեշ կա՝ բերելով բավականին «ծանրակշիռ»
փաստարկներ։
Պատկերները ծիծաղաշարժ են, դրանցում
նրբորեն միահյուսված են մանկական անսպառ
երևակայությունն ու զվարճալի առօրյան։
3500 
Ֆրանսերենից թարգմանությունը՝
Աննա Բաղդասարյանի

Էջերի քանակը՝ 40
Չափսը՝ 24,5x32 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–650–9

6

ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՔԵՐ
4+

Արջը և դաշնամուրը
Հեղինակ և նկարազարդող՝ Դեյվիդ Լիչֆիլդ

Մի օր արջի մի քոթոթ տարօրինակ մի իր է
գտնում անտառում: Նա դիպչում է դաշնա
մուրի ստեղներին, և սկսվում է զարմանալի մի
ուղևորություն...
Թողնելով հայրենի տունը՝ Արջը հայտնվում է
անծանոթ հրաշալի մի վայրում, որտեղ օդը
լի է երաժշտության գեղեցիկ հնչյուններով, իսկ
փառքն ու հարստությունը պատրաստ սպա
սում են նրան: Քաղաքը հենց այնպիսին էր,
ինչ
պի
սին Արջը պատկերացնում էր: Բայց
սրտի խորքում ինչ–որ բան հանգիստ չէր
տալիս նրան…
3500 
Անգլերենից թարգմանությունը՝
Ալվարդ Ջիվանյանի

Էջերի քանակը՝ 36
Չափսը՝ 22x30 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–595–3

7

ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՔԵՐ
4+

Կապույտ աղվեսը
Հեղինակ և նկարազարդող՝ Լիլիթ Ալթունյան

Եթե ամռանն այցելեք անտառ, ապա մութն
ընկ
նե
լուն պես անպայման կհանդիպեք կա
պույտ աղվեսիկին: Նրան անմիջապես կճա
նա
չեք. չէ՞ որ աղվեսիկը կապույտ է: Նա
շրջել է հեռավոր անտառներով՝ երազելով
գտնել իր կապույտ անտառը. տեսել է աշնան
անձրևի կաթոցը, ձմռան ձյունե ծածկոցն ու
գարնանային ծաղիկներ: Իսկ մի օր, երբ մութն
արդեն ընկնում էր…
3200 
Էջերի քանակը՝ 26
Չափսը՝ 24x30 սմ
Կազմը՝ կոշտ

ISBN՝ 978–9939–68–514–4

8

Թարգմանությունը հայերենից ռուսերեն՝
Հեղինե Բախտիկյանի
Թարգմանությունը հայերենից անգլերեն`
Կարեն Ղարսլյանի

ISBN՝ 978–9939–68–516–8

ISBN՝ 978–9939–68–515–1

ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՔԵՐ
Սպիտակ Ժանիքը

4+

(վերապատում)
Ջեկ Լոնդոն

Էջերի քանակը՝ 34
Չափսը՝ 24x30 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–486–4

Անտուան Գիյոպե

Կե՛ր, կամ քեզ կուտեն…
Այս է բնության օրենքը սառցե սպիտակ երկ
րում, որտեղ ծնվել է Սպիտակ Ժանիքը: Կես
շուն–կեսգայլ խառնածին քոթոթը դժվար
կյանքով է ապրում, մինչև կարողանում է հաս
կանալ, որ կարելի է վստահել մարդուն և գտնել
իր սերը: Գրքում Ջեք Լոնդոնի հայտնի վեպը
վերապատմվում է փոքրիկ ընթերցողների հա
մար: Տեքստն ուղեկցվում է Անտուան Գիյոպեի
գեղեցիկ նկարազարդումներով:
3400 
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Ալվարդ Ջիվանյանի

9
Ալիսը Հրաշքների աշխարհում
(վերապատում)
Լուիս Քերոլ

5+

Մանուելա Ադրեանի

Այս նկարազարդ գրքում սպիտակ ճագա
րին
հետևելով՝ Ալիսն ընկնում է անհատակ հորի
մեջ ու հայտնվում արտասովոր աշխարհում,
որտեղ ֆիզիկայի օրենքները ենթարկվում են
երևակայության քմահաճ պահանջներին:
Գրքի վառ և ինքնատիպ նկարազարդումն երը
բացահայտում են ստորերկրյա աշխարհի ողջ
կախարդանքը:
7200 
Էջերի քանակը՝ 80
Չափսը՝ 29x36,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–245–7

Անգլերենից թարգմանությունը՝ Ալվարդ Ջիվանյանի

ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՔԵՐ
5+

Պինոկիո
(վերապատում)
Կառլո Կոլլոդի Մանուելա Ադրեանի

Այս պատկերազարդ գրքում ներկայացված են
Պինոկիո խամաճիկի անհավանական արկած
ները, որոնք վաղուց են գրավել աշխարհի
փոք
րիկ ընթերցողների սրտերը: Գողտրիկ
նկարազարդումներն արտացոլում են անմահ
հեքիաթի ողջ հմայքն ու ոգին:
7200 
Էջերի քանակը՝ 80
Չափսը՝ 29x36,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–244–0

Անգլերենից թարգմանությունը՝ Ալվարդ Ջիվանյանի

10
Եսասեր հսկան
Օսկար Ուայլդ

Էջերի քանակը՝ 32
Չափսը՝ 23,5x29 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–404–8

Ռիտվա Վուտիլա

5+

Եսասեր հսկայի սիրտն ու նրա պարտեզը
պատ
ված են սառույցով: Խստաշունչ ձմեռը
հաստատվել է հսկայի պարտեզում, քանի որ
նա այնտեղից վտարել է բոլոր փոքրիկներին:
Մի օր, սակայն, հսկան իր պատուհանից
տեսնում է, թե ինչպես է երեխաների գաղ
տա
գողի վերադարձի հետ կենդանացել իր
պարտեզը: Նրա սիրտն այլևս չի դիմադրում…
Բնության և սիրո, դրանց վերափոխիչ ուժի
մասին պատմող այս դասական հեքիաթն
ուղեկցվում է գունագեղ նկարազարդումն երով
և հրաշալի նվեր է բոլոր մանուկների համար:
3400 
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Ալվարդ Ջիվանյանի

ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՔԵՐ
5+

Օլիվեր Թվիստ
Չարլզ Դիքենս

Դանիելա Վոլպար

Օլիվեր Թվիստը մեծանում է մանկատանը՝
օտար ու անտարբեր մարդկանց միջավայրում:
Ի վերջո նա որոշում է փախչել Լոնդոն: Մեծ
քաղաքը, սակայն, նույնքան անտարբեր է
տղա
յի հանդեպ: Ֆեյգին անունով խաբե
բան փորձում է նրան այլ փոքրիկների նման
գրպանահատ դարձնել: Բարեբախտաբար,
Օլի
վերը հանդիպում է բարի մարդկանց, և
դեպքերն այլ ընթացք են ստանում…
Էջերի քանակը՝ 44
Չափսը՝ 24,5x34,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–338–6

3400 
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Ալվարդ Ջիվանյանի

11
Ծուռ Դավիթը
Ժուլիետ Սոմանդ

Ժուլի Գռուժո

5+

Այսպիսի գունագեղ Սասուն դուք դեռ չեք տե
սել և այսպիսի ծուռ Դավթի չեք հանդիպել:
Մեր պատանի հսկան ունի բարի սիրտ, բայց
միշտ պատահաբար ինչ–որ բան է կոտրում.
ախր շա՜տ ուժեղ է: Երբ նրան ուղարկում են
սարերում հոտն արածեցնելու, սասունցիները
պետք է հասկանան իրենց գլխի գալիքը:
Ժյուլի Գռուժոյի նկարազարդումներով «Ծուռ
Դավիթը» մեր էպոսի գլխավոր հերոսի պատ
մությունն է ամենափոքրերի համար:
3400 
Էջերի քանակը՝ 28
Չափսը՝ 24,5x34,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ

Անգլերենից թարգմանությունը՝
Արթուր Մեսրոպյանի
ISBN՝ 978–9939–68–495–6 (հայերեն)
ISBN՝ 978–9939–68–494–9 (անգլերեն)

Ընդգրկված է “Internationale Jugendbibliothek” («Մի 
ջազ գային երիտասարդության գրադարան», Մյուն 
խեն) «Սպիտակ Ագռավ» կատալոգում

ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՔԵՐ
Գիտե՞ս, թե ով է
Երկարագուլպա Պիպին
Աստրիդ Լինդգրեն

Էջերի քանակը՝ 24
Չափսը՝ 21x28 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–479–6

5+

Ինգրիդ Վանգ Նյուման

Թոմին ու Անիկան երազում էին խաղըն
կեր
ունենալ, ու մի օր նրանց հարևան տնակում
սկսում է բնակվել Պիպին իր ձիու և փոքրիկ
կապիկի հետ, որի անունը Պարոն Նիլսոն է:
Պիպին անասելի ուժեղ է և կարող է անգամ
իր ձիուն բարձրացնել: Մեր ամենա
փոք
րիկ
ընթերցողներն անմիջապես կընկերանան
չա
րա
ճճի Պիպիի հետ և սիրով կթերթեն
այս գիրքը, որը հարուստ է գունագեղ պատ
կերներով:
3200 
Շվեդերենից թարգմանությունը՝
Աշխեն Բախչինյանի

12
6+
Էջերի քանակը՝ 48
Չափսը՝ 22x34 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–604–2

Համլենի սրնգահարը
Վերապատման հեղինակ և նկարազարդող՝
Թոմաս Բաս

Թոմաս Բասի գեղեցիկ նկարազարդումները
նորովի են ներկայացնում Գրիմ եղբայր
ների
գրի առած այս հին, դասական ու շատ հայտնի
լեգենդը: Այն պատմում է մի սրնգահարի մա
սին, ով ազատում է առնետներով վխտացող
քաղաքը մեծ աղետից՝ ակնկալելով դրա դի
մաց ստանալ հազար ոսկի փոխհատուցում:
Սա
կայն քաղաքի բնակիչներն ու քաղա
քա
պետը չեն պահում իրենց խոստումը...
3800 
Ֆրանսերենից թարգմանությունը`
Թագուհի Բլբուլյանի

ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՔԵՐ
6+

ԼԻՆԴԲԵՐԳ
Թռչող մկնիկի արկածալի
պատմությունը
Շատ տարիներ առաջ մի հսկայական
քաղաքում ապրում էր մի հետաքրքրասեր
մկնիկ: Հաճախ նա ամիս
ներ շարունակ
թաքնվում էր մթին գրադարաններում,
որպեսզի գաղտագողի կարդա մարդկանց
գրքերը…
Արդյունքում մեր խորամանկ մկնի
կին
հաջողվում է պարզել թռչե
լու գաղտնիքը:
Փոք
րիկ մկնի
կի խիզա
խումը մեծ քայլ էր
օդագնացության մեջ:
6400 
Գերմաներենից թարգմանությունը՝
Մարիամ Եփրեմյանի

Էջերի քանակը՝ 96
Չափսը՝ 21,5x28 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–622–6

Հեղինակ և նկարազարդող՝
Թորբեն Քուլման
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ՀԱՐՐԻ ՓՈԹԵՐ, ԳԵՐԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԱՆՆԵՐ
8+

Հարրի Փոթերը և
Փիլիսոփայական քարը
Էջերի քանակը՝ 336
Չափսը՝ 13,5x20 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–464–2

4400 

Հելոուինին դպրոցի սրահներում տարօ
րինակ շշուկներ են լսվում, որ նշա
նակում է՝ հարյուրավոր տարիներ առաջ
դպրոցում կառուցած Գաղտնիքների
սենյակը կրկին բացվել է, և այնտեղ
դարանած Սարսափն ազատ է արձակվել:

Հարրի Փոթերը և
Ազքաբանի կալանավորը
Էջերի քանակը՝ 464
Չափսը՝ 13,5x20 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–605–9

4900 

Հարրի Փոթերն ապրում է մորաքրոջ ընտանիքի
հետ, որտեղ տղային հալածում են և գրեթե
կիսաքաղց պահում: Երբ լրանում է Հարրիի
տասնմեկ տարին, նրան հրավիրում են Հոգ
վորթս՝ աներևակայելի դպրոց, որտեղ սովո
րում են միայն կախարդական ունակութ
յուն
ներով օժտվածները:

Հարրի Փոթերը և
Գաղտնիքների սենյակը
Էջերի քանակը՝ 376
Չափսը՝ 13,5x20 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–512–0

4700 

Ազքաբանի բանտում փակված Սիրիուս Բլեքը
ճակատագրով կապված է Հարրի Փոթերի
հետ: Թեև դպրոցում Հարրին շրջապատված է
նվիրված ընկերներով և իմաստուն ու հմուտ
ուսուցիչներով, Հոգվորթսում կա մեկը, որ խիստ
վտանգավոր է նրա համար:
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Ալվարդ Ջիվանյանի

14

ՀԱՐՐԻ ՓՈԹԵՐ, ԳԵՐԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԱՆՆԵՐ
8+

Գերբնական գազաններ,
և որտեղ են նրանք բնակվում
Ջ. Ք. Ռոուլինգ

Գերբնական գազան
ները բոլորն էլ ներկա
են հարրիփոթերյան շարքի վեպերում կա՛մ
որպես լիարժեք կերպարներ, ինչպես, օրինակ՝
էլֆերն ու վիշապները, կա՛մ սոսկ որպես ուսում
նական նյութ, ինչպես փիքսիները: Տեղե
կատուի հեղինակը՝ Նյութ Սքամանդերը, ժա
մա
նակին նույնպես սովորել է Հոգվորթսում՝
Հաֆլփաֆի հոսքում, ապա եղել է մոգութ
յան
նախարարության աշխատակից, իսկ «Գերբ
նա
կան գազանները» որպես դասագիրք
հայտնվում է շարքի առաջին՝ «Հարրի Փոթերը
և Փիլիսոփայական քարը» վեպում՝ առաջին
դասարանցիներին անհրաժեշտ դա
սագրքերի
ցանկում:
2700 
Նկարազարդումները` Տոմիսլավ Տոմիչիի
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Ալվարդ Ջիվանյանի

Էջերի քանակը՝ 152
Չափսը՝ 13x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–678–3

Ջ. Ք. Ռոուլինգ

15

ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ԳՐՔԵՐ
1+

Գույներ				

Հաշվենք

Հեղինակ և նկարազարդող՝ Էնո–Մաիխա Մեցոլա

Իսկ Ձեր փոքրիկն արդեն գիտի՞ հաշվել կամ կարո՞ղ է թվարկել ծիածանի բոլոր գույները: Եթե դեռ
չի հասցրել ծանոթանալ թվերի ու գույների աշխարհին, առաջար
կում ենք նրան ճանապարհորդել
գիտելիքների պարտեզում և շուրջ 25 բացվող–փակվող անակնկալ նկարների օգնությամբ սովորել
թվերն ու գույները՝ զարգացնելով նաև արագ կողմնորոշվելու իր ունակությունները:
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Արթուր Մեսրոպյանի

տանձ
կրիա

օձ
մորեխ

խոտ

Էջերի քանակը՝ 14
Չափսը՝ 19x25,7 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–528–1

Կարո՞ղ ես գտնել
բոլոր կանաչ
պատկերները:
դինոզավր
ոլոռ

կանաչ

գորտ

3500 

թութակ
տուն
տերև

TextBlack

TextBlack

հեծանիվ

Ո՞ր պատկերը
կանաչ չէ:

լուսացույց

ծառ

ավտոմեքենա
գնացք

բեռնատար

Էջերի քանակը՝ 14
Չափսը՝ 19x25,7 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–527–4

առագաստանավ

ավտոբուս

3500 
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ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ԳՐՔԵՐ
2+

Կարդում ենք տանը
և մանկապարտեզում
Կազմող՝ Լուսինե Դավթյան

խոսող ծաղիկներ և անգամ ժողովական մկներ…
Մանկական ստեղծագործությունների այս հարուստ ժողովածուն ընդրգկում է
դասական և ժամանակակից հեղինակների մոտ 270 ստեղծագործություն`
ընտրված նախադպրոցական պետական ծրագրին համապատասխան:
Նախատեսված է դաստիարակների, ուսուցիչների, ծնողների, ինչպես նաև
արդեն տառաճանաչ փոքրիկ ընթերցողների համար:

Էջերի քանակը՝ 296
Չափսը՝ 17x23,5սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–611–0

ԿԱՐԴՈՒՄ ԵՆՔ ՏԱՆԸ ԵՎ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՈՒՄ

Փոքրիկ աստղագնաց ու քաջ որսորդներ, «մի սիրուն աղջիկ
արմանք ու զարմանք», կտրիճ աքլորներ, ճանապարհորդ գազանիկներ,

Տ ԱՆ Ը

2–6

Ե Վ ՄԱ Ն Կ Ա Պ Ա

ՐՏԵ

ԶՈ

ՒՄ

Մանկական ստեղծագործությունների սույն
ժողովածուն՝ նախատեսված 2–6 տարեկան
փոքրիկների համար, ներառում է նախադպրո
ցական պետական ծրագրով նախատեսված
ստեղ
ծա
գործությունների մեծ մասը: Ժողո
վածուում մանուկներին հետաքրքրող ու գրա
վող թեմաներ են՝ կենդանական աշխարհ,
բնութ
յուն, խաղալիքներ, մարդկային փոխ
հարաբերություններ, որոնք ներկայացված են
ըմբռնելի և մատչելի:
3000 

տարեկանների

համար
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3+

Կազմող՝ Լեյլա Առաքելյան

Չափսը՝ 70x41 սմ
ISBN՝ 978–99941–1–942–4

Մանկական թատերական ներկայացումներ
կազմակերպելու համար օգտվե՛ք թատերա
խա
ղերի այս ժողովածուից, որը ներառում է
ստվարաթղթե տիկնիկներ, թատերաբեմ՝ իր
լրակազմով, գրքույկ, որն ընդգրկում է չորս
թատերախաղ, և ձայնա
սկավառակ՝ նշված
թատերախաղերով՝ դերասանների կատար
մամբ: Հետևելով այս տարբերակներին՝ երե
խա
ները կա
րող են ինքնուրույն բեմադրել
տարբեր ստեղծագործություններ, ինչպես
նաև ստեղծել խաղի նոր պատկերներ:
15000 

ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ԳՐՔԵՐ
Սառցե դարաշրջան
Մայրցամաքային տեղաշարժ

4+

Էմիլի Սթիդ

Սառցե դարաշրջանի գժուկ հերոսների հետ
երեխաները կարող են նկարել, խզբզել, գունա
վորել, ինչպես նաև պատրաստել բազմազան
զվարճալիքներ և մասնակցել տարբեր ուրախ
խաղերի: Գրքում ներառված են բազմաթիվ
պիտակներ, երկու մեծ բացվող նկար պի
տակների համար, առանձնացող նախշակա
ղապարներ և դեկորատիվ գունագեղ թղթեր:
5700 
Էջերի քանակը՝ 72
Չափսը՝ 25x30 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–328–7

Անգլերենից թարգմանությունը՝
Արթուր Մեսրոպյանի
Տեքստը, ձևավորումը և նկարազարդումները՝
Քարլթոն Բուքսի

18
4+

Ժիրո
Հեղինակ և նկարազարդող՝ Արևիկ Դոր

Մեր այբուբենը սովորեցնող այս գիրք–ալբոմն
աննախադեպ ուսուցողական ձեռնարկ է: Այն
սովորեցնում է տառերը խաղ—նկարչություն—
ճամփորդություն ձևաչափով: Ժիրոն և նրա
ընկեր արջը ճամփորդում են օվկիանոսով, ցո
րենի դաշտերով, ձյունածածկ անտառներով ու
անապատով, իսկ փոքրիկ ընթերցողներն այդ
ընթացքում գտնում ու նկարում են տառերը:
4800 
Էջերի քանակը՝ 120
Չափսը՝ 20,5x29 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–565–6

Ընդգրկված է “Internationale Jugendbibliothek”
(«Միջազգային երիտասարդության գրադարան»,
Մյունխեն) «Սպիտակ Ագռավ» կատալոգում

ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ԳՐՔԵՐ
Եկեք ստեղծենք մեծ արվեստ

6+

Տեքստը և նկարզարդումը՝ Մարիոն Դյուշարի

Փոքրերին և պատանիներին այս գրքում
սպասվում է մեծ անակնկալ: Արվեստի ինք
նուսույցը, որի հեղինակն է բրիտանացի
պատկերազարդող Մարիոն Դյուշարը, նրանց
կուղեկցի նկարչությունից մինչև ժամանա
կակից արվեստի միջոցները, աֆրիկյան
դիմակներից մինչև Վան Գոգի արևածա
ղիկները, կսովորեցնի կիրառել արվեստի
տարբեր հմտություններ:
4200 

Էջերի քանակը՝ 224
Չափսը՝ 21x29 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–323–2

Անգլերենից թարգմանությունը՝
Լիլիթ Սարգսյանի
Հայերեն ձեռագրի հեղինակ՝ Արա Բաղդասարյան
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Կախարդական պարտեզ

7+

Գունազարդման գիրք՝ լի թաքնված գանձերով
Ջոաննա Բասֆորդ

Էջերի քանակը՝ 96
Չափսը՝ 24x24 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–224–2

Բարի՛ գալուստ կախարդական պարտեզների
աշխարհ: Այստեղ քեզ են սպասում թավուտ
ներում թաքնված փոքրիկ արարածները, ինչ
պես նաև անավարտ տարածքները, որոնք
կարող ես ձևավորել քո երևակայությամբ:
Մեծ ու փոքր նկարիչնե՛ր ու այգեպաննե՛ր,
վերցրե՛ք գունավոր մատիտներն ու գրիչները
և ճանապա՛րհ ընկեք դեպի Կախարդական
պարտեզ:
2400 

Անգլերենից թարգմանությունը՝
Լիլիթ Սարգսյանի

ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ԳՐՔԵՐ
7+

Իմ շունը: Ուղեցույց
Օնոր Հեդ

Էջերի քանակը՝ 120
Չափսը՝ 21,5x24,5 սմ
Կազմը՝ ճկուն կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–382–9

Այս հրաշք կենդանիների խնամքի ու կեն
սա
կերպի հետ կապված շատ ու շատ
հարցերի պատասխաններ կգտնեք այստեղ:
Գրքում ներկայացված է շների ավելի քան
հիսուն ցեղատեսակ, նրանց առանձ
նա
հատկությունները, սննդակարգը, ինչպես նաև
վարժեցման կանոններ: Հայերենով առա
ջին անգամ հրատարակվող ուղեցույցը հրա
շա
լիորեն կողմնորոշում է փոքրիկներին
և նրանց ծնողներին շների ընտրության,
խնամքի և վարժեցման հարցերում:
3900 
Անգլերենից թարգմանությունը՝
Արթուր Մեսրոպյանի

20
8+
Էջերի քանակը՝ 160
Կազմը՝ կոշտ
Չափսը՝ 15,5–24,0 սմ
ISBN՝ 978–9939–68–521–2

Հայկական ավանդապատումներ
Կազմող՝ Նվեր Վիրաբյան

Հայերենի բնաշխարհի, հայոց պատ
մութ
յան
նշանակալի դրվագների, մեր վի
պա
պատ
մական հերոսների մասին պատմող՝ գրքում
ընդգրկված ավանդույթները ուսանելի ու հե
տաքրքիր են բոլոր ժամանակներում և ըն
թեր
ցողական ամենալայն շրջանակներին:
Դրանք ճանաչողական ու գեղագիտական
մեծ արժեք ունեն, կարող են օգտակար լինել
դասավանդման ընթացքում:
3400 

ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ԳՐՔԵՐ
Գիտադարան

10+

Հեղինակային խումբ

Գիրքն ընդգրկում է գիտության ամենա
տարբեր ոլորտները լուսաբանող հարուստ
տեղեկատվական նյութ՝ շարադրված մատ
չելի, բայց և գիտական լեզվով: Քար
տեզ
ներն ու գծագրերն ունեն նկա
րագրու
թյուն
ներ ու բացատրություններ, որոնք
տեղեկատվությունը դարձնում են դյուր
ըմբռնելի:
Համացանցային
հղումներով
կայքէ
ջերը տեղեկատվությունը լրացնում են
տեսաֆիլմերով ու շարժանկարներով:
Էջերի քանակը՝ 208
Չափսը՝ 21,5x27,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–433–8

7400 
Անգլերենից թարգմանությունը`
Հ. Գրիգորյանի, Ս. Մկրտչյանի, Ա. Ղալեչյանի

21
11+

Մտածել ինչպես Շեռլոկը
Դանիել Սմիթ

Այս գիրքն աշխարհի ամենահայտնի խուզար
կուի հնարքների և մեթոդների օգնությամբ
մեծ լիցք կհաղորդի քո դիտողականությանը,
հիշողությանը և տրամաբանելու կարո
ղու
թյանը: Այն հարուստ է վարժություններով, գի
տական հիմնավորումներով և Շեռլոկ Հոլմսի
մասին պատմվածքներից մեջբերումներով:
3200 
Էջերի քանակը՝ 176
Չափսը՝ 13x20 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–545–8

Շապիկի ձևավորումը և նկարազարդումը՝
Գրեգ Սթիվենսոնի
Անգլերենից թարգմանությունը՝
Լիլիթ Սարգսյանի

ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ԳՐՔԵՐ
Մտածել ինչպես Այնշթայնը
Դանիել Սմիթ

11+

Ալբերտ Այնշթայնը՝ աշխարհի ամենահայտնի՝ E = mc2
հավասարման հեղինակը, «ցնդած գիտնական» ոճի
հիմնադիրը, անցել է ֆիզիկայի սահմանները՝ փոխելով
տիեզերքի մեր ընկալումը:
Այս ոգեշնչող գիրքը ընթերցողին հրավիրում է ծանո
թանալու Այնշթայնի ցուցաբերած եզակի մոտեցմանը
իր դարաշրջանի խոշոր գիտական առեղծվածների
բացահայտման հարցում, ինչպես նաև վերհանում է նրա
անհատականության և աշխարհայացքի ձևավորմանը
նպաս
տած գաղափարներն ու ազդակները՝ վեր
ծա
նելով դրանք, ինչը կօգնի հասկանալու, թե ինչպես
նրա մեթոդներն ու գործելակերպը կիրառել ձեր կյանքի
տարբեր բնագավառներում:
3800 
Շապիկի ձևավորումը և նկարազարդումը՝
Գրեգ Սթիվենսոնի
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Լիլիթ Սարգսյանի

Էջերի քանակը՝ 248
Չափսը՝ 13x20 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–677–6
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ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ, ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ԳՐՔԵՐ
14+

Այսպիսին է Մատիսը
Քեթրին Ինգրամ

Գիրքը ներկայացնում է Անրի Մատիսի կեն
սա
գրութ
յունն ու ինքնազարգացման փու
լե
րով հարուստ ստեղծագործական ուղին՝
բացահայտելով նաև վարպետի կյանքի՝ հան
րությանը ոչ շատ հայտնի դրվագ
ները: Նրա
աշխարհահռչակ նկարների վերարտադրու
թյուններն ուղեկցվում են մասնագիտական
վերլուծությամբ:
Էջերի քանակը՝ 80
Չափսը՝ 17,1x22,8 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–507–6

3600 
Նկարազարդումները՝ Անյես Դեկուղշելի
Անգլերենից թարգմանությունը՝
Լուսինե Հայրապետյանի

23
14+

Այսպիսին է Վան Գոգը
Ջորջ Ռոդըմ

Վինսենթ վան Գոգը գեղանկարչության պատ
մության թերևս ամենաողբերգական կերպար
ներից է, որը դարձել է կյանքի օրոք չհաս
կացված արվեստագետի խորհրդանիշ:
Գիրքը փորձում է բացահայտել աշխար
հա
հռչակ նկարչի ստեղծագործական ուղու նոր
մանրամասներ՝ ներկայացնելով նրա խոհերն
ու ապրումները, զգացմունքային մեծ լարումով
ստեղծված անկրկնելի կտավ
ն երը:
Էջերի քանակը՝ 80
Չափսը՝ 17,1x22,8 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–627–1

3600 
Նկարազարդումները՝ Սլավա Հարասիմովիչի
Անգլերենից թարգմանությունը՝
Լուսինե Հայրապետյանի

Ներկայացնում են պլաստիլինե
հերոսները

4+

Կազմող՝ Լեյլա Առաքելյան

Հովհաննես Թումանյանի, Ղազարոս Աղա
յանի և Աթաբեկ Խնկոյանի դասական հե
քի
աթ
ներն այս գրքերում ներկայանում են
բոլորովին այլ ձևավորմամբ: Հեքիաթների հե
րոսներին գունագեղ պլաստիլինից կերտել է
արվեստագետ Լևոն Աբրահամյանը: Սիրված
ստեղծագործությունների ընթերցմանը զուգա
հեռ երեխաները կզարգացնեն իրենց գեղա
գիտական կարողությունները, եթե փորձեն
ինքնուրույն կերտել այս հերոսներին՝ ըստ
գրքերի վերջում տրված օրինակների:
Յուրաքանչյուրը՝ 2800 
Փաթեթը՝ 7400 

Փաթեթը՝ 3 գիրք
Էջերի քանակը՝ 48
Չափսը՝ 22,5x23,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–259–4

Հովհաննես Թումանյան
Ղազարոս Աղայան
ISBN՝ 978–9939–68–230–3

24

Հովհաննես Թումանյան

Աթաբեկ Խնկոյան

ISBN՝ 978–9939–68–231–0

ISBN՝ 978–9939–68–232–7

Իմ տատիկ Թամթիմարիան

5+

Նաիրա Եդիգարյան

Էջերի քանակը՝ 80
Չափսը՝ 17x22,5 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–264–8

Փոքրիկ տղայի երևակայությունը երկնքից
պոկում է մի աստղ, աստղը դարձնում է
կանաչ կղզի, իսկ կղզու բնակչուհին նրա
տատիկն է՝ քաղաքի փոշուց ձանձրացած տա
տիկ Թամթիմարիան՝ իր անչափ բարի բնա
վորությամբ և խոնախա կարկանդակի գաղտնի
բաղադրատոմսով: Չաղլիկ չար Կորյունը և
մյուս
ները չեն պատկերացնում, թե որքան
մեծ է իրենց դասընկերոջ երևակայությունը...
Նույնիսկ ձեզ համար ամեն ինչ կփոխվի
այնքան արագ, որ չեք հասցնի զարմանալ…
2400 
Նկարազարդումները՝ Նաիրա Մուրադյանի

25
Չիփչու Նիչուն և կամակորները

5+

Նաիրա Եդիգարյան

Ճը՛պ, ճը՛պ, ճը՛պ… այս շիլան ի՜նչ համեղ է…
Ի՞նչ է, փոքրի՛կ, չիփչուն կերավ քո շիլան, ու
դու նորից մնացիր առանց ճաշի՞: Դե՜, եթե դու
միշտ կամակորություն անես, ծիածանի վրա
ապրող չիփչուներից մեկն անպայման կսլանա
քո թնկթնկոցի ուղղությամբ... Իսկ լսե՞լ ես մեծ–
մեծ թևերով ու դեղին աչքերով Չիփչու Նիչուի
մասին:
3400 
Նկարազարդումները՝ Նաիրա Մուրադյանի
Էջերի քանակը՝ 72
Չափսը՝ 18,5x22,5 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–559–5

Ընգրկված է IBBY–ի (Մանկապատանեկան գրքի
միջազգային կոմիտե) «Պատվո անվանացանկ 2018»
կատալոգում (IBBY Honour List Catalogue 2018)

Էջերի քանակը՝ 216
Չափսը՝ 14,5x21 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–480–2

Գույնզգույն Թագավորությունը

7+

Մկրտիչ Արմեն

Հավերժ ձմռան թագավորությունում ապ
րող
Կատպիսի բնակիչները երեխաներից գաղտնի
են պահում Գույնզգույն Թագավորության
գոյությունը և հսկում Վերջին ձկնագլխի
օրվա հաշիվը: Մինչդեռ պառավ Խարունայի
պատմություններից ոգևորված՝ երեխաներն
Իլե Տրապնայի առաջնորդությամբ ճանա
պարհ են ընկնում՝ սեփական աչքով տես
նելու այդ կախարդիչ գույների և համերի
թագավորությունը:
2800 
Նկարազարդումները՝ Նաիրա Մուրադյանի

26
Ֆերդինանդ անունով
թռչող վիշապը

7+

Սամսոն Ստեփանյան

Էջերի քանակը՝ 192
Չափսը՝ 17x22,5 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–281–5

Այս հեքիաթը չունի տարիքային սահմանա
փակում: Իրադարձություններով լի այս ճանա
պար
հորդության մեջ իրականությունը միա
հյուսվում է երևակայականին, մեկտեղվում են
անցյալը, ներկան ու ապագան: Փոքրիկների
տեսանկյունից սա մի հայացք է շրջապատող
իրականությանը, որը լի է ծիծաղելի պայմա
նականություններով, իսկ մեծերին այն վերա
դարձնում է մոռացված մանկությունը:
3400 
Նկարազարդումները՝ Գագիկ Բաբայանի

Քաջ Նազար

8+

Դերենիկ Դեմիրճյան

Oրնիբուն տանն անգործ թեք ընկած, ականջը
մեծաբերան կնոջ հեգնանքի հեղեղին՝ Նազարը
խորհրդածում է իր ազնվազարմ ծագման շուրջ՝
չկասկածելով անգամ, թե ինչ երևելի սխրանքներ
են իրեն սպասվում: Կինը՝ Ուստիանը, հետ չի
մնում ամուսնուց՝ ինքն էլ փայփայելով իր երբեմնի
ազնվազարմության կարոտախտը: Այսպես է
սկսվում Դերենիկ Դեմիրճյանի «Քաջ Նազարը»՝
հարատևորեն արդիական երկ, որը կարելի է
համարել համաշխարհային հեքիաթագրության
լավագույն նմուշներից մեկը:
3200 
Շապիկի և գրքի նկարազարդումները`
Արա Բեքարյանի
Ֆորզացի պատկերները՝ Միքայել Արուտչյանի

Էջերի քանակը՝ 120
Չափսը՝ 15x24,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–548–9

27

Բալզակ. մի շան պատմություն

8+

Հեղինակ և նկարազարդող՝ Լևոն Նես

Բալզակը խոհեմ և իմաստուն շուն է: Անսովոր
անուն է շան համար, բայց վերջինս օժտված է
անժխտելի գրական ձիրքով, իսկ փաստերին
դեմ գնալն անպտուղ գործ է: Հեղինակը փորձել է
մարդուն նայել կենդանու՝ շան աչ
քե
րով: Հար
ցերն ու ոչ այնքան սփոփիչ հետևություններն ան
խու
սափելի են. արդյո՞ք կենդանին երբեմն ավելի
բանական չէ, քան մարդը:
Վիպակը, որ Լևոն Նեսի առաջին հայերեն ստեղ
ծագործությունն է, շարադրված է առաջին դեմքով.
գրական հնար, որ ուրույն հավաստիություն է
հաղորդում պատմությանը:
2300 

Էջերի քանակը՝ 132
Չափսը՝ 15x20 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–654–7

28

ՓԱԹԵԹՆԵՐ
5+

Կենդանիների օրագրեր
Սթիվ Փարքըր

Սթիվ Փարքըր անունով մարդն օգնում է տիրա
նոզավրին, շնաձկանը, սարդին և փղին՝ կազ
մելու իրենց անձնական օրագրերը: Նրանք կար
ծում են, որ այս օրագրերը մեծ բավականություն
կպատճառեն փոքրիկներին: Տիրանոզավրը ծա
նոթացնում է իր ընտանիքի անդամների և մյուս
դինոզավրերի հետ, շնաձուկը ներկայացնում է իր
ստորջրյա աշխարհը և ծովային կենդանիներին,
սարդը բացում է իր անզուգական մետաքսե
սար
դոստայնի գաղտնիքը, իսկ փիղը հիշում է
սավաննայում անցկացրած կյանքը:
Յուրաքանչյուրը՝ 2600 
Փաթեթը՝ 9300 
Նկարզարդումները՝ Փիթր Սքոթի
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Դիանա Համբարձումյանի

Էջերի քանակը՝ 32
Չափսը՝ 21,5x27,5 սմ
Կազմ՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–136–8

Տիրանոզավր
ISBN՝ 978–9939–68–069–9

Շնաձուկ
ISBN՝ 978–9939–68–073–6

Սարդ
ISBN՝ 978–9939–68–079–8

Փիղ
ISBN՝ 978–9939–68–068–2
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ՓԱԹԵԹՆԵՐ

Պատմություններ Շեքսպիրից

7+

(վերապատումներ)
Ուիլյամ Շեքսպիր

«Պատմություններ Շեքսպիրից» շարքը ներ
կա
յացնում է «Ռոմեո և Ջուլիետ», «Ամ
ռան գիշերվա երազ», «Փոթորիկը», «Մակ
բեթ» պիեսները: Վիլյամ Շեքսպիրի եր
կերի
պարզ վերապատումները, գողտրիկ նկարա
զարդումներին միահյուսվելով, մեծ գրողի
գործերին նոր կյանք են հաղորդում: Հե
տաքրքիր, արտասովոր այս զրույցներն ան
պատճառ կգերեն պատանի ընթերցողի երևա
կայությունը:
Յուրաքանչյուրը՝ 2200 
Փաթեթը՝ 7900 

Նկարազարդումները՝ Յանիվ Շիմոնիի

Էջերի քանակը՝ 48
Չափսը՝ 18x23 սմ

Անգլերենից թարգմանությունը՝ Ալվարդ Ջիվանյանի

Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–133–7

Ամռան գիշերվա երազ
ISBN՝ 978–9939–68–062–0
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Մակբեթ
ISBN՝ 978–9939–68–063–7

Փոթորիկը
ISBN՝ 978–9939–68–061–3

Ռոմեո և Ջուլիետ
ISBN՝ 978–9939–68–064–4

ՓԱԹԵԹՆԵՐ

Մաթեմատիկական որոնումներ

8+

Դեյվիդ Գլովեր

Ճամփորդե՛ք տիեզերական Ալֆա բազայում,
Հուշումների քարանձավում, Լաբիրինթոս
ների կալվածքում կամ Առեղծվածային թան
գարանում և ընթացե՛ք արկածներով լի այս
ճանապարհներով: Դեյվիդ Գլովերի գրքերն
առաջարկում են բացահայտել թվերի, տա
րա
ծության, պատկերների, չափ
ման միա
վորների, հաշվարկների մաթեմատիկական
գաղտնիքները:
Յուրաքանչյուրը՝ 2100 
Փաթեթը՝ 7600 
Նկարազարդումները՝ Մարիա Բաուերսի
Անգլերենից թարգմանությունը` Նարե Ջաբաղյանի

Էջերի քանակը՝ 48
Չափսը՝ 17,5x23 սմ
Կազմը՝ ճկուն կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–135–1

Առեղծվածների թանգարանը
ISBN՝ 978–9939–68–078–1

Լաբիրինթոսների կալվածքը
ISBN՝ 978–9939–68–058–3

Հանելուկների մոլորակ
ISBN՝ 978–9939–68–077–4

Հուշումների քարանձավը
ISBN՝ 978–9939–68–072–9
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ՓԱԹԵԹՆԵՐ

Բնագիտական որոնումներ

10+

Դեյվիդ Գլովեր

«Բնագիտական որոնումներ» խորագրով փա
թեթը ներառում է «Տիեզերքում կորածները»,
«Գաղտնի բանաձևը», «Զվարճախաղերի
սարսափը» և «Ամազոնյան արկած» գրքերը:
Պատմությունները խաղերի տեսքով են, որ
տեղ արկածային խնդիրները բարեհաջող լու
ծելու համար երեխաները պետք է կիրառեն
կենսաբանությունից, քիմիայից, ֆիզիկայից
և աստղագիտությունից ձեռք բերած իրենց
գիտելիքները:
Յուրաքանչյուրը՝ 2200 
Փաթեթը՝ 7900 

Նկարազարդողներ՝ «Ամազոնյան արկած»՝ Դեմիեն
Ջոնս, «Գաղտնի բանաձևը»՝ Դևիդ Նորման,
«Զվարճախաղերի սարսափը», «Տիեզերքում
կորածները»՝ Դևիդ Շեֆըրդ

Էջերի քանակը՝ 48
Չափսը՝ 17,5x23 սմ
Կազմը՝ ճկուն կոշտ

Անգլերենից թարգմանությունը` Զարուհի Թումանյանի

ISBN՝ 978–9939–68–461–1

Ամազոնյան արկած
ISBN՝ 978–9939–68–420–8

32

Գաղտնի բանաձևը
ISBN՝ 978–9939–68–418–5

Զվարճախաղերի սարսափը
ISBN՝ 978–9939–68–421–5

Տիեզերքում կորածները
ISBN՝ 978–9939–68–419–2

ՓԱԹԵԹՆԵՐ

Պատմական որոնումներ

10+

Թիմըթի Նեփմըն

«Պատմական որոնումներ» խորագրով փաթեթը
ներառում է «Սարսափների դամբարանը»,
«Մրցավազք Հռոմում», «Միջնադարյան սպանդ»,
«Մինո
տավրոսի լաբիրինթոսը» գրքերը, որոնք
արկածային պատմությունների միջոցով զար
գացնում են երեխաների գիտելիքները: Գրքերը
երեխաներին տեղափոխում են Հին աշխարհի
երկրներ, որտեղ արկածային խնդիրները լուծվում
են գիտելիքների կիրառմամբ:
Յուրաքանչյուրը՝ 2200 
Փաթեթը՝ 7900 
Նկարազարդողներ՝ «Մինոտավրոսի լաբիրինթոսը»՝
Մատեո Պինչելի, «Միջնադարյան սպանդ»,
«Սարսափների դամբարանը»՝ Անդրեա դա Ռոլդ,
«Մրցավազք Հռոմում»՝ Մատեո Պինչելի

Էջերի քանակը՝ 48
Չափսը՝ 17,5x23 սմ
Կազմը՝ ճկուն կոշտ

Անգլերենից թարգմանությունը` Արթուր Մեսրոպյանի

ISBN՝ 978–9939–68–617–2

Մինոտավրոսի լաբիրինթոսը
ISBN՝ 978–9939–68–566–3

Միջնադարյան սպանդ
ISBN՝ 978–9939–68–569–4

Մրցավազք Հռոմում
ISBN՝ 978–9939–68–568–7

Սարսափների դամբարանը
ISBN՝ 978–9939–68–567–0
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ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
3+

Լինում է, չի լինում...
Հեղինակային խումբ

Հաճելի փափուկ կազմով և վառ նկարա
զարդումներով լեցուն «Լինում է, չի լինում...»
հեքիաթային ալբոմը ներառում է Հանս
Քրիս
տի
ան Անդերսենի, Գրիմ եղբայրների,
Շառլ Պերրոյի, Գաբրիել դը Վիլնյովի և
այլ հեղինակների դասական հեքիաթները,
որոնք մշտապես մնում են փոքրերի ու մեծերի
հիշողության մեջ:
5200 
Թարգմանությունը`
Անահիտ Հարությունյանի, Ելենա Խոդիկյանի

Էջերի քանակը՝ 354
Չափսը՝ 17x24 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–194–8

34
100 դասական հեքիաթներ
Կազմող՝ Վիկ Փարքեր
Էջերի քանակը՝ 512
Չափսը՝ 17x24 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–99941–1–842–7

3+

Դասական հեքիաթները, հեռավոր վայրերից
մեզ հասած առասպելներն ու հեքիաթային
հայտնի հերոսները ժողովածուն գրավիչ
կդարձնեն 4–9 տարեկան երեխաների համար:
Գրքում տեղ են գտել այնպիսի պատկերա
զարդ հեքիաթներ, ինչպիսիք են «Թագավորի
նոր հագուստը», «Մոխրոտը» և «Ջրահարսը»:
6800 
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Լիլիթ Սարգսյանի
Տարվա մանկական գիրքը
«Արմենպրես» լրատվական գործակալության
«Երևանյան բեսթսելեր» հատուկ նախագիծ, 2016 թ.

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
5+

Իմ անունն է Ստիլտոն,
Ջերոնիմո Ստիլտոն
Ջերոնիմո Ստիլտոն

Էջերի քանակը՝ 126
Չափսը՝ 14.5x18.5 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–553–3

Դուք ճանաչո՞ւմ եք Ջերոնիմո Ստիլտոնին:
Նա Մկների կղզու ամենահայտնի օրաթերթի՝
«Կրծողի արձագանքի» ղեկավարն է: Միան
գամայն նորմալ մարդ է, այսինքն՝ մուկ: Սի
րում է դասական երաժշտություն, լավ գրքեր,
ավան
դական խոհանոց… Արկածներ չի սի
րում, բայց միշտ հայտնվում է աներևակա
յելի պատմությունների մեջ: Ծանոթացե՛ք այս
հռչակավոր հրատարակչի հետ:
2900 

35
Նոստրամկնուսի խորհրդավոր
ձեռագիրը
Էջերի քանակը՝ 126
Չափսը՝ 14,5x18,5 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–608–0

5+

Ջերոնիմո Ստիլտոն

Հեռո՜ւ, հեռո՜ւ, հեռավոր մի վայրում, շրջա
պատված Հարավային Առնետ օվկիանոսի
խոր ջրերով, կա մի արտասովոր կղզի՝
բնակեցված միայն կրծողներով… Այստեղ է
ապրում Ջերոնիմո Ստիլտոնն իր ընտանիքի
և ընկերների հետ, որոնք հաճախ նրան
ներքաշում են չափազանց զվարճալի ար
կածների մեջ... Իր երկրորդ գրքում Ջերոնիմո
Ստիլտոնը որոշել է հրատարակել խորհրդա
վոր Նոստրամկնուսի ձեռագիրը:
2900 
Իտալացի նկարազարդողների խումբ
Իտալերենից թարգմանությունը` Սոնա Բալոյանի

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
Հեքիաթներ հեռախոսով
Էջերի քանակը՝ 208
Չափսը՝ 14,5x21 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–359–1

5+

Ջաննի Ռոդարի

Իրական կյանքի ամենալուրջ խնդիրները
աշխարհահռչակ Ջաննի Ռոդարին հմտո
րեն փոխակերպում է անհավանական պատ
մութ
յունների: Նրբամիտ հումորով լեցուն
պատմվածքներ Ջիովանինո Թափառաշրջիկի
ճամփորդությունների, Ալիչե Մատնաչափիկի,
պաղպաղակե աննման դղյակների ու շոկոլա
դապատ բարեկարգ ճանապարհների մասին:
2800 
Նկարազարդումները՝ Սիմոնա Մուլացանի
Իտալերենից փոխադրությունը` Վահե Հակոբյանի

36
Երկնագույն նետը

5+

Ջաննի Ռոդարի

Ըստ իտալական լեգենդի՝ Աստվածա
հայտ
նության տոնին Բեֆանան տնետուն է շրջում
և նվերներ բաժանում երեխաներին: Այս
հեքիաթում Բեֆանայի խաղալիքները կենդա
նություն են առնում, նստում «Երկնագույն
նետ» անունով հրաշալի գնացքը և որոշում
իրենք իրենց նվիրել այն երեխաներին, որոնց
ծնողները չեն կարող զավակների համար
նվերներ գնել:
2500 

Էջերի քանակը՝ 152
Չափսը՝ 14,5x21 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–340–9

Նկարազարդումները՝ Նիկոլետտա Կոստայի
Իտալերենից փոխադրությունը` Վահե Հակոբյանի

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
Չիպոլինոյի արկածները

5+

Ջաննի Ռոդարի

«Չիպոլինոյի արկածները» վիպակը մեկ
տեղում է իրական և երևակայական աշ
խարհ
ները: Հերոսները՝ Սոխուկը, սինյոր
Պոմիդորն ու իշխան Լիմոնեն, պետք է բացա
հայտեն իրենց բնավորությունն ու պահ
վածքը: Բացառիկ նուրբ հումորի միջոցով
Ռոդարին անդրադառնում է իշխանության
չարաշահման, յուրայինների և օտարների
միջև եղած անհամերաշխության խնդիրներին:
3200 

Էջերի քանակը՝ 224
Չափսը՝ 14,5x21 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–204–4

Նկարազարդումները՝ Մանուելա Սանտինի
Իտալերենից փոխադրությունը՝
Նաիրա Գրիգորյանի

37
Ջելսոմինոն խաբեբաների
աշխարհում

5+

Ջաննի Ռոդարի

«Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհում» վի
պակի այս հրատարակությունն ամբողջա
կան է, քանի որ ներառում է վիպակին կից
չա
փա
ծո հատվածները, որոնք այլ հրատա
րակություններում ինչ–ինչ պատճառներով
անտեսվել են: Վիպակի տեքստը համեմված է
Ռոդարիի նրբամիտ հումորով:
2700 
Նկարազարդումները՝ Վալերիա Պետրոնեի
Էջերի քանակը՝ 192
Չափսը՝ 14,5x21 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–279–2

Իտալերենից փոխադրությունը` Նաիրա Գրիգորյանի
Չափածոյի թարգմանությունը՝
Արաքսյա Ստեփանյանի, Ալվարդ Ջիվանյանի

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
5+

Վինի Փու արջուկը
Ալան Ալեքսանդր Միլն

Էջերի քանակը՝ 144
Չափսը՝ 14,5x21 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–374–4

Վինի Փու արջուկի և նրա փոքրիկ բա
րե
կամների մասին պատմությունները մա
նուկ
ընթերցողների և նրանց ծնողների սիրելին են:
Հերոսների նախատիպերը հեղինակի որդու՝
Քրիսթոֆեր Ռոբինի իրական խաղալիք
ներն
են: Նրանց հետաքրքիր արկածները տեղի են
ունենում Էշդաունի անտառում, որտեղ ապրում
էր Քրիսթոֆեր Ռոբինը ծնողների հետ: Գրքում
զետեղված են Է. Հ. Շեփարդի բնօրինակ
գծանկարների գունավորված տարբերակները:
Շեփարդը սի
րով է վեր
ստեղ
ծել հինավուրց
անտառն ու խաղալիք գազաններին։
2400 

38
Փու արջուկը տուն է կառուցում
Էջերի քանակը՝ 192
Չափսը՝ 14,5x21 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–558–8

5+

Ալան Ալեքսանդր Միլն

Ձմռան ցրտին Իյոր անունով իշուկին մեծ
դժբախտություն է պատահում. նա զրկվում է
իր փայտաշեն տնակից: Վինի Փու արջուկն ու
նրա խիզախ բարեկամը՝ Խոզուկը, որոշում են
իրենց ընկերոջ համար նոր տուն կառուցել:
Ա. Ա. Միլնի՝ Վինի Փու արջուկի մասին
պատմող ուրախ զրույցները շարունակվում
են: Կյանքն այստեղ խաղաղ է ու մի փոքր էլ՝
կախարդված...
2800 
Նկարազարդումները՝ Էռնեստ Հովարդ Շեփարդի
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Ալվարդ Ջիվանյանի

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
6+

Դասական մատենաշար

Ռոբերտ Լյուիս Սթիվենսոն
Գանձերի կղզին
ISBN՝ 978–9939–68–057–6

Մատենաշարը ներկայացնում է Յոհաննա Սպայրիի «Հայդի»,
Ռոբերտ Լ. Սթիվենսոնի «Գանձերի կղզին», Լայման Ֆ. Բաումի
«Օզի կախարդը», Լուիսա Մ. Էլքոթի «Փոքրիկ տիկիններ» գրքերը,
որոնց վե
րա
պա
տումներն առաջին անգամ են հրատարակվել
հայերեն: Ուղեկցե՛ք Հայդիին Շվեյցարիայի լեռներից դեպի մեծ
ու աղմկոտ քաղաք, նրա հետ կարոտե՛ք գյուղական կյանքն ու
ծերունի պապին: Նստե՛ք «Հիսպանյոլան» պատանի Ջիմի հետ
ու համարձակ նավարկե՛ք դեպի Գանձերի կղզին: Դորոթիի հետ
հանդիպե՛ք Խրտվիլակին, Թիթեղյա փայտահատին ու Խոսող
առյուծին և միա
սին փնտրե՛ք Օզի կախար
դին: Ծանոթացե՛ք,
վերջապես, Մարչ քույրերի հետ: Ծիծաղով թե արցունքով նրանք
հաղթահարում են բոլոր խոչընդոտները:
Նկարազարդողներ՝ «Գանձերի կղզին», «Փոքրիկ տիկիններ»՝ Ռոբերտ
Դան, «Օզի կախարդը»՝ Լիզ Մոնահեն, «Հայդի»՝ Իվա Սաշևա
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Ալվարդ Ջիվանյանի

2300 

Էջերի քանակը՝ 48
Չափսը՝ 18x23 սմ
Կազմը՝ կոշտ

Լուիսա Մեյ Էլքոթ
Փոքրիկ տիկիններ
ISBN՝ 978–9939–68–065–1

Լայման Ֆրենք Բաում
Օզի կախարդը
ISBN՝ 978–9939–68–059–0

Յոհաննա Սպայրի
Հայդի
ISBN՝ 978–9939–68–060–6

2300 

2300 

2300 

39

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
6+
Էմիլը Լյոնեբերգայից
Կեցցե՛ Լյոնեբերգացի Էմիլը
Լյոնեբերգացի Էմիլի նոր չարաճճիությունները
Էջերի քանակը՝ 112
Չափսը՝ 12,5x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–305–8

2000 

Էջերի քանակը՝ 192
Չափսը՝ 12,5x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–497–0

Աստրիդ Լինդգրեն

Շվեդիայի Սմոլանդ գավառի Լյոնեբերգա քաղա
քում մեծ ճանաչում էր վայելում մի փոքրիկ տղա՝
Էմիլը: Նրա ամենատարբեր «հերոսություն
ներն»
այնքան զվարճալի են և բարեսրտությունից
դրդված, որ մենք միշտ կպաշտպանենք ոսկեգույն
գանգուրներով ու կապույտ աչքերով այս տղային:
Էմիլի մասին երեք վիպակներում էլ մանկագիրը
մեծ գորովանքով է նկարագրում շվեդական
բնութ
յունն ու մարդկանց, ավանդական տոներն
ու զվարճությունները, կենցաղը, համեղագույն կե
րակուրները, առասպելներն ու սովորույթները:
Նկարազարդումները՝ Բյոռն Բերգի
Շվեդերենից թարգմանությունը՝ Աշխեն Բախչինյանի

2400 

Էջերի քանակը՝ 144
Չափսը՝ 12,5x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–444–4

2200 

40

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
Պատմություններ Ֆրանցի մասին

7+

Քրիստինե Նյոստլինգեր

Խուճուճիկ շեկ մազերով Ֆրանցի մասին
աշխույժ դրվագներով գիրքը մանկաշխարհը
պատկերում է բացառիկ նուրբ հումորով:
Ֆրանցի կերպարով հեղինակը ներկայաց
նում է մանկան խառնվածքի բոլոր դրսևո
րումները՝ անթաքույց զարմանք, ափսոսանք,
կամակորություն…
Տղան հայտնվում է մանկական խնդիրների
առջև. երբեﬓ ընկճվում է, hուսահատվում, բայց
ահա օգնության են հասնում հարազատները:
Էջերի քանակը՝ 112
Չափսը՝ 16x21,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–623–3

3500 
Նկարազարդումները՝ Էրհարդ Դիեթլի
Գերմաներենից թարգմանությունը՝
Հակոբ Մարկոսյանի

41
Կոնրադը կամ պահածոյի
տուփից դուրս եկած տղան

7+

Քրիստինե Նյոստլինգեր

Անպետք իրերով լի իր տանը տիկին Բար
տոլոտին ապրում է միայնակ և միայն շա
բաթվա երկու օրն է ընկերություն անում դեղա
գործ պարոն Էգոնի հետ: Երբ նա պահածոյի
տուփի մեջ փոստով ստանում է որդի՝ Կոնրա
դին, զարմանքից քիչ է մնում ուշագնաց լինի:
Բայց տղան անչափ խելացի ու խելոք է, և
տիկին Բարտոլոտին որո
շում է լավ մայրիկ
դառնալ…
Էջերի քանակը՝ 192
Չափսը՝ 16,5x22,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–396–6

3900 
Նկարազարդումները՝ Անետ Սվոբոդայի
Գերմաներենից թարգմանությունը`
Ռուզան Մարգունիի

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
7+

Ա՜հ, որքա՜ն գեղեցիկ է Պանաման
Հեղինակ և նկարազարդող՝ Յանոշ

Ի՞նչ է պակասում գետափնյա հարմարավետ
տնակի բնակիչներին՝ փոքրիկ վագրին
ու փոքրիկ արջին: Ձուկը՝ գետից, սունկը՝
անտառից, նաև անտառային քաղցրահամ
հատապտուղների պակաս նրանք չունեն:
Միշտ համերաշխ են ու սիրով… Սակայն
արկածները փորձության են ենթար
կելու
նրանց ընկերությունը:
4800 

Էջերի քանակը՝ 280
Չափսը՝ 16,5x23 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–603–5

Գերմաներենից թարգմանությունը`
Ժաննա Գաբրիելյանի

42
Տապանի մոտ ժամը ութին
Ուլրիխ Հուբ

8+

Աստված էլի դժգոհ է մարդկանցից ու կեն
դանիներից: Աշխարհին սպասվում է երկրորդ
ջրհեղեղը: Նոյի աղավնին զգու
շացնում է
բոլորին: Վերջապես գտնում է նաև վերջին
երկու պինգվիններին և նրանց հանձնում
տապանի տոմսերը: Անձրևն արդեն սկսվել է:
Իսկ ճամպրուկները կապող պինգվիններին
մի միտք է անհանգստացնում՝ ինչպես փրկել
երրորդ պինգվինին: Երկու տոմս, երեք
պինգվին. ինչպե՞ս վարվել:
Էջերի քանակը՝ 64
Չափսը՝ 17x23,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–554–0

3000 
Նկարազարդումները՝ Յորգ Մյուլեի
Գերմաներենից թարգմանությունը՝
Մարիամ Եփրեմյանի

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
Բաղձալի Բարովեկածը

8+

Կլոդ Ռուա

Այս հեքիաթն ուսուցանում է, թե որքան կա
րևոր է թույլ տալ մարդկանց անել այն, ինչ
իրենց իսկապես հաճույք է պատճառում, և
սեփական կամքը չպարտադրել ուրիշներին։
Եվ որ երբեմն ցրված լինելու հետևանքով
կատու գործելը շատ օգտակար և լավ գործ է,
հատկապես երբ այդ կատուն Բաղձալի
Բարովեկածն է՝ արտասովոր կատու ու շատ
կարգին տղա։
Էջերի քանակը՝ 72
Չափսը՝ 12,5x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–518–2

1500 
Նկարազարդումները՝ Արա Բաղդասարյանի
Ֆրանսերենից թարգմանությունը ՝
Լուսինե Շուքուրյան–Բլբուլյանի

43
Խորհրդավոր պարտեզը
Ֆրենսիս Հոջսոն Բրնեթ

Էջերի քանակը՝ 320
Չափսը՝ 16,5x23,5 սմ
Կազմը՝ կոշտ
ISBN՝ 978–9939–68–517–5

8+

Տասնամյա Մերի Լենոքսի ծնողները Հնդկաս
տանում բռնկված խոլերայի համաճարակի
զոհ են դառնում: Աղջկան տեղափոխում են
Անգլիա՝ Յորքշիր, և հանձնում հանգուցյալ հո
րաքրոջ ամուսնու խնամքին: Յորքշիրյան շքեղ,
բայց մռայլ կալվածքում կան բազմաթիվ փակ
դռներ, խորհրդավոր արգելված վայ
րեր ու
գաղտնիքներ, որոնք Մերին բացահայտում է
իր անհանգիստ բնավորության ու աղջկական
հետաքրքրասիրության շնորհիվ:
5700 

Նկարազարդումները՝ Ինգա Մուրի
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Ալվարդ Ջիվանյանի

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
Խորհրդավոր պարտեզը

8+

Ֆրենսիս Հոջսոն Բրնեթ

Տասնամյա Մերի Լենոքսի ծնողները Հնդկաս
տանում
բռնկված խոլերայի համաճարակի զոհ են դառնում:
Աղջկան տեղափոխում են Անգլիա՝ Յորքշիր, և
հանձնում հանգուցյալ հո
րաքրոջ ամուսնու խնամ
քին: Յորքշիրյան շքեղ, բայց մռայլ կալվածքում կան
բազ
մա
թիվ փակ դռներ, խորհրդավոր արգելված
վայ
րեր ու գաղտնիքներ, որոնք Մերին բացահայ
տում է իր անհանգիստ բնավորության ու աղջկական
հետաքրքրասիրության շնորհիվ:
Առկա է գրքի պատկերազարդ, կոշտ կազմով տարբե
րակը (տե՛ս էջ 41):
2900 
Նկարազարդումները՝ Չարլզ Ռոբինսոնի
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Ալվարդ Ջիվանյանի

Էջերի քանակը՝ 360
Չափսը՝ 12,5x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–636–3

44

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
Հայդի
Յոհաննա Սփիրի

Էջերի քանակը՝ 256
Չափսը՝ 12,5 x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–400–0

8+

Փոքրիկ Հայդիին կյանքը շվեյցարական լեռնային գյու
ղակում ամենօրյա տոն է թվում: Աղջնակը սիրում էիր
մենա
կյաց պապին, մեկ առ մեկ ճանաչում է գյուղի
բոլոր այծիկներին, իսկ Փեթերի տանը նրան շրջապա
տում են գորովանքով ու սիրով: Սակայն Հայդին շու
տով ստիպված է հրաժեշտ տալ սիրելիներին: Նրան
նոր կյանք է սպասվում Ֆրանկֆուրտում:
Նկարազարդումները՝ Թոմի Ունգերերի
Գերմաներենից թարգմանությունը` Լիանա Սաֆարյանի

2600 

Քամին ուռիների մեջ
Քենեթ Գրեհեմ
Էջերի քանակը՝ 280
Չափսը՝ 12,5x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–99941–1–980–6

2500 

8+

«Քամին ուռիների մեջ» դասական հեքիաթը անմար սեր
և հիացմունք է առաջացնում թե՛ մեծերի, թե՛ փոքրերի
շրջանում: Թվում է, թե Խլուրդը, Ջրամուկը, Գորշուկը և,
վերջապես, պարոն Դոդոշը՝ Դոդոշի Դոշ ապարանքից,
քո ընկերներն են, միասին թափառել եք և ճաշակել չարն
ու բարին, բայց մնացել եք այնպիսին, ինչպիսին լույս
աշխարհ եք եկել:
Նկարազարդումները՝ Արա Բաղդասարյանի
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Սոնա Սեֆերյանի

Պատմվածքներ հենց այնպես

8+

Հեղինակ և նկարազարդող՝ Ռադյարդ Քիփլինգ

2300 

Էջերի քանակը՝ 180
Չափսը՝ 12,5x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–99941–1–982–0

«Պատմվածքներ հենց այնպես» հեքիաթաշարը ներա
ռում է 12 հեքիաթ, որոնք ընդհանուր նպատակ ունեն
ունկնդրին ներգրավելու լեզվախաղի մեջ և նրա հետ
ճամփորդելու ծանոթ–անծանոթ աշխարհներով:
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Սոնա Սեֆերյանի
Չափածոյի թարգմանությունը՝ Սամվել Մկրտչյանի

45

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
8+

Էջերի քանակը՝ 200
Չափսը՝ 12,5x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–292–1

Էջերի քանակը՝ 184
Չափսը՝ 12,5x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–291–4

2200 

2200 

Ալիսը Հրաշքների աշխարհում			Ալիսը Հայելու աշխարհում
Լուիս Քերոլ						Լուիս Քերոլ
		

Լուիս Քերոլը՝ Օքսֆորդի «Քրայսթ Չըրչ» քոլեջի մաթեմատիկոսը, հորինեց պատմություն
աղջկա մասին, ով գլորվում ընկնում է Ճագարի բույնը և սկսում անկանխատեսելի մի
կյանք: Հասուն ընթերցողը կարող է մեկնաբանել հերոսուհու քայլերը, նրա խոսքերն ու
արկածները: Հեքիաթի շարունակության մեջ Ալիսը հայտնվում է հակոտնյա երևույթների
լաբիրինթոսում՝ Հայելու աշխարհում, և ցանկանում է դառնալ թագուհի:
Նկարազարդումները՝ Ջոն Թենիելի
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Սոնա Սեֆերյանի
Չափածոյի թարգմանությունը՝ Սամվել Մկրտչյանի

46

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
8+

Էջերի քանակը՝ 136
Չափսը՝ 12,5x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–251–8

Էջերի քանակը՝ 240
Չափսը՝ 12,5x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–290–7

2400 

2400 

Փիթր Փենը Քենսինգթոնի այգիներում

Փիթրը և Վենդին

Ջեյմս Մեթյու Բարրի 					

Ջեյմս Մեթյու Բարրի

Նկարազարդումները՝ Արթուր Ռեքհեմի			

Նկարազարդումները՝ Ֆ.Դ. Բեդֆորդի

Բարրին մանկական գրականության ամենա
հուզիչ կերպարներից մեկի՝ Փիթր Փենի
կնքահայրն է: Շարքի առաջին՝ «Փիթրը և Վենդին» վիպակն առանձնանում է նուրբ
թատերայնությամբ և երկխոսությունների բացառիկ մշակվածությամբ: Այն նախ գրվել է
որպես պիես և հաջողությամբ բեմադրվել է Լոնդոնում: Իսկ ո՞վ է Փիթր Փենը. բարետես,
շնորհալի պատանի՝ հնարամիտ ու խիզախ... Բարրին Փիթրի կյանքը Քենսինգթոնի այգի
ներում վերածում է հրաշապատում զրույցի՝ փոքրիկ ընթերցողի համար հյուսելով երազա
յին ու լուսավոր պատմություն:
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Ալվարդ Ջիվանյանի
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ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԳՐՔԵՐ ԵՎ ՇԱՐՔԵՐ
8+

Փոքրիկ արքայադուստրը
Ֆրենսիս Հոջսոն Բրնեթ

Էջերի քանակը՝ 304
Չափսը՝ 12,5x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–405–5

Զինվորական հայրը Սառային բերում է Լոնդոն,
որպեսզի նա սովորի ազնվազարմ օրիորդների
վարժարանում: Աղջիկը սովոր է ճոխության ու
խնամքի, և չնայած դրան՝ մեծանում է ազնիվ ու
բարի երեխա: Օրիորդ Մինչինի դպրոցում Սառային
սպասվում են ծանր օրեր, որոնք նա կարողանում է
հաղթահարել՝ ապավինելով իր սրտին և մնալով
«իսկական արքայադուստր»:
2600 
Նկարազարդումները՝ Ռեջինալդ Բ. Բըրչի
Անգլերենից թարգմանությունը՝ Ալվարդ Ջիվանյանի
Ընգրկված է IBBY–ի (Մանկապատանեկան գրքի
միջազգային կոմիտե) «Պատվո անվանացանկ 2016»
կատալոգում (IBBY Honour List Catalogue 2016)

8+

Երկարագուլպա Պիպին
Աստրիդ Լինդգրեն

Էջերի քանակը՝ 144
Չափսը՝ 12,5x20 սմ
Կազմը՝ փափուկ
ISBN՝ 978–9939–68–029–3

1944–ին շվեդ մանկագիր Աստրիդ Լինդգրենն իր
ընթերցողին ծանոթացրեց անսովոր ուժ ունեցող
չարաճճի աղջկա՝ Երկարագուլպա Պիպիի հետ:
Այս վիպակը դարձավ ամենասիրելի մանկական
գրքերից մեկն աշխարհում, որը հայերեն է թարգ
մանվել առաջին անգամ:
2100 
Նկարազարդումները՝ Ինգրիդ Վանգ Նյումանի
Շվեդերենից թարգմանությունը՝ Աշխեն Բախչինյանի
Ընգրկված է IBBY–ի (Մանկապատանեկան գրքի
միջազգային կոմիտե) «Պատվո անվանացանկ 2018»
կատալոգում (IBBY Honour List Catalogue 2018)
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ԱՅԼ ԳՐՔԵՐ, ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ

Չափսը՝ 21x29,5 սմ
ISBN՝ 978–99941–1–752–9

Չափսը՝ 21x29,5 սմ
ISBN՝ 978–99941–1–692–8

Չափսը՝ 21x29,5 սմ
ISBN՝ 978–99941–1–682–9

Չափսը՝ 21x29,5 սմ
ISBN՝ 978–99941–1–687–4

Չափսը՝ 21x29,5 սմ
ISBN՝ 978–99941–1–694–2

1800 

1800 

1800 

1800 

1800 

Չափսը՝ 13x20 սմ
ISBN՝ 978–99941–877–1–3

Չափսը՝ 14x20,5 սմ
ISBN՝ 978–99941–74–12–6

Չափսը՝ 20,5x29 սմ
ISBN՝ 978–9939–68–096–5

800 

1000 

3900 

Չափսը՝ 32,5x24 սմ
ISBN՝ 978–99941–1–414–6

Չափսը՝ 24x24 սմ
ISBN՝ 978–99941–1–601–0

6400 

5900 

Չափսը՝ 22x22 սմ
ISBN՝ 978–9939–68–114–6

Չափսը՝ 22x22 սմ
ISBN՝ 978–9939–68–116–0

Չափսը՝ 22x22 սմ
ISBN՝ 978–9939–68–117–7

Չափսը՝ 22x22 սմ
ISBN՝ 978–9939–68–118–4

2000 

2000 

2000 

2000 
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ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ
ԳՐՔԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ
2019 գարուն
Մանկապատանեկան գրակ.
բաժնի գլխավոր խմբագիր՝

Ալվարդ Ջիվանյան
alvard.jivanyan@zangak.am

Վաճառքի մենեջեր՝

Անահիտ Աբաջյան
anahit.abajyan@zangak.am

Մարքեթինգային
ծրագրերի համակարգող՝

Մարիաննա Աճեմյան
marianna.atshemyan@zangak.am

Հանրային
հաղորդակցությունների
համակարգող՝

Կարին Գրիգորյան

Կազմողներ՝

Կարին Գրիգորյան

karin.grigoryan@zangak.am

Մարիաննա Աճեմյան
Ձևավորող՝
Տեխնիկական խմբագիր՝

Անահիտ Պետրոսյան
Նվարդ Փարսադանյան

Հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար գրե՛ք մեզ info@zangak.am էլ. հասցեով
կամ զանգահարե՛ք (+374 10) 23 25 28 հեռախոսահամարով:
Հրատարակման պահին սույն կատալոգում զետեղված տեղեկատվությունը ստույգ է:
Ներկայացված գրքերի գները, ձեռք բերելու հնարավորությունները և պայմանները
ենթակա են փոփոխման: Հրատարակվել է՝ 22.04.2019

Հրատարակթյնները կարող եք ձեռք բերել «Զանգակ»
գրատների ցանցից, ինչպես նաև այլ գրախանթներից:

«ԶԱՆԳԱԿ» ԳՐԱՏՆԵՐԻ ՑԱՆՑ
ՀԵՌ.՝ 011 22 33 66
«Աբովյան» մասնաճյղ
Երևան, Աբովյան 7
Աշխ. օրեր՝ երկ. — կիր.
Աշխ. ժաﬔր՝ 10։00 — 22:00

«Կոﬕտաս» մասնաճյղ
Երևան, Կոﬕտասի 49/2
Աշխ. օրեր՝ երկ. — շաբ.
Աշխ. ժաﬔր՝ 9։00 — 19։00

«Ռիո» տաղավար
Երևան, Փափազյան 8,
«Ռիո մոլ», 2–րդ հարկ
«Սինեմա սթար»
Աշխ. օրեր՝ երկ. — կիր.
Աշխ. ժաﬔր՝ 10։00 — 22:00

«Դալմա» տաղավար
Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճղի 3,
«Դալմա գարդեն մոլ», 2–րդ հարկ
«Սինեմա սթար»
Աշխ. օրեր՝ երկ. — կիր.
Աշխ. ժաﬔր՝ 10։00 — 22:00

Մեծածախ գնﬓերի դեպքմ «Զանգակ»
հրատարակչթյնը նախատեսմ է զեղչեր:
Զանգահարե՛ք (+374 10) 23 25 28 հեռախոսահամարով:

www.zangak.am

