Bieguny i ich zwykliniezwykli mieszkańcy

Łąka i jej zwykliniezwykli mieszkańcy

Druga książka z naklejkami dla najmłodszych
z serii „Zwykli-niezwykli mieszkańcy”. Krótkie
teksty w obrazowy sposób opisują zwierzęta
zamieszkujące Arktykę i Antarktydę, a cztery arkusze naklejek zapewniają zabawę przez długie
zimowe wieczory. Dzieci mogą wyklejać realne
zwierzęta albo puścić wodze fantazji i stworzyć
baśniowego stwora zamieszkującego te niegościnne dla ludzi obszary.

Trzecia książka z naklejkami dla najmłodszych
z serii „Zwykli-niezwykli mieszkańcy”. Tym razem
autorka zabiera nas na wiosenną łąkę i prezentuje małe żyjątka, których pełno w trawie. Można
przygotować się na powitanie wiosny, wyklejając
owady, które w pierwszych promieniach słońca
obudzą się do życia. Można też puścić wodze
fantazji i stworzyć własnych mieszkańców łąki.
Cztery arkusze z naklejkami zapewniają wspaniałą zabawę po wiosennym spacerze po łące.

ISBN 978-83-942952-5-7

ISBN 978-83-942952-6-4

Wyk lej sobie
misia !

A moż e
lisom isia?

i jego zwykli—niezwykli mieszkańcy

i jego zwykli—niezwykli mieszkańcy

Las i jego zwykliniezwykli mieszkańcy
Książka z naklejkami dla młodszych czytelników.
Krótkie teksty opisują zwierzęta mieszkające
w lesie i zachęcają do uruchomienia wyobraźni.
Dzięki naklejkom można wyklejać albo rzeczywiste zwierzęta, albo tworzyć własne leśne stwory
– misia z uszami lisa i nosem rysia, sowę z rogami
jelenia i oczami wilka, a także wiele, wiele innych.

ISBN 978-83-938652-7-7

Tekst:
Michał Koziński
Ilustracje:
Justyna Styszyńska
Wiek:
4+
Cena detaliczna:
29 zł (w tym 5% VAT)

52 tygodnie
52 tygodnie

anne crausaz

anne crausaz

Tekst:
Anne Crausaz
Ilustracje:
Anne Crausaz
Wiek:
5+
ISBN 978-83-942952-2-6
Premiera:
2015
Cena detaliczna:
38 zł (w tym 5% VAT)

52 tygodnie
„52 tygodnie” to jeden rok, 52 rodzaje ptaków
i jedna gałąź. Jedna jabłoń, na której przysiadają różne ptaki, odpowiednio do pór roku oraz
dnia. Gatunki, które migrują, i te, które pozostają w Europie; ptaki nocne i ptaki dzienne.
Na ponad stu stronach czytamy o zwyczajach
ptaków, o przemijaniu, o cykliczności przyrody.
Książkę wydano dzięki dofinansowaniu Instytutu Francuskiego (Institut Français) w ramach
programów wsparcia wydawniczego.

Książka dofinansowana
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Tekst:
Danuta Parlak
Ilustracje:
Joanna Bartosik
Wiek:
5+
ISBN 978-83-942952-3-3
Premiera:
2015
Cena detaliczna:
32 zł (w tym 5% VAT)

O Mikołaju, który zgubił
prezenty
Wszystko zaczyna się całkiem zwyczajnie. Niedługo
Boże Narodzenie. Dzieci, jak co roku, piszą listy do Świętego Mikołaja z prośbą o wymarzone prezenty. Święty Mikołaj starannie przygotowuje podarki dla najmłodszych.
Wszystko jest już prawie gotowe, gdy wydarza się katastrofa! Prezenty się gubią… I od tego momentu zaczyna
się prawdziwa bajkowa opowieść. Opowieść o przyjaźni,
wzajemnej pomocy i chęci dzielenia się z innymi. Przygotujcie się na wiele fantastycznych niespodzianek!

Artur Janicki – bardzo lubi wyjaśniać, jak działają różne rzeczy:
w pracy na Politechnice Warszawskiej wyjaśnia studentom,
a w domu swoim dzieciom. Od czasu do czasu też pisze
– zazwyczaj artykuły dla innych naukowców, tym razem jednak
napisał coś dla dzieci. Choć może nie tylko...
O tym i wielu innych sprawach można przeczytać w tej książce.
Kto i dlaczego wymyślił Internet?
Jak nasze e-maile znajdują drogę do adresata?
Jak to się dzieje, że korzystając z Internetu, możemy
rozmawiać i oglądać osobę oddaloną od nas o setki kilometrów?
Czy Internet jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie
nasze pytania?

Tekst:
Artur Janicki
Ilustracje:
Przemek Surma
Wiek:
7+
ISBN 978-83-942952-0-2
Premiera:
2015
Cena detaliczna:
38 zł (w tym 5% VAT)

Skąd się wzięły małpy
w Internecie?
Kto z nas nie korzysta dziś z Internetu? Czy wiecie, kto go wymyślił i jak działa? Jak wędrują maile i w jaki sposób znajdują
drogę do adresata? Czy tytułowa „małpa” zawsze jest małpą,
czy czasem zmienia się w inne zwierzęta? Odpowiedź na te
i inne pytania znajdziesz w książce „Skąd się wzięły małpy
w Internecie?”. Po świecie Internetu oprowadzają nas dociekliwa dziewczynka i jej tata. Oprócz ciekawostek omawiają
poważne sprawy, tłumacząc, co to jest transmisja cyfrowa
albo ruting. Ilustracje natomiast są zaproszeniem do dialogu
z czytelnikiem, w żartobliwy sposób komentują omawiane tematy. W książce zobaczymy więc m.in. Kopernika z tabletem
lub biegające pakiety sieciowe.

Książce patronują: Ryms,
Imagazine, Aleja Komiksu,
Są komiksy dla dzieci i zenbox.pl

Tekst:
Michał Rzecznik
Ilustracje:
Przemek Surma
Wiek:
10+
ISBN 978-83-938652-1-5
Premiera:
2014
Cena detaliczna:
34 zł (w tym 5% VAT)

88/89
Komiks przeznaczony dla dzieci w wieku 10-12 lat, zainteresuje on jednak z pewnością także i dorosłych. Michał Rzecznik (scenarzysta) i Przemysław Surma (rysownik) na nowo
odtwarzają historię Adasia, która być może wydarzyła się
także i innemu chłopcu. Tematem „88/89” jest to, co najbardziej ulotne i niepoddające się łatwo zabiegom narracyjnym:
radość i smutek, pamięć i przemijanie. Właśnie dlatego motywem wiodącym komiksu staje się, rekonstruowana ex post,
historia polskiego przełomu lat 1988 i 1989. Komiks opisuje
rok z życia dziesięcioletniego Adasia, który staje się świadkiem zrywu „Solidarności” i upadku komunizmu. Prawdziwa
wielka historia, w której spotykamy Wałęsę, Mazowieckiego
i Jaruzelskiego, jest tylko tłem dla historii chłopca – tej małej,
ale jakże ważnej i porywającej.

Książce patronują: Inicjatywa
Razem’89 i Dom Spotkań z Historią,
Wyłącz System.

wdę wygląda praca
yjnymi doniesieniami
biciu bandyckich szapodoficerów i szereeczeństwem. Oddajeisy działania jednego
wiat przestępczy nigdy
gusław Kot – możemy

Tekst:
Michał Rzecznik
Ilustracje:
Leszek Wicherek
Wiek:
14+
ISBN 978-83-942952-4-0
Premiera:
2015
Cena detaliczna:
19 zł (w tym 5% VAT)

DOROSŁYCH

Żona dyplomaty –
pierwszy zeszyt milicyjno-kryminalnej serii „KOT”
„Czy zastanawialiście się kiedyś, jak naprawdę wygląda praca Milicji Obywatelskiej? Za radiowymi i telewizyjnymi doniesieniami o schwytaniu groźnych przestępców czy rozbiciu
bandyckich szajek kryje się trud anonimowych oficerów, podoficerów i szeregowych, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Oddajemy w Wasze ręce komiks, który przybliży
kulisy działania jednego z takich zespołów. Przekonacie się,
że choć świat przestępczy nigdy nie śpi, my – dzięki takim
ludziom, jak por. Bogusław Kot – możemy spać spokojnie”.

KSIĄŻKA Z CD

LIVRE AVEC CD
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Bajki LA FONTAINE Fables
Osiem bajek La Fontaine’a w oryginale i w przekładzie
najznamienitszych polskich twórców.
Chyląc czoło przed klasyką, daliśmy też głos utalentowanym młodym artystom. Osiem bajek La Fontaine’a i osiem różnych, wyłonionych w drodze konkursu
ilustracji. Osiem różnych technik, osiem innych stylów
i osiem odmiennych wyobrażeń bohaterów, a do tego
wszystkiego płyta z dwujęzycznym nagraniem.
Dzięki wspaniałej interpretacji znakomitej polsko-francuskiej aktorki Elizabeth Dudy posłuchacie bajek tego
lubianego od wieków bajkopisarza po polsku i w jego
ojczystym języku.

Tekst w oryginale:
Jean de La Fontaine
Przekłady:
W. Noskowski, I. Krasicki,
S. Komar, F. Kniaźnin
Ilustracje:
praca zbiorowa –
A. Srokosz, A. Świętek, A. Birecka,
M. Piestrak, P. Mildner, M. Jaworowska-Duchlińska, J. Bartosik, A. Chmielnik
Interpretacja aktorska tekstu:
Elisabeth Duda
Płyta nagrana w Studiu Teatru
Polskiego Radia

Wiek:
6+
ISBN 978-83-938652-8-4
Cena detaliczna:
38 zł (w tym 5%VAT)

Partner projektu:

PUCUŁKA I POCOPOTEK

Tekst:
Barbara Lewandowska
Ilustracje:
Janina Krzemińska
Wiek:
4+
ISBN 978-83-942952-1-9
Cena detaliczna:
33 zł (w tym 5% VAT)

Pucułka i Pocopotek
„Pucułka i Pocopotek” to opowiadanie Barbary Lewandowskiej pięknie zilustrowane przez Janinę Krzemińską. Obie autorki były związane przez wiele lat z czasopismem dla dzieci „Miś” i to właśnie tam opowiadanie
ukazało się po raz pierwszy, podzielone na odcinki.
Pluszowy Miś to najwierniejszy przyjaciel małego dziecka. Ten, który jest bohaterem tej książki nieustannie
pyta „Po co?”. Nic więc dziwnego, że jego opiekunka,
Pucułka, która znalazła go zagubionego w parku, nazwała misia „Pocopotkiem”. Ona sama, jak można się
domyślić, słynie z umiłowania do czystości i jest ogromną porządnicką. Z pełnym zaangażowaniem i sercem
pomaga misiowi odnaleźć właściciela – małego chłopca
Jacka Placka.

katarzyna babis

Tekst i ilustracje:
Katarzyna Babis
Wiek:
6+
ISBN 978-83-938652-6-0
Cena detaliczna:
22 zł (w tym 5% VAT)

Maja z Księżyca
Książka dotyka trudnego problemu, kiedy jedno z dzieci
w rodzinie jest ciężko chore. Historia opowiedziana jest
z punktu widzenia drugiego, zdrowego dziecka – sześcioletniej Ali. Dziewczynka jest zagubiona i pozostawiona samej sobie przez dorosłych, którzy nie potrafią
rozmawiać z nią na temat choroby i śmierci. Poszukując
odpowiedzi, Ala wymyśla baśniową opowieść, w której
jej chora siostra jest Księżniczką Księżyca, która niedługo powróci do Księżycowego Królestwa – kruchą, bladą
istotą, otoczoną służbą w białych fartuchach. Puszczając
wodze wyobraźni, Ala snuje kolorowe fantazje dotyczące
kosmicznych przygód Mai.

Książka dofinansowana
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Był g dzie ś h a j ta ki kr a j

Był a g dzie ś ta k a wie ś

t h em er s o n

t h em er s o n

Był gdzie ś ha j taki kr a j
B y ł a g dz i e ś ta k a w i e ś

napisał st. themerson rys. fr. themerson

cena: 28 zł

Był gdzieś haj taki kraj.
Była gdzieś taka wieś

Poczta

Dwie książki w jednym tomie. Historie, które
urzekają humorem, abstrakcyjnym myśleniem, przekraczaniem granic języka. Czysta
i syntetyczna forma graficzna dopełnia obraz.
Jest to przykład idealnej kompozycji słowa,
ilustracji i typografii oraz zabawy językiem –
zdania są jakby ulepione z plasteliny: giętkie,
wymodelowane, zaskakujące! Themersonom
przyświecał cel, by książki były nie tyle bestsellerami, ale, jak sami je nazwali, „bestlookerami”. Niniejsze wydanie w części obrazkowej
jest reprintem książki wydanej przez Komisję
Wydawniczą w Paryżu w 1947 roku.

Kolejne dzieło Themersonów, zaliczających
się do jednych z najbardziej znanych polskich
awangardowych artystów XX w. Themersonowie traktowali młodego czytelnika poważnie, ich
książki miały wprowadzać w świat wiedzy i nauki, dotąd zarezerwowany dla dorosłych, przyjaźnie objaśniać go słowem i ilustracją. „Poczta”
to książka popularyzująca wiedzę z dziedziny
techniki, jednak sama w sobie jest również małym dziełem sztuki. Współczesnemu czytelnikowi, który codziennie korzysta z osiągnięć najnowszych technologii, przybliży historię poczty
oraz rozwoju komunikacji międzyludzkiej.

ISBN 978-83-932984-9-5
Cena detaliczna:
24 zł (w tym 5% VAT)

ISBN 978-83-938652-2-2
Cena detaliczna:
28 zł (w tym 5% VAT)
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Tekst:
Stefan Themerson
Ilustracje:
Franciszka Themerson

Narodziny liter
Themersonowie ponownie zabierają czytelnika w podróż historyczną. Książka przedstawia dzieje komunikacji międzyludzkiej, jej
ewolucji i różnorodności form. Opowiada, jak
człowiek wymyślił litery/alfabet i współczesny sposób komunikowania się za pomocą
pisma. Poznajemy piktogramy, obrazkowe rebusy, hieroglify, by na końcu dojść do
znaku-litery. I wreszcie to, co jest charakterystyczne dla Themersonów, czyli kolejna
książka, w której tekst i obraz są ze sobą
nierozerwalnie połączone, przenikają się, by
stworzyć spójny wizualnie i treściowo obraz.

ISBN 978-83-938652-3-9
Cena detaliczna:
28 zł (w tym 5% VAT)

Książki dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Tekst:
Vala Þórsdóttir
Ilustracje:
Agnieszka Nowak
Wiek:
10+
ISBN 978-83-932984-8-8
Premiera:
2013
Cena detaliczna:
35 zł (w tym 5% VAT)

Myślobieg
„Myślobieg”, po islandzku „Þankaganga”, to książka
polsko-islandzkiego duetu. Owoc współpracy ilustratorki Agnieszki Nowak i Vali Þórsdóttir – autorki
tekstu. Opowiedziane z humorem i werwą perypetie
i dylematy dziesięcioletniej Susanny, polsko-islandzkiej dziewczynki, która nie wie, czy jest bardziej Polką,
czy Islandką. Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza opowiada o życiu Susanny w Islandii,
a druga – o wizycie Zuzanny w Polsce. Każdy rozdział
rozpoczyna odcisk buta – niczym stempel. I tak jak
każdy ślad jest inny, tak zupełnie inne zdarzenia i myśli
pojawiają się w każdym rozdziale. Każda opowieść
mieści się na dwóch stronach. A każdą historię dopełniają fantastyczne, nasycone szczegółem ilustracje, które wspaniale obrazują świat dziewczynki – jej
odkrycia, radości, smutki i rozterki.

Książka otrzymała Fjöruverðlaun 2010, czyli
islandzką Nagrodę Literacką Kobiet w kategorii literatura dziecięca, oraz Vorvindar –
wyróżnienie islandzkiego oddziału IBBY.

Wydanie polskie książki dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Tekst i ilustracje:
Jennifer Yerkes
Wiek:
3+
ISBN 978-83-932984-7-1
Premiera:
2013
Cena detaliczna:
17 zł (w tym 5% VAT)
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Zabawny ptaszek
Wszystko zaczyna się od obrazu. Idea pojawiania się i znikania jest silnie wizualna, ilustracje
w stonowanych, starannie skomponowanych
kolorach dają efekt graficzny, który ma służyć
opowiadanej historii – historii z, jak to w bajkach
bywa, morałem! Jest to wspaniała opowieść
o tym, jak odmienność, inność może stać się
atutem, siłą do dalszego działania oraz pomocą
dla przyjaciół będących w potrzebie. Książka
ta jest debiutem autorki, Jennifer Yerkes, który
został wyróżniony na Targach Książki Dziecięcej
w Bolonii w 2012 roku. Jury doceniło innowacyjność formy graficznej książki oraz walory treści.

Książkę dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Emigracja
José Manuel Mateo i Javier Martínez Pedro

Emigracja
Książka opowiada historię emigracji dziecka widzianą jego
oczami. Historię zapisaną słowem i obrazem, nawiązującą do
tradycyjnych meksykańskich opowieści zapisywanych na papierze amate – rodzaju meksykańskiego roślinnego płótna. Książka
składa się w harmonijkę i przewiązana jest wstążką, a po rozłożeniu tworzy obraz – nawiązujący w formie do papel amate.
Została wydrukowana na ekologicznym papierze, który swoją
strukturą przypomina płótno.
„Emigracja” na Targach Książki Dziecięcej w Bolonii w 2012 roku
otrzymała New Horizons Award.
Książkę dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Tekst:
José Manuel Mateo
Ilustracje:
Javier Martinez Pedro
Wiek:
12+
ISBN 978-83-932984-4-0
Premiera:
2013
Cena detaliczna:
45 zł (w tym 5% VAT)

Tekst i ilustracje:
Gabriel Guy
Wiek:
4+
ISBN 978-83-938652-0-8
Premiera:
2014
Cena detaliczna:
29 zł (w tym 5% VAT)

CZERWONY I ZIELONY

Gabriel Gay

Gabriel Gay

Czerwony i Zielony
Kiedy uważnie przechodzimy lub przejeżdżamy rowerem przez skrzyżowanie, zabawne ludziki z sygnalizacji świetlnej – Czerwony i Zielony – zgodnie
czuwają nad naszym bezpieczeństwem i porządkiem na drodze. Do czasu. Co się stanie, gdy pewnego dnia pokłócą się o to, który z nich jest ważniejszy? Obrażony Zielony opuszcza domek przy
skrzyżowaniu i wyrusza w miasto. Ogromny bałagan,
jaki powstał na ulicach bez sygnalizacji świetlnej, to
jeden z najmniejszych problemów…

Książkę wydano dzięki dofinansowaniu
Instytutu Francuskiego (Institut Français)
w ramach programów wsparcia
wydawniczego.

www.wydawnictwo-widnokrag.pl
kontakt@wydawnictwo-widnokrag.pl

