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A Könyvhéttel együtt tartják immár 14. éve a
Gyermekkönyvnapokat.  E területen is nagy a
konkurencia, számtalan kiadó kínálja különféle
minőségben tradicionális és új stílusú portékáját. „A
család kiadója” tavaszi kínálatából ezért a kiseb-
beknek, illetve a fiatalabb olvasóknak szánt újdonsá-
gokat szemlézzük, hiszen e területre is kiemelt figyel-
met fordít a Scolar. 

Kínálatukból a  Ravensburger könyvek úgy tar-
talmukban, mint minőségükben külön kategóriát
jelentenek a hazai piacon, ahogy a szakmában
mondják: „Ezek a Mercédeszek”.  

A kedvelt sorozatokon túl (Mit? Miért? Hogyan?;
Scolar Mini; Idődetektívek) két újjal jelentkeznek. Hét-
éves kortól ajánlott olvasmány a Pimasz négyes, a
sorozat csajbandája az első két kötetben mutatkozik
be: Csajbanda a Csillag-tanyán; Micsoda disznóság!

A Csillag-tanyán vakációzó lányok olvasmányos,
vicces kalandjai hamar a gyerekek és szüleik ked-
vence lesz.

A kivágható, ragasztható, színezhető, megfejt-
hető könyvek a gyerekek kedvencei. A Mit? Miért?
Hogyan? sorozat kihajtogatós könyvei mellett ezzel a
sorozatcímmel jelennek a foglalkoztatók,
melyekből közkedvelt, és a gyerekek
számára örökzöld témákat dolgoznak fel
úgymint:  Dinoszauruszok és a Lovak. 

Nem maradnak új kalandok nélkül a
korábbi sorozatok olvasói sem. A Scolar Mini
sorozat kisóvodásoknak szánt kihajtogatós
kötetei: Fogmosás és pisilés (a sorozat 31.
kötete),  Állatsimogató (32), Traktorok (33).

A nagyobb óvódásoknak, kisiskolások-
nak készült szintén kihajtogatós ablakok-
kal, a Fedezd fel az erdőt!, amelyik a Mit?
Miért? Hogyan? „szakkönyvek” 40.(!) címe.

Az Idődetektívek sorozatban új témá-
ban nyomoznak, 17. kötete a Mozart és a

kottatolvajok, melyben az Árnyak Fejedelmének
cselszövését akadályozzák meg a kis nyomozók
Bécsben, 1768-ban...

Ezeken túl is sorozatban jönnek a szebbnél-
szebb könyvek. A sorozat itt nemcsak egymás
utánit jelent, hanem újak indítását, korábbiak
folytatását is. Ilyen a sorozatfolytatás Békés Rozi
elbűvölő grafikáival a hazai gyerekirodalom
klasszikusai. Harmadik kötetként Petőfi Sándor
szívmelengető verse 1847-es szalontai látogatása
alkalmával szólítja meg Arany János akkor
hároméves fiát. Gyermekirodalmunk egyik nagy
klasszikusában Petőfi az izgő-mozgó kisgyer-
meket egy mesével köti le, melynek virtuóz rit-
musa és rímei, sodró lendülete ugyanolyan
élvezhetővé teszik ma is, mint száz éve – nem
véletlen, hogy sok iskolában kötelező memoriter
is. Az Arany Lacinak kötetet  József Attila Csoszogi,
az öreg suszter, és  Móra Ferenc  A didergő király
előzte meg. 

A kisgyerekek körében elért hazai siker után
angol nyelven is kiadták a két kiváló festőművész
Barabás Zsófia és Moizer Zsuzsa Mindenki tud raj-

zolni című kötetét. 
Az  Everyone Can Draw megjelenését a

múlt évi Franciaországbeli kiadás előzte
meg.

A könyvhétre készül el Arthur Madsen
Five 2 – Shamala bosszúja című könyve. A
kamaszok rajongtak az első kötetért.  A
második részben folytatódik az öt gyerek
története: bár a medált biztonságba
helyezték, útjukat titkok és cselszövések
keresztezik. Kalandjaik során vajon kiáll-
ják a barátság próbáját, és meghiúsítják
Shamala királynő cselszövéseit? 

A kínálat alapján a Scolar felkészült a
Gyerekkönyvnapokra .
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