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Գնի՛ր ՄԵԿ գիրք և հնարավորությո՛ւն ստացիր
կարդալու ծրագրում ընդգրկված ԲՈԼՈՐ գրքերը
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Սի րե լի՛ ըն թեր ցող

Եթե սպասում ես ամառային արձակուրդին, որ մի լա՜վ հանգստանաս, ապա 
մասնակցի՛ր «ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» մանկապատանեկան 
ծրագրին. չէ՞ որ ընթերցանությունը հանգստի լավագույն միջոցներից է, 
և մեր արկածասեր հերոսներին միանալով` գրքերի հենց առաջին էջերից 
կսկսես քո երևակայական ճամփորդությունը: 
Ամռան ընթացքում՝ հունիսի 1–ից մինչև օգոստոսի 31–ը, ընթերցի՛ր և 
փոխանակի՛ր ավելի քան երեք տասնյակ գիրք` գնելով դրանցից միայն 
մեկը: Գրքի հետ դու կստանաս հատուկ քարտ, որը ներկայացնելով՝ 
կարող ես գիրքն անվճար փոխանակել այն բոլոր գրախանութներում 
(ցանկը տե՛ս շապիկի դարձերեսին), որտեղ տեղադրված են «Ամառային 
ընթերցանություն» ծրագրի տնակ–գրապահարանները: 
Տնակ–գրապահարանները հարստացրել ու շարունակում ենք 
հարստացնել համաշխարհային և հայ հեղինակների լավագույն 
ստեղծագործություններով: 
«Ամառային ընթերցանությունը» ակտիվ ծրագիր է. ամռան ընթացքում 
մասնակցի՛ր շնորհանդեսների, գրական հանդիպումների, փոքրիկ 
բեմականացումների ու խաղ–վիկտորինաների (ժամանակա ցույց ին 
ծնոթացի՛ր 3–5–րդ էջերում) և ստացի՛ր հետաքրքիր այլ միջոցառումների 
հրավերներ: 
Գունե՛ղ դարձրու ամառդ, ճանապարհորդի՛ր նոր հերոսների հետ և 
ծանոթացի՛ր ծրագրի մասնակից մյուս «ճանապարհորդներին», կիսվի՛ր 
տպավորություններով ու կարծիքներով ծրագրի պաշտոնական 
կայքէջում:
Ընթերցասեր և ակտիվ մասնակիցները իրենց կուտակած միավորներով 
ձեռք կբերեն լավագույն ընթերցողի կարգավիճակ և կստանան 
արտոնություններ ու խրախուսական մրցանակներ: 
Ծրագրի լավագույն ընթերցողները արտոնյալ ընթերցողներ են: 
Գնի՛ր մեկ գիրք և առա՛ջ անցիր քո ընկերներից՝ կարդալով գրատնակի 
բոլոր գրքերը: 
Գրքերի նկարագրությանն ու գնացուցակին կարող ես ծանոթանալ 
«Ծրագրում ընդգրկված գրքեր» բաժնում: 

« Զան գակ» հրա տա րակ չու թյուն

https://www.facebook.com/zangak.amar/
http://zangak.am/amar/graxanutner
http://zangak.am/amar/grapaharan
http://zangak.am/index.php?cPath=154


ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՈՒՆԻՍԻ 27 | 13 : 00

«ԼԻՆԴԲԵՐԳ: ԹՌՉՈՂ ՄԿՆԻԿԻ 
ԱՐԿԱԾԱԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԳՐՔԻ 
ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆԱԿՆԿԱԼ 
ՀՅՈՒՐԻ ՀԵՏ

Շատ տա րի ներ ա ռաջ մի հս կա յա կան 
քա ղա քում ապ րում էր մի հե տաքրք րա
սեր մկ նիկ: Հա ճախ նա ա միս ներ շա րու
նակ թաքն վում էր մթին գրա դա րան նե
րում, որ պես զի գաղ տա գո ղի կար դա 
մարդ կանց գր քե րը… Ար դյուն քում մեր 
խո րա մանկ մկ նի կին հա ջող վում է պար
զել թռ չե լու գաղտ նի քը: Փոք րիկ մկ նի կի 
խի զա խու մը մեծ քայլ էր օ դագ նա ցու
թյան մեջ:
 Փոք րիկ ներն օ դագ նա ցու թյան պատ
մու թյան հետ կծա նո թա նան մկ նիկ 
Լինդ բեր գի ար կած նե րին՝ հե տևե լով և 
վայե լե լով գր քի գու նա զարդ պատ կեր
նե րը:  Մի ա սին պար զենք, թե ի նչ պես է 
խե լա ցի մկ նի կին հա ջող վում գտ նել 
թռչե լու գաղտ նի քը:
Երևան | ԶԱՆԳԱԿ գրատուն | Աբով յան 7

ՀՈՒԼԻՍԻ 2 | 13 : 00
ՕԶԻ ԿԱԽԱՐԴԸ. ԶՄՐՈՒԽՏՅԱ 
ԱՐԱՀԵՏՈՎ

Հող մը Դո րո թի ին և նրա շա նը՝ Տո տոյին, 
քշում է հե ռա վոր ու զար մա նա լի մի  
եր կիր, որը կոչ վում է Օզ: Այս տեղ նրանք 
հան դի պում են վհուկ նե րի, թռ չող 
կա պիկ նե րի, Խրտ վի լա կին, Թի թե ղյա 
փայ տա հա տին ու Խո սող ա ռյու ծին: 
Դորո թին կար ծում է, որ Օ զի ա մե նա զոր 
կա խար դը կա րող է օգ նել ի րեն տուն՝ 
Կան զաս վե րա դառ նալու, բայց նախ 
հար կա վոր է գտ նել կա խար դին…
Էջմիածին | ԳՐԱԽԱՆՈՒԹ | Խորենացու 24

ՀՈՒՆԻՍԻ 25 | 13 : 00
ԲԱԼԶԱԿ. ՄԻ ՇԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Հե ղի նա կի հետ մի ա սին կծա նո թա նանք 
ան սո վոր ա նուն ու նե ցող մի խո հեմ և 
ի մաս տուն շան՝ Բալ զա կի պատ մու
թյանը: Կքն նար կենք գր քի ա ռանց
քային հարցերը, մի ա սին նա մակ 
կգ րենք Բալ զա կին և մեր հար ցերը 
կուղ ղենք գրո ղին:
Երևան | ԲՈՒԿԻՆԻՍՏ | Մաշտոցի 20

ՀՈՒՆԻՍԻ 20 | 13 : 00
ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՓՈՒ 
ԱՐՋՈՒԿԻ

Ա մեն ի նչ ո ւղ ղագ րու թյամբ չի ո րոշ վում: 
Լի նում են օ րեր, որ ե րեք շաբ թի բա ռի 
ո ւղ ղագ րու թյունն ը նդ հան րա պես հա
շիվ չէ: Ի վեր ջո բա ռե րը կա րե լի է գրել 
այն պես, ի նչ պես սիրտդ ու զում է: 
 Փաս տո րեն Փու ար ջու կը օգ նու թյան 
կա րիք ու նի, ա ռա ջար կում ե նք մի ա սին 
օգ նել նրան՝ բա ռե րի ո ւղ ղագ րու թյան և 
Քրիս տո ֆեր Ռո բի նին հրա ժեշ տի նա
մակ գրե լու հար ցում:
Երևան | ՀԱՅ ԳԻՐՔ | Իսահակյան 16 ա

3



ՀՈՒԼԻՍԻ 11 | 13 : 00
ԿԵՐՊԱՐՆԵՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՌՈԴԱՐԻԻ 
ԳԱՂՏՆԻՔԸ

Ռո դա րի ի գր քե րի օ րի նա կով ե կե՚ք մի ա
սին տես նենք, թե ի նչ պես են ստեղծ վում 
կեր պար նե րը, կեն դա նա նում խա ղա
լիք նե րը, դի մա գիծ ձեռք բե րում միրգ ու 
բան ջա րե ղեն :
Երևան | ԵՐԱԶ մանկական կենտրոն | 
Ազատության պող. 27/3

ՀՈՒԼԻՍԻ 16 | 13 : 00
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ ԽՈՒՃՈՒՃԻԿ 
ՖՐԱՆՑԻ ՀԵՏ

Մեր հե րոսը՝ Ֆրան ցը, շա րու նակ հայտն
վում է խն դիր նե րի ա ռջև. եր բեմն ը նկճ
վում է, hու սա հատ վում: Բայց ա հա օգ
նու թյան են հաս նում հա րա զատ նե րը։ 
Ե կե՚ք ծա նո թա նանք խու ճու ճիկ շեկ մա զե
րով տղուկ Ֆրան ցի պատ մու թյուն նե րին:
Եր ևան | Ի ՆՈՒ ԼԻԿ | Տ. Պետ րո սյան 7/2

ՀՈՒԼԻՍԻ 19 | 13 : 00
ԱՅ ԳԵ ԳՈՐ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ ՄԵ ՐԻ ԼԵ ՆՈՔ ՍԻ 
ՀԵՏ ՔԱ ՐԱ ՀՈՒՆ ՋԻ ՊԱՐ ՏԵ ԶՈՒՄ

Կ ծա նո թա նանք « Խորհր դա վոր պար
տեզ» գր քի հե րո սու հի Մե րի Լե նոք սին, 
թե ի նչ պես հա մառ ու հե տաքրք րա սեր 
աղ ջի կը ո րո շեց ա մեն գնով գտ նել 
արգել ված պար տե զի բա նա լին, ո րն էլ 
սկիզբ դրեց նրա ար կա ծա լից կյան քին: 
Կծա նո թա նանք պար տե զը խնա մե լու 
կա նոն նե րին, մեր այ գու հա մար էլ մի 
փոք րիկ բույս կտն կենք և կսո վո րենք 
այն ճիշտ խնա մե լու կա նոն նե րը։
Դի լի ջան | ՔԱ ՐԱ ՀՈՒՆՋ | Կա լի նի նի 25

ՀՈՒԼԻՍԻ 4 | 12 : 00
ՄԵԴԻԱՏԵՔՍՏ. ԿԱՐԴՈՒՄ ԵՄ, ԼՍՈՒՄ ԵՄ, 
ԴԻՏՈՒՄ ԵՄ, ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԵՄ

Ժամանակակից աշխարհում մենք մեծ 
ծավալի տեղեկատվություն ենք ստա
նում մեդիայից. մեդիատեքստը ոչ մի
այն բառերն են, այլև պատկերն ու 
ձայնը, որոնք մեզ են հասնում տարբեր 
աղբյուրներից տարբեր ճանապարհ
ներով։
Հրավիրում ենք Մեդիանախա ձեռ նու
թյուն ների կենտրոնի հետ միասին վեր
լու ծելու մեդիատեքստեր, խաղալու 
խա ղեր, խոսելու լուրի ու տեղե կատ
վության մասին և փորձարկելու մեր 
լրա գրողական հմտությունները։
Մասնակցությունը՝ նախնական գրան
ցումով։ Գրանցման համար զանգա հարել 
(010) 23 25 28 հեռա խո սա հա մա րով
Եր ևան |  ՄԵ ԴԻ Ա ՆԱ ԽԱ ՁԵՌ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԻ 
ԿԵՆՏ ՐՈՆ |  Ար շա կու նյաց պող. 3, 3–րդ հարկ

ՀՈՒԼԻՍԻ 9 | 13 : 00
ՑԱՐԱՆ ԵՎ ԳԶՈՒԶԸ 
Քառաթաթ պոնին
Շնորհանդես–քննարկում

Ե կե՚ք ծա նո թա նանք Ցա րայի հետ, ո րը 
նո րեկ է թա ղա մա սում: Նա մի այ նակ է, 
ո րով հետև մայ րի կը ոչ մի բա նի հա մար 
ժա մա նակ չու նի, ի սկ բա կի ե րե խա ներն 
էլ չեն ու զում Ցա րայի հետ խա ղալ: Սե
փա կան պո նի ու նե նա լը Ցա րայի մե ծա
գույն ե րա զանքն է: Որ քա՜ն ցա վա լի է, 
որ այդ պի սի քա ռասմ բակ ըն կե րը վե րե
լա կում չի տե ղա վոր վի: Իսկ գու ցեև 
ճիշտ հա կառա՞ կը... Փոր ձենք մի ա սին 
բա ցա հայտել:
Եր ևան |  ՖԵ ՆԻՔՍ | Ի սա հա կյան 18 
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ՀՈՒԼԻՍԻ 23 | 13 : 00
ԽԱ ՂԱ ԼԻՔ ՆԵ ՐԻ ՏՈՒ ՆԸ
Շնորհանդես–քննարկում

«Խաղալիքների տանը» կան արտա
սովոր, զարմանալի տիկնիկներ: Բացա
հայտենք, թե հեքիաթի հերոսներ 
դառնալու համար ինչպիսի արկածնե
րով լի ճանապարհ պիտի անցնեն 
տիկնիկները, որ ձեռք բերեն բնավորու
թյուն, վարքագիծ, շարժուձև, ապրելու 
և ստեղծելու կարողություններ: Տիկ
նիկներն այնպես են պատրաստված, որ 
կարող են զարգանալ միայն իրենց հետ 
խաղացող երեխայի վարքագծին հա
մապատասխան։ Ինչպիսին երեխան է, 
այդպիսին էլ տիկնիկն է...
Եր ևան | Է ՊԻԳ ՐԱՖ | Կո մի տա սի պող. 65

ՀՈՒ ԼԻ ՍԻ 25 | 13 : 00
ՃԱՄ ՓՈՐ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ԴԵ ՊԻ ԳԱՆ ՁԵ ՐԻ 
ԿՂ ԶԻ

Երբ ևէ ո րո նե՞լ եք գան ձեր, ի սկ ի՞ նչ 
կլինի, ե թե հան կարծ հայտն վեք մի 
տեղում, որ տեղ հնա րա վոր է՝ գան ձեր են 
թաքն ված: Ա ռա ջար կում ե նք մի ա սին 
հայտն վել նման տե ղում ու փոր ձել 
գտնել թաքն ված գան ձե րը: Ի հար կե, 
« գան ձե րին» հասն ե լու հա մար պետք է 
լու ծել մի շարք հա նե լուկ ներ:
Եր ևան |  ԶԱՆ ԳԱԿ գրատուն |
Կո մի տասի  պող. 49/2

ՀՈՒԼԻՍԻ 30 | 13 : 00
ԲԱ ՑԱ ՀԱՅ ՏԵ ԼՈՎ ՋԵ ՐՈ ՆԻ ՄՈ 
ՍՏԻԼՏՈՆԻ ԱՐ ԿԱԾ ՆԵ ՐԸ 

Ջե րո նի մո Ստիլ տոն մկ նիկ հրա տա րա
կի չը շատ գե ղե ցիկ է նկա րագ րում 
գրքե րի հան դեպ ու նե ցած իր սե րը, ո րն, 
ան շուշտ, չի կա րող չփո խանց վել ե րե
խա նե րին։ Կծա նո թա նանք նրա գրած 
գր քե րին ու նրա ար կած նե րին: Ի սկ 
ադյոք մենք կա րո՞ղ ե նք օգ նել Ջե րո նի
մոյին իր նոր ար կած նե րը գրե լիս. ե կե՚ք 
փոր ձենք:
Եր ևան | ՆՈՅՅԱՆ ՏԱ ՊԱՆ | Ա բո վ յան 8

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 1 | 13 : 00
ՑԱՐԱՆ ԵՎ ԳԶՈՒԶԸ 
Քառաթաթ պոնին
Շնորհանդես–քննարկում

Եկե՚ք ծանոթանանք Ցարայի հետ, որը 
նորեկ է թաղամասում: Նա միայնակ է, 
որովհետև մայրիկը ոչ մի բանի համար 
ժամանակ չունի, իսկ բակի երեխաներն 
էլ չեն ուզում Ցարայի հետ խաղալ: 
Սեփական պոնի ունենալը Ցարայի 
մեծագույն երա զանքն է: Որքա՜ն 
ցավալի է, որ այդպիսի քառասմբակ 
ընկերը վերելակում չի տեղավորվի: Իսկ 
գուցե և ճիշտ հա կա ռա՞կը... Փորձենք 
միասին բա ցա հայ տել:
Ա բո վ յան | Ա ԲՈՎՅԱՆ ԳՐԱ ՏՈՒՆ | 
Տար տո ւի 1/20 (II դպրոցի հար ևա նու թյամբ)

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 6 | 13 : 00
ԱՅԼ ԿԵՐՊ ԽԱ ՂԵ ՐԻ ՕՐ

Ծրագրի շրջանակներում կանցկացվի 
ԱՅԼԿԵՐՊ խաղերի օր: Ընթերցասեր 
երեխաների միջև կանցկացվի 
ԱՅԼԿԵՐՊ և/կամ ԱՅԼԿԵՐՊԻԿ թիմային 
ինտելեկտուալ խաղերի մրցաշար (այլ 
խաղերի մանրամասներին կարող եք 
ծանոթանալ aylkerp.am կայքում): Մի 
քանի փուլով ընթացող մրցաշարի 
հաղթող թիմը կստանա անակնկալ 
նվեր:
Մասնակցությունը՝ նախնական գրան
ցումով։ Գրանցման համար զանգա հարել 
(010) 23 25 28 հե ռա խոսա համարով։
Եր ևան |  ԶԱՆ ԳԱԿ գրատուն | Ա բո վ յան 7

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 20 | 15 : 00
ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Երևան | ԶԱՆԳԱԿ գրատուն | 
Կոմիտասի պող. 49/2
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Գինը` 2300 դրամ

Գինը` 3600 դրամ

Լևոն Նես
Բալզակ. մի շան պատմություն

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 աչքերով: Հարցերն ու ոչ այնքան սփոփիչ 
հետևություններն անխուսափելի են. արդյո՞ք կենդանին 
երբեմն ավելի բանական չէ, քան մարդը: Գուցե վերջինս 
պարզապես յուրացրե՞լ է բանական արարածի իր բարձր 
տիտղոսը: Իսկ արդյո՞ք բանականությունը, որ մեր 
տեսակի կայացման նախապայմանն է, թույլ է տալիս 
անվերապահորեն արժանանալու մեր չորքոտանի 
բարեկամների անսահման նվիրվածությանն ու 
հավատարմությանը:

Վիպակը, որ Լևոն Նեսի առաջին հայերեն 
ստեղծագործությունն է, շարադրված է առաջին դեմքով. 
գրական հնար, որ ուրույն հավաստիություն է հաղորդում 
պատմությանը:

ISBN 978–9939–68–654–7

ISBN 978–9939–68–707–0

ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԳՐՔԵՐ

Հասմիկ Ափոյան
Խաղալիքների տունը

«Խաղալիքների տանը» կան արտասովոր, զարմանալի 
տիկնիկներ: Իրենց ձեռք բերող փոքրիկ տերերի լավ կամ 
վատ արարքներից հետո նրանք լցվում են գունավոր 
կամ գորշ գնդիկներով, և կախված նրանից, թե որ գույնն է 
գերակշռում, տիկնիկները երջանկանում են կամ 
դժբախտանում:  
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Նաիրա Եդիգարյան 
Չիփչու ՆիչուՆ և կամակորները

Ա՜խ, այդ կանաչ երկուշաբթիները միշտ փորձություններ 
են բերում ծիածանի վրա ապրող չիփչուներին, 
հատկապես մեծ–մեծ թևերով ու դեղին աչքերով 
չիփչուին: Այս չիփչուն ծիածանն  էլ կտար մեկ ափսե 
անուշահամ շիլայի համար, ինչն էլ մի ճակատագրական 
կանաչ օր պատա հականորեն տեղի ունեցավ, և Նիչուի 
տուն վերադառնալը վերածվեց մի շատ կամակոր աղջկա 
և Բուռ ամպիկի հետ մտերմանալու պատմության:ISBN 978–9939–68–559–5

Գինը` 3400 դրամ

Նաիրա Եդիգարյան
Իմ տատիկ Թամթիմարիան

Փոք րիկ տղայի եր ևա կա յու թյու նը ե րկն քից պո կում  է մի 
ա ստղ, ա ստ ղը դարձ նում է կա նաչ կղ զի, ի սկ կղզու բնակ
չու հին նրա տա տիկն է՝ քա ղա քի փո շուց ձանձրացած տա
տիկ Թամ թի մա րի ան՝ իր ան չափ բա րի բնա վո րու թյամբ և 
խո նա խա կար կան դակ նե րի գաղտ նի բաղադրա տոմ սով: 
Չաղ լիկ չար Կո րյու նը և մյուս նե րը չեն պատ կե րաց նում, 
թե որ քան մեծ  է ի րենց դա սըն կե րոջ եր ևա կա յությու նը: 
Նրանք կպատժ վեն եր ևա կա յա կան պոետ նե րի աշ խար
հում, բայց տա տիկ Թամ թի մա րիայի կղ զում կհաղ թի ըն
կե րու թյու նը: Վկա նե րը շատ ե ն՝ ա վերջ փո խա կերպ վող 
կեն դա նի Շո կո լա կը, Պռաուպ ռաու ա ռյու ծը, Ֆշֆ շի կ օձը:

Գինը` 2400 դրամ
ISBN 978–9939–68–264–8

Սամսոն Ստեփանյան
Ֆերդինանդ անունով թռչող վիշապը

 Տա րի քային սահ մա նա փա կում չու նե ցող այս հե քի ա
թում հե րոս նե րի ե րևա կա յա կան ճամ փոր դու թյու նը մեկ
տե ղում  է ան ցյա լը, ներ կան ու ա պա գան: Փոք րիկ ների 
տեսան կյու նից սա մի հա յացք  է ծի ծա ղե լի պայ մա նա
կա նու թյուն նե րով լի շր ջա պա տող ի րա կա նու թյա նը, 
ի սկ մե ծե րի հա մար վե րա դարձ է հե ռա վոր ման կու թյուն: 
Ի սկ այն, ի նչ ծնունդ է առ նում մեր եր ևա կա յու թյան մեջ, 
ի նչ –որ տեղ ար դեն գո յու թյուն ու նի ի րա կա նում:

ISBN 978–9939–68–281–5

Գինը` 3400 դրամ
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Մկրտիչ Արմեն
Գույնզգույն Թագավորությունը

 Հա վերժ ձմ ռան թա գա վո րու թյու նում ապ րող Կատ
պի սի բնա կիչ նե րը ե րե խա նե րից գաղտ նի են պա հում 
Գույնզգույն Թա գա վո րու թյան գո յու թյու նը և հս կում 
Վեր ջին Ձկ նագլ խի օր վա հաշ վար կը: Մինչ դեռ պա ռավ 
Խա րու նայի պատ մու թյուն նե րից ո գևոր ված՝ ե րե խա ներն 
Ի լե Տրապ նայի ա ռաջ նոր դու թյամբ ճա նա պարհ են ը նկ
նում՝ սե փա կան աչ քով տես նե լու այդ կա խար դիչ գույ նե
րի և հա մե րի թա գա վո րու թյու նը: Մո լոր վե լու և սա ռչե լու 
մեծ վտան գը հաղ թա հա րե լով՝ նրանք կես գի շե րին բախ
վում են Չհալ չող սառ ցե տան պա տե րին…

Գինը` 2800 դրամ
ISBN 978–9939–68–480–2

Դերենիկ Դեմիրճյան
Քաջ Նազար

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 ազնվա
զարմության կարոտախտը: Այսպես  է սկսվում 
Դերենիկ Դեմիրճյանի «Քաջ Նազարը». հարատևորեն 
արդիական երկ, որ կարելի է համարել համաշխարհային 
հեքիաթագրության լավագույն նմուշներից մեկը:

Գինը` 3200 դրամ
ISBN 978–9939–68–548–9

Կլոդ Ռուա
Բաղձալի Բարովեկածը

Այս հեքիաթն ուսուցանում  է, թե որքան կարևոր  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։

ISBN 978–9939–68–518–2
Գինը` 1500 դրամ
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Քրիստինե Նյոստլինգեր  
Պատմություններ Ֆրանցի մասին

Խուճուճիկ շեկ մազերով Ֆրանցի մասին աշխույժ 
դրվագներով գիրքը մանկաշխարհը պատկերում է 
բացառիկ նուրբ հումորով: Հեղինակը Ֆրանցի կերպարով 
ներկայացնում է մանկան խառնվածքի բոլոր դրսևորում
ները՝ անթաքույց զարմանք, ափսոսանք, կամակորու
թյուն… Մեր հերոսը շարունակ հայտնվում է մանկական 
խնդիրների առջև. երբեմն ընկճվում է, hուսահատվում: 
Բայց ահա օգնության են հասնում հարազատները, և 
հեղինակի թեթև գրչով բոլոր խնդիրները լուծվում են… 

Քրիստինե Նյոստլինգեր
Կոնրադը կամ Պահածոյի տուփից  
դուրս եկած տղան

Ան պետք ի րե րով իր տու նը լց րած տի կին Բար տո լո տին 
ապ րում  է մի այ նակ և մի այն շա բաթ վա եր կու օ րն  է ըն
կե րու թյուն ա նում դե ղա գործ պա րոն Է գո նի հետ: Ե րբ 
նա պա հա ծոյի տու փի մեջ փոս տով ստա նում  է որ դի՝ 
Կոն րա դին, զար ման քից քիչ  է մնում ու շագ նաց լի նի: 
Բայց տղան ան չափ խե լա ցի ու խե լոք  է, և տի կին Բար
տո լո տին ան մի ջա պես ո րո շում  է լավ մայ րիկ դառ նալ: 
Ի սկ ի նչ պե՞ս վար վել, ե րբ Կոն րա դի հետ ևից հայտն վում 
են տա րօ րի նակ մար դիկ...

ISBN 978–9939–68–396–6
Գինը` 3900 դրամ

Յան Բիրք
Ցարան և Գզուզը
Քառաթաթ պոնին

Ցարան նորեկ է թաղամասում: Նա բացարձակապես 
միայնակ է, որովհետև մայրիկը ոչ մի բանի համար 
ժամանակ չունի, իսկ բակի երեխաներն էլ չեն ուզում 
Ցարայի հետ խաղալ: Նրանք Ցարային ուղարկում են 
այնտեղ, որտեղից եկել է: Նա տխուր վերադառնում է 
սենյակ ու կարդում իր սիրելի գիրքը պոնիների 
մասին: Սեփական պոնի ունենալը Ցարայի մեծագույն  
երազանքն է: Որքա՜ն ցավալի է, որ այդպիսի քառասմբակ 
ընկերը վերելակում չի տեղավորվի:

Թե՞ ճիշտ հակառակը...

ISBN 978–9939–68–623–3
Գինը` 3500 դրամ

ISBN 978–9939–68–703–2
Գինը` 3000 դրամ
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ISBN 978–9939–68–279–2
Գինը` 2700 դրամ

Գինը` 2800 դրամ

Գինը` 2500 դրամ

Ջաննի Ռոդարի 
Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհում 

« Ջել սո մի նոն խա բե բա նե րի աշ խար հում» ներ կա հրա
տա րա կու թյու նը ա ռա վել ամ բող ջա կան է, քա նի որ ը նդ
գր կում  է նաև վի պա կին կից չա փա ծո հատ ված նե րը: 
Ռո դա րի ի ո ճի ա մե նա կար ևոր դրս ևո րու մը նրա նր բա
միտ հու մորն է, ո րով հա մեմ ված է վի պա կի ո ղջ տեքս տը: 
Այն սկս վում է կտ րուկ, ա ռանց նա խա բա նի՝ մի ան գա մից 
հղում կա տա րե լով պատ մու թյան աղ բյու րին. «Այս պատ
մու թյունն ի նձ պատ մել է հենց ինքը՝ Ջել սո մի նոն»….

Ջաննի Ռոդարի 
Հեքիաթներ հեռախոսով 

 Ջան նի Ռո դա րի ի « Հե քի աթ ներ հե ռա խո սով» ժո ղո վա
ծուն ժա մա նա կի հետ չի կորց նում իր հմայքն ու ար
դիա կա նու թյու նը: Ա սես շատ սո վո րա կան բա նե ր լի նեն 
Ջի ո վա նի նո Թա փա ռաշր ջի կի ճամ փոր դու թյուն ներն ան
հայտ աշ խարհ նե րով, Ա լի չե Մատ նա չա փի կի ան հա վա
տա լի ար կած նե րը, պաղ պա ղա կե ան նման դղյակ ներն ու 
շո կո լա դա պատ բա րե կարգ ճա նա պարհ նե րը… Ի րա կան 
կյան քի խն դիր նե րի մա սին Ջան նի Ռո դա րին խո սում  է՝ 
դրանք հմ տո րեն փո խա կեր պե լով ան հա վա նա կան մտա
ցա ծին պատ մու թյուն նե րի, և մի ա հյու սում իր թեթև ու 
նրբա միտ հու մո րի հետ:

ISBN 978–9939–68–359–1

Ջաննի Ռոդարի 
Երկնագույն նետը 

 Ջան նի Ռո դա րի ի այս գողտ րիկ պատ մու թյան հե րոս
ները խա ղա լիք ներն են, ո րոնք, ցու ցա փեղ կին կանգ նած, 
հետևում են ձյու նա պատ փո ղո ցի ան ցու դար ձին՝ հնա
զանդ ի րենց « լա րո վի» ճա կա տագ րին և խա նու թի քմա
հաճ տի րու հու՝ Բե ֆա նայի կամ քին: Սա կայն հայտ նու
թյան գի շե րը նրանք կեն դա նու թյուն են առ նում, նս տում 
«Երկ նա գույն նետ» ա նու նով հրա շա լի գնաց քը և ո րո շում 
ի րենք ի րենց նվի րել այն ե րե խա նե րին, ո րոնց ծնող նե րը 
չեն կա րող զա վակ նե րի հա մար նվեր ներ գնել: Ե րկ նա
գույն նե տի ո ւղ ևոր նե րը դառ նում են սի րո, ան ձնա զո հու
թյան և հա մե րաշ խու թյան հրա շա լի օ րի նակ փոք րիկ ըն
թեր ցող նե րի հա մար:

ISBN 978–9939–68–340–9
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Ալան Ալեքսանդր Միլն
Վինի Փու արջուկը

 Վի նի Փու ար ջուկն ու նրա փոք րիկ բա րե կամ նե րը վա ղուց 
ար դեն դար ձել են մա նուկ ըն թեր ցող նե րի սի րե լի նե րը: Հե
րոս նե րի նա խա տի պե րը Ա. Ա. Միլ նի որ դու՝ Քրիս թո ֆեր Ռո
բի նի ի րա կան խա ղա լիք ներն են: Նրանց հե տաքր քիր ար
կած նե րը տե ղի են ու նե նում Էշ դաու նի ան տա ռում, որ տեղ 
ապ րում  էր Քրիս թո ֆեր Ռո բի նը ծնող նե րի հետ: Գր քում զե
տեղ ված են Է. Հ. Շե փար դի բնօ րի նակ գծանկար նե րի գու
նա վոր ված տար բե րակ նե րը: Գծան կար նե րում պատ կեր
ված վայ րերն այ սօր էլ կա րե լի է տես նել Ա նգ լի ա յում:

ISBN 978–9939–68–374–4
Գինը` 2400 դրամ

Գինը` 2800 դրամ

Ալան Ալեքսանդր Միլն
Վինի Փու արջուկը տուն է կառուցում 

 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: Հարյուրակրանոց անտառի բնակիչներն 
ապրում են արկածներով լի հետաքրքիր կյանքով: Ամեն 
ինչ ընթանում է իր հունով. կյանքն այստեղ խաղաղ է ու մի 
փոքր  էլ կախարդված: Բայց մի օր Վինի Փու արջուկն ու 
մյուսները պարզում են, որ Քրիսթոֆեր Ռոբինը` խաղալիք 
հերոսների մեծագույն բարեկամը, ամեն առավոտ ինչ–
որ տեղ  է գնում, որի մասին իրենց ոչինչ հայտնի չէ: 
Ճագարն իսկույն հետաքննություն  է սկսում, բայց  
իմաստուն Բվի ջանքերով ամեն ինչ ավելի է խճճվում: 

ISBN 978–9939–68–558–8

ISBN 978–9939–68–204–4
Գինը` 3200 դրամ

Ջաննի Ռոդարի 
Չիպոլինոյի արկածները 

Մր գե րով և բան ջա րե ղե նով մարմ նա վոր ված կեր պար նե րի 
այս զվարթ աշ խար հում գոր ծող ան ձանց ա նուն նե րը (Չի
պո լի նո՝ Սո խուկ, սինյոր Պո մի դո րո, իշ խան Լի մո նե) խո սում 
են նրանց ա ռանձ նա հա տուկ բնա վո րու թյան ու պահ ված
քի մա սին: Բա ցա ռիկ նուրբ ու դի պուկ հու մո րով հե ղի նակն 
անդ րա դառ նում  է ա մե նա լուրջ թե մա նե րի, օ րի նակ՝ յու
րային նե րի և օ տար նե րի միջև հնա րա վոր հա մե րաշ խու
թյան խնդ րին:
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Ջերոնիմո Ստիլտոն
Իմ անունն է Ստիլտոն, Ջերոնիմո Ստիլտոն

Հեռո՜ւ, հեռո՜ւ, հեռավոր մի վայրում, շրջապատված 
Հարավային Առնետ օվկիանոսի խոր ջրերով, կա մի 
արտասովոր կղզի՝ բնակեցված միայն կրծողներով. դա 
Մկների կղզին է։ Այստեղ է ապրում Ջերոնիմո Ստիլտոնն 
իր ընտանիքի և ընկերների հետ, որոնք հաճախ նրան 
ներքաշում են աներևակայելի, բայց միշտ չափազանց 
զվարճալի արկածների մեջ... ինչպես հենց այն մեկը, որը 
հիմա պատրաստվում եք կարդալու:

Ջերոնիմո Ստիլտոն
Նոստրամկնուսի խորհրդավոր ձեռագիրը

Իր երկրորդ գրքում Ջերոնիմո Ստիլտոնը որոշել է 
հրատարակել խորհրդավոր կրծող Նոստրամկնուսի 
ձեռագիրը: Սկզբում նա համառորեն հրաժարվում է 
ձեռագրին ծանոթանալուց, բայց նրա կարծիքը փոխվում է, 
երբ պատահաբար դրանից ինչ–որ հատված է 
կարդում ու բացահայտում, որ այդտեղ ապագայի 
ու աշխարհի վերջի մասին գուշակություններ են: 
Պատկերացնելով, թե ինչ հրաշալի բեսթսելեր կդառնա 
այդ գիրքը՝ անմիջապես համաձայնվում է ձեռագիրը 
հրատարակելու առաջարկին: Սակայն պարզվում է՝ 
Ջերոնիմոն միակը չէ, որ նման նպատակ ունի...

ISBN 978–9939–68–553–3
Գինը` 2900 դրամ

Գինը` 2900 դրամ

ISBN 978–9939–68–608–0
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Լայման Ֆրենք Բաում
Օզի կախարդը
(վերապատում)

Հողմը Դորոթիին և նրա շանը՝ Տոտոյին, քշում  է Օզ 
անունով հեռավոր մի երկիր: Այստեղ նրանք հան դի պում 
են վհուկ  ների, թռչող կա պիկ ների, Խրտվի լա կին, Թիթեղյա 
փայտա հա տին ու Խո  սող առյուծին: Դորո թին կարծում է, 
որ Օզի ամե նա  զոր կա խարդը կարող է օգնել իրեն վերա 
դառ նալու տուն՝ Կան զաս, բայց նախ հարկա վոր է գտնել 
կախարդին… 

Ռոբերտ Լյուիս Սթիվենսոն
Գանձերի կղզին
(վերապատում)

Պատանի Ջիմ Հոքինսի հետ նստե՛ք Հիս պանյոլան ու հա
մարձակ նավար կե՛ք դեպի Գանձերի կղզին: Փորձված 
ծո վային ների հետ Ջիմը հայտնվում  է վտանգա վոր 
ար կածների մեջ՝ հուսալով գտնել նավապետ Ֆլինթի 
թաքցրած ոսկին: Սակայն ամենուր վտանգ  է: Կա րելի՞  է 
վստա հել անձնակազմին: Ի՞նչ է թաքցնում կղզին: 

ISBN 978–9939–68–059–0

Գինը` 2300 դրամ

Գինը` 2300 դրամ

Գինը` 2300 դրամ

ISBN 978–9939–68–057–6

Լուիսա Մեյ Էլքոթ
Փոքրիկ տիկիններ
(վերապատում)

Ահա Մարչ քույրերը՝ Մեգը, Ջոն, Բեթը և Էյմին: Աղջիկները 
հեշտ չեն ապրում: Հայրը բանակում  է: Մայրն օրնիբուն 
տքնում  է՝ ծայրը ծայրին հասցնելու հա մար: Բայց չորս 
քույրերը ծի ծաղով թե արցունքով միասին հաղ թահարում 
են ամեն խոչընդոտ և նեղություն: 

ISBN 978–9939–68–065–1
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Քենեթ Գրեհեմ
Քամին ուռիների մեջ

Քե նեթ Գրե հե մի պայ ծառ մտ քի ու վառ եր ևա կա յու թյան 
ար գա սի քը՝ « Քա մին ուռի նե րի մեջ» դա սա կան հե քի ա թը, 
ան մար սեր և հի աց մունք է ա ռա ջաց նում թե՛ մե ծե րի, թե՛ 
փոք րե րի մեջ: Խլուր դը, Ջրա մու կը, Գոր շու կը և, վեր ջա պես, 
պա րոն Դո դո շը՝ Դո դո շի Դոշ ա պա րան քից, ու րա խու թյուն 
և հրճվանք են պարգևում, գե րում են ու հմա յում մարդ
կանց: Քեզ թվում է՝ այդ հե րոս նե րը քո ըն կեր ներն են, մի
ա սին թա փա ռել եք աշ խար հե աշ խարհ, ճա շա կել բա րին 
ու չա րը և մնա ցել այն պի սին, ի նչ պի սին լույս աշ խարհ եք 
ե կել:

ISBN 978–99941–1–980–6
Գինը` 2500 դրամ

Ռադյարդ Քիփլինգ
Պատմվածքներ հենց այնպես

« Պատմ վածք ներ հենց այն պես» ժո ղո վածուն ամ փո փում է 
տաս ներ կու հե քիաթ, ո րոնք ըն թեր ցո ղին ներգ րավում են 
լեզ վա խա ղի մեջ ու նրա հետ ճամ փոր դում ծա նոթ –ան ծա
նոթ աշ խարհ նե րով՝ ժա մա նա կի ու տա րա ծու թյան մեջ: 
Հե քիաթ ներն ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի կեր պով խրա տա
կան, բա րո յա խո սա կան և ու սու ցո ղա կան ո ւղղ վա ծու թյուն 
ու նեն:

ISBN 978–99941–1–982–0
Գինը` 2300 դրամ

ISBN 978–9939–68–029–3
Գինը` 2100 դրամ

Աստրիդ Լինդգրեն
Երկարագուլպա Պիպին

 Ման կա կան գրա կա նու թյուն մուտք գոր ծե լով Պի պի ի 
 մա սին պատ մու թյուն նե րով՝ շվեդ հռ չա կա վոր ման կա գիր 
Ա ստ րիդ Լինդգ րե նը հե ղաշրջեց այն: Գիրքն ը նդ գր կում  է 
ան սո վոր ու ժի տեր չա րաճ ճի աղ ջիկ Եր կա րա գուլ պա Պի
պի ի մա սին վի պակ նե րից ա ռա ջի նը, որը հայե րեն թարգ
ման վել է ա ռա ջին ան գամ:
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Աստրիդ Լինդգրեն
Լյոնեբերգացի Էմիլի նոր չարաճճիությունները

Շվեդ մանկագիրն այս գրքում շարունակում է Էմիլի 
մայրիկի օրագրի էջերը՝ մեզ պատմելով լյոնեբերգացի 
փոքրիկի նոր չարաճճիությունների մասին: Լյոնե
բերգացի Էմիլի մասին պատմող երկրորդ վիպակում 
տոնական առատ սեղանների պակաս չկա: Իսկ ընկնող 
գիսաստղի նման դրանց «վրա» հայտնվող Էմիլը ոչ միայն 
հա րու ցում է մեծերի ծիծաղը, սարսափն ու հարգանքը, 
այլև հաջողեցնում կուշտ կերակրել անկելանոցի բոլոր 
քաղցած տատիկներին և պապիկներին՝ դաս տալով 
իշխանավոր Շեֆուհուն:

Աստրիդ Լինդգրեն
Կեցցե՛ Լյոնեբերգացի Էմիլը

Մեր սիրելի հերոսների շարքում արդեն հայտնված 
այս չարաճճի տղան, որն ապրում էր Սմոլանդ գավառի 
Լյոնեբերգա քաղաքի Քաթհուլտ ագարակում իր հոր՝ 
Անտոն Սվենսոնի, մոր՝ Ալմա Սվենսոնի և իր կրտսեր 
քույրիկ Իդայի հետ, սկսում է դպրոց հաճախել։ Նրանց 
սպասուհի Լինայի կարծիքով Էմիլին երկնքում տեղ կտան 
միայն այն դեպքում, եթե կայծակ անելու համար հանկարծ 
օգնության կարիք ունենան։

ISBN 978–9939–68–305–8
Գինը` 2000 դրամ

ISBN 978–9939–68–444–4
Գինը` 2200 դրամ

ISBN 978–9939–68–497–0
Գինը` 2400 դրամ

Աստրիդ Լինդգրեն
Էմիլը Լյոնեբերգայից

Ա՛յ հիմա, երբ դու արդեն պատրաստ ես ծանոթանալու 
Լյոնեբերգացի Էմիլին, երևի քեզ կհետաքրքրի այն 
փաստը, որ Սմոլանդ գավառի Վիմերբի փոքրիկ 
գավառական քաղաքում, որտեղ Էմիլը, բնականաբար, 
հայտնի էր դարձել իր «հերոսություններով», 1907–ի 
նոյեմբերի 14–ին ծնվել է Աստրիդ Աննա Էմիլիա Էրիկսոնը, 
որ նույն ինքը՝ շվեդ հռչակավոր մանկագիր Աստրիդ 
Լինդգրենն է։

15

http://zangak.am/9789939683058
http://zangak.am/9789939684444
http://zangak.am/9789939684970


ISBN 978–9939–68–405–5
Գինը` 2600 դրամ

ISBN 978–9939–68–636–3
Գինը` 2900 դրամ

Ֆրենսիս Հոջսոն Բրնեթ
Փոքրիկ արքայադուստրը

 Վաղ ման կու թյու նից Սա ռան սո վոր  է ճո խու թյան ու ան
սահ ման հո գա ծու թյան, և չնա յած հայրն ու դա յա կը կա
տա րում են նրա բո լոր ցան կու թյուն նե րը, նա մե ծա նում  է 
բա րի, խո հեմ ու ող ջա միտ ե րե խա: Լոն դո նի ա զն վա զարմ 
օ րի որդ նե րի դպ րո ցում Սա ռային սպա սվում են ծանր օ րեր 
և ան սպա սե լի, դա ռը փոր ձու թյուն ներ, ո րոնք նա հաղ
թա հա րում է` ա պա վի նե լով իր ազ նիվ ու քն քուշ սրտին և 
մնա լով «իս կա կան ար քա յա դուստր»:

Ֆրենսիս Հոջսոն Բրնեթ
Խորհրդավոր պարտեզը
(փափուկ կազմ)

 Տասնամյա Մերի Լենոքսի ծնողները Հնդկաստանում 
բռնկված խոլերայի համաճարակի զոհ են դառնում: 
Աղջկան տեղափոխում են Անգլիա` Յորքշիր, և հանձնում 
հանգուցյալ հորաքրոջ ամուսնու խնամքին: Յորքշիրյան 
շքեղ, բայց մռայլ կալվածքում կան բազմաթիվ փակ դռներ, 
խորհրդավոր արգելված վայրեր ու գաղտնիքներ, որոնք 
Մերին բացահայտում է իր անհանգիստ բնավորության ու 
աղջկական հետաքրքրասիրության շնորհիվ: 

ISBN 978–9939–68–400–0
Գինը` 2600 դրամ

Յոհաննա Սփիրի 
Հայդի

Պատ մու թյան հե րո սու հին մի փոք րիկ շվեյ ցա րու հի է` Հայ
դին: Հինգ տա րե կան հա սա կում նրան հանձ նում են Ալ
պե րում բնակ վող պա պի` ի նք նամ փոփ, մարդ կան ցից ու 
Ա ստ ծուց խռո ված մի ծե րու նու խնամ քին, ո րին Հայ դին 
սկսում  է ամ բողջ սր տով սի րել: Սա կայն շու տով հայտն
վում  է մո րա քույրն ու ա ղջ կան գրե թե բռ նի իր հետ տա
նում է Ֆրանկ ֆուրտ: Մեծ ու ա ղմ կոտ քա ղաքը թեև գե
ղե ցիկ, սա կայն բո լո րո վին օ տար  է Հայ դի ին: Եվ ե րե խան 
սկ սում է կա րո տել լե ռան պռն կին թա ռած իրենց տնակը, 
մար գա գետ նի ծա ղիկ նե րի ա նուշ բուր մուն քն ու հս կա 
ե ղև նի նե րի մեջ ա ղմ կող քա մու սուլոցը:
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Լուիս Քերոլ 
Ալիսը Հրաշքների աշխարհում

 Լո ւիս Քե րո լը՝ մի ա մաչ կոտ, կա կա զող 
մա թե մա տի կոս Օ քս ֆոր դի հա մալ սա
րա նի Քրայսթ Չըրչ քո լե ջից, հո րի նեց 
պատ մու թյուն մի փոք րիկ ա ղջ կա մա
սին, ով գլոր վում ը նկ նում  է Ճա գա րի 
բույ նը. այդ պես են սկս վում Ա լի սի ար
կած նե րը: Հե քի ա թի ան սո վոր մթնո
լորտն ու ար տա սո վոր հե րոս նե րը հրա
պու րում են թե՛ փոք րե րին, թե՛ մե ծե րին. 
բո լորն էլ յու րո վի են մեկ նա բա նում Ա լի
սի խոս քերն ու քայ լե րը:

Լուիս Քերոլ 
Ալիսը Հայելու աշխարհում

Այս վի պա կում կգտ նեք բոլոր այն խո
սակ ցու թյուն ներն ու պատմու թյուն ները, 
որ Լո ւիս Քերոլը պատմում  էր իր փոք
րիկ բա րե կա մու հի Ա լիսին շախ մատ սո
վո րեց նե լիս: Հայե լու տա նը հայտն ված 
Ա լի սը տես նում  է աշ խար հում գո յու  
թյուն ու նե ցող եր ևույթ նե րի հա կոտ
նյա ե րե սը. այն տեղ, օ րի նակ, հի մա րու
թյունը հա մար վում է ի մաս տնու թյուն…

ISBN 978–9939–68–292–1
Գինը` 2200 դրամ

ISBN 978–9939–68–291–4
Գինը` 2200 դրամ

Ջեյմս Մեթյու Բարրի
Փիթր Փենը Քենսինգթոնի 
այգիներում

Ան մայր ու տնանկ տղայի կյան քը  
Ջ.  Մ. Բա րրին վե րա ծում  է հրա շա պա
տում զրույ ցի՝ փոք րիկ ըն թեր ցո ղի հա
մար հմտո րեն հյու սե լով ե րա զային ու 
լու սա վոր մի պատ մու թյուն, որ գր վել  է 
վա ղուց՝ ու րախ ու տխուր տա րի ներ 
ա ռաջ, մե զ նից հե ռու մի աշ խար հում…

ISBN 978–9939–68–251–8
Գինը` 2400 դրամ

ISBN 978–9939–68–290–7
Գինը` 2400 դրամ

Ջեյմս Մեթյու Բարրի
Փիթրը և Վենդին

« Փիթ րը և Վեն դին» Ջ. Մ. Բար րի ի ա մե
նան շա նա վոր ե րկն  է։ Վեր ջինս նախ 
գր վել է որ պես պի ես և բե մադր վել լոն
դո նյան՝ Յոր քի դուք սի թատ րո նում՝ 
ու նե նա լով ա ղմ կա լից հա ջո ղու թյուն: 
Վի պակն ա ռանձ նա նում է նուրբ թա տե
րայ նու թյամբ և ե րկ խո սու թյուն նե րի բա
ցա ռիկ մշակ վա ծու թյամբ: Ո ՞վ  է Փիթր 
Փե նը: Բա րե տես, շնոր հա լի պա տա նի՝ 
հնա րա միտ ու խի զախ, մի թեթև…. ո ՛չ, 
ա ներ ևա կայե լի պար ծեն կոտ: Մի խոս
քով՝ տղա նե րից լա վա գույ նը:
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Ուիլյամ Շեքսպիր 
Ռոմեո և Ջուլիետ 
(վերապատում)

Ռո մե ոն և Ջու լի ե տը չպետք  է սի րե
ին ի րար. նրանց ըն տա նիք նե րը հին 
թշնա  մի ներ  է ին, և հան դի պելն ան գամ 
ար  գել  ված  էր: Բայց տա րա բախտ սի
րա  հար  ներն ան կա րող են ի րա րից բա
ժան ապ րել և մի ա նա լու հա մար ա նում 
են ա մեն բան…

Ուիլյամ Շեքսպիր 
Մակբեթ
(վերապատում)

Ե րեք վհուկ ներ գու շա կում են, որ Մակ   
բե թը դառ նա լու  է Շոտ լան դի այի թա 
գա  վորը, բայց հե տո կորց նե լու է գա հը: 
Ա ռա  ջին գու շա կու թյու նը շու տով կա 
տար  վում է… 

Բայց ի ՞նչ ճա կա տա գիր  է սպաս  վում 
Մակ բե թին և նրա տիկ նո ջը փա  ռա  սի 
րու  թյան, իշ խա  նու թյան ու խա  բե ու թյան 
մա սին պատ մող այս զրույ ցում:

ISBN 978–9939–68–064–4
Գինը` 2200 դրամ

ISBN 978–9939–68–063–7
Գինը` 2200 դրամ

Ուիլյամ Շեքսպիր 
Ամռան գիշերվա երազ
(վերապատում)

Չորս սի րա հար ված ա թե նա ցի ներ 
մո  լոր  վում են փե րի նե րի թա գա վո րի 
կա  խարդ  ված ան տա ռում և ո րո շում 
գի  շե  րել այն  տեղ: Հրաշք նե րով, մո գա 
կան թուր մե  րով, զվարթ ու չա րաճ ճի 
ո գի  նե րով հա  րուստ այս ու րախ պատ 
մու թյունը կա  րող  է կա խար դ ել ըն թեր 
ցո ղին:

ISBN 978–9939–68–062–0
Գինը` 2200 դրամ

Ուիլյամ Շեքսպիր 
Փոթորիկը 
(վերապատում)

Սար սա փե լի փո թո րի կը քշում  է նավը 
հե  ռա վոր ու ա մայի մի կղ զի… Բայց 
փո  թո  րի կը Պրոս պե րոյի խո րա մանկ 
ծրագ րի մի մասն  է: Նա ցան կա նում  է 
վրեժ լու  ծել եղ բո րից: « Փո թո րի կը» կա 
խար  դան  քով հա  մեմ   ված պատ  մու 
թյուն է սի րո և ըն տա  նե կան թշ նա  ման
քի մա սին:

ISBN 978–9939–68–061–3
Գինը` 2200 դրամ
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«ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 2019»
մանկապատանեկան ծրագրի աշխատակազմ

Ծրագրի  գլխավոր  համակարգող՝

Հանրային կապերի պատասխանատու՝

Միջոցառումների բովանդակային 
համակարգող՝

Վաճառքի մենեջեր՝

Գրքույկի կազմողներ՝

Տեխնիկական խմբագիր՝

Համակարգչային ձևավումը՝ 

Շապիկի նկարազարդումը՝ 

Հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար գրե՛ք մեզ info@zangak.am էլ. հասցեով 
կամ զանգահարե՛ք (+374 10) 23 25 28 հեռախոսահամարով:

Մարիաննա Աճեմյան 
marianna.atshemyan@zangak.am

Կարին Գրիգորյան
karin.grigoryan@zangak.am

Սոնա Հովհաննիսյան 
keys.sona@gmail.com

Անահիտ Աբաջյան
anahit.abajyan@zangak.am

Կարին Գրիգորյան
Մարիաննա Աճեմյան

Նվարդ Փարսադանյան

Լուսինե Շարամբեյանի

Նաիրա Մուրադյանի
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Հանրապետության 51, 53

Աբովյան 7

Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 3 («Դալմա
գարդեն մոլ», 2–րդ հարկ, «Սինեմա սթար»)

Փափազյան 8 («Ռիո մոլ» առևտրի
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ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ – ԳՐԱԽԱՆՈՒԹՆԵՐ

http://zangak.am/amar/graxanutner
https://www.facebook.com/gratun.abovyan?fref=ts
https://www.facebook.com/CarahungeDilijan/
https://www.facebook.com/bookinistofficial/
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