Перший
пригодницький
роман із серії про пригоди
дванадцятирічної дівчинки.
Після
відвідування
шкільного басейну назавжди
змінюється життя дівчинки.
Емілі дізнається, що вона
наполовину русалка. Після
чого у неї з’являється чимало
запитань: хто вона насправді,
де її тато...

Марія Парр

Централізована бібліотечна система
Деснянського району
м. Києва

(норвезька письменниця)

«Воротар і море»

Бібліотека № 115 для дітей

Графік роботи:
Понеділок – Субота:
11.00 – 18.00
Неділя: вихідний

Марцін Палаш
(польський письменник)

Серія книг
«Кудлаті історії»

Коли одного дня герой
книжки вирішує
взяти
песика з притулку життя
хлопчика змінюється, адже
це не простий собака, а
ЕЛьФ,
(від
англ.
Extraordinary Life Form –
Дуже Незвичайна Форма
Життя).

Повість про «чоловічу»
дружбу
між
двома
дванадцятирічними хлопцями.
Про суперництво через
дівчинку у класі, перше
кохання, пригоди. У книжці
багато
моря,
музики,
футболу,
переживань,
сміху, радості – як то
завжди буває між людьми,
що вміють по-справжньому
дружити…

Контакти:
м. Київ, вул. Бальзака, 28
імейл: library115@ukr.net
вебсторінка:
http://desnabib.kiev.ua

ЄВРОПЕЙСЬКІ
ПИСЬМЕННИКИ –
ДІТЯМ
(до Всесвітнього дня
дитячої книги)

https://www.facebook.com/lybra115

Рекомендаційний список
літератури
для дітей середнього віку

Це лише невелика частина
авторів та їх творів.
Більше –

у БІБЛІОТЕЦІ!!!

Список підготовлений за
матеріалами фонду бібліотеки.

Київ, 2020

Щороку 2 квітня в день
народження казкаря Ганса
Крістіана Андерсена весь
світ відзначає день дитячої
книги.
Бібліотека пропонує вам
добірку
новеньких
та
цікавих книжок сучасних
європейських письмеників.
Автори розташовані у
списку за алфавітом прізвищ
авторів.
Твори подані за період
2019-2020 років видання.

курячі лапи і зривається з
одного місця на інше, коли
йому заманеться. До того ж
бабуся
дівчинки
–
справжня Баба Яга!..

Муні Вітчер
(італійська письменниця)

Серія книг «Ніна»

Гжегож Касдепке,
Барбара Космовська
(польські письменники)

«Великий вибух»

Ціллат Антьє
(німецька письменниця)

Серія книг
«У вирі пригод»

Софі Андерсон
(англійська письменниця)

«Хатина
на курячих лапах»

Оповідь про дванадцятирічну
дівчинку Марину. Вона
допитлива, кмітлива й
доволі симпатична, але в
неї й досі немає друзів. А
все тому, що її будинок має

Приголомшливі
кумедні
історії
про
скунсарозбишаку
Флечера,
чемпіона з-поміж усіх
детективів, який розслідує
чимало
дивакуватих
злочинів
і
повсякчас
потрапляє
у
всілякі
халепи...

Головна героїня школярка
Ніна, дізнається про смерть
свого дідуся, мага й
алхіміка.
Вона приїздить до Венеції й
отримує у спадок від дідуся
магічну Книгу та інші
атрибути магії й алхімії, а
ще дізнається, що дідусь
заповів їй головну справу
свого життя – врятувати
планету Ксоракс…

У віртуальному світі багато
переваг: тут можна бути
ким завгодно і писати про
себе, що хочеш. Можна
бути крутим і класним! Все
одно ж ніхто не знає, як усе
є насправді.
Та чи довго можна вдавати з
себе когось?..
Ліз Кесслер
(англійська письменниця)
«Хвісторія
Емілі Віндснеп»

