
Цена: 7,90 лв. Цена: 5,90 лв.

Светът на приказките 
Формат: 17 х 23 см, 80 стр., с цветни илюстрации

Вече мога да чета Формат: 16,5 х 23,5 см, 16 стр., с цветни илюстрации 

Мога сам да чета
Формат: 16,5 х 23,5 см, 16 стр., с цветни илюстрации

www.pan-bg.eu

ОФЕРТА

Öåíà 5,90 ëâ.

www.pan-bg.eu

Децата, които вече могат самостоятелно  
да четат, ще се срещнат с някои от  

най-хубавите български народни приказки, 
преразказани на достъпен език.  

Красивите илюстрации и едрият шрифт ще 
направят удоволствието от четенето още 

по-голямо.

В книгата са включени приказките: 

Неродена мома 
Ленивата невеста 

Торбаланци 
Кума Лиса кръстница 

Конче-вихрогонче
и други

АЛИСА, БАМБИ, ВЪЛКЪТ И СЕДЕМТЕ КОЗЛЕТА, ГЪЛИВЕР,

 ДВОЙНАТА ЛОТХЕН, ЕМИЛ ОТ ЛЬОНЕБЕРЯ, ЖИТЕНАТА ПИТКА, 

ЗЛАТОКОСКА, ЦВЕТЯТА НА МАЛКАТА ИДА, ЙОРИ, КАРЛСОН, 

ЛУКЧО, МЕРИ ПОПИНЗ, НЕРОДЕНА МОМА, ОЛЕ-ЗАТВОРИ ОЧИЧКИ, 

ПИПИ ДЪЛГОТО ЧОРАПЧЕ, РАПУНЦЕЛ, СНЕЖАНКА, 

ТОШКО АФРИКАНСКИ, УЕНДИ, ФЕИТЕ, ХИТЪР ПЕТЪР, 

ЦАР ДРОЗДОБРАД, ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА, ШАРКОЛИЯ, 

ЩЪРКЕЛЪТ И ЛИСИЦАТА, ЮНАЧНОТО ПЕТЛЕ, ЯН БИБИЯН

Öåíà 5,90 ëâ.

www.pan-bg.eu

© Ïàí, 2013
© Êîñòàäèí Êîñòàäèíîâ, ñúñòàâèòåë

ISBN 978-954-660-252-7

Öåíà 5,90 ëâ.

www.pan-bg.eu

Децата, които вече могат самостоятелно  
да четат, ще се срещнат с някои  
популярни приказки от цял свят, 
преразказани на достъпен език.  

Красивите илюстрации и едрият шрифт ще 
направят удоволствието от четенето още 

по-голямо.

В книгата са включени приказките: 

Огнивото
Златокоска и трите мечки

Палечка
Вълкът и седемте козлета
Мечката и лошата дума

и други
 

 

Öåíà 10,90 ëâ.

ISBN 978-954-660-239-8

www.pan-bg.eu
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Цена:  
10,90 лв.    8,20 лв.

Цена: 1,50 лв.    1,20 лв.

Ðàí Áîñèëåê

Åëèí ÏåëèíÏðèêàçêè îò
1001 íîù

Ïðèêàçêè îò  
öÿë ñâÿò

Áúëãàðñêè 
íàðîäíè ïðèêàçêè

Àíãåë Êàðàëèé÷åâ Åçîï Áúëãàðñêè 
ìèòîâå è ëåãåíäè

Ïàëå÷êà Ðàïóíöåë Êîñå Áîñå Ñíåæàíêà

Òîðáàëàíöè, Çëàòîêîñêà, Ñëèâè çà ñìåò, Ìàé÷èíà ñúëçà, Íåðîäåíà ìîìà, Ãëóïàâèÿò âúëê, Òðèòå 
ïðàñåíöà, Õðàáðèÿò øèâà÷, Áîëåí çäðàâ íîñè, Æèòåíàòà ïèòêà, Çëàòíîòî ìîìè÷å, Ñíåæíàòà 

êðàëèöà, Êóìà Ëèñà êðúñòíèöà, Áðåìåíñêèòå ìóçèêàíòè, Ïåäÿ ÷îâåê – ëàêúò áðàäà, Ïðèêàçêè çà 
Õèòúð Ïåòúð, Òðèìàòà áðàòÿ è çëàòíàòà ÿáúëêà, Ïðèíöåñàòà âúðõó ãðàõîâîòî çúðíî, Ðèáàðÿò 
è çëàòíàòà ðèáêà, Ëèñèöàòà è ãðîçäåòî, Þíà÷íîòî ïåòëå, Çàåê è êîñòåíóðêà, Õåíçåë è Ãðåòåë, 

Áúðçà ðàáîòà, Êîí÷å-âèõðîãîí÷å, Âúëêúò è ñåäåìòå êîçëåòà

Àäðåñ çà çàÿâêè: 1000 Ñîôèÿ, ÏÊ 791
Èçäàòåëñêà êúùà „Ïàí“,  

Òúðãîâñêè îòäåë – òåë.: 0885196267, 
ôàêñ: 02/ 974 31 65, 

e-mail: borsa_pan@abv.bg 

Àíäåðñåí

Øàðë Ïåðî Áðàòÿ Ãðèì

Ëåíèâàòà íåâåñòà, Áåçöåííî êàìú÷å, 
Íåðîäåí Ïåòêî, Òðè óìíè ãëàâè, Ìàëêàòà 

ðóñàëêà, Ïðèíöúò æàáà, Ëúæëèâîòî 
îâ÷àð÷å, Ïðèêàçêè çà Êóì÷î Âúë÷î, 

Êðàñàâèöàòà è çâÿðà, Ñïÿùàòà êðàñàâèöà, 
Ãðîçíîòî ïàòåíöå, Äèâèòå ëåáåäè, 

×åðâåíàòà øàï÷èöà, Íåâîëÿòà, Ñêúñàíèòå 
îáóâêè, Êîòàðàêúò â ÷èçìè, Äÿäî âàäè 

ðÿïà, Ïåïåëÿøêà, Ïðèêàçêè çà Áàáà Ìåöà, 
Ïðèêàçêè çà Êîñå Áîñå

Цена: 1,50 лв.    1,20 лв.Цена: 1,50 лв.    1,20 лв.

Празник на буквите

Празник на буквите

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА: 
Златна книга на приказките: 

Цена 29,90 лв.

с любими детски писатели 
за всяка буква от азбуката 

Приказен буквар
с приказки за всяка буква

от азбуката

с животни за всяка буква
от азбуката

Цена: 5,90 лв.

Празник на буквите
с приказни герои за 

всяка буква от азбуката

Цена: 5,90 лв.

Мога сам да чета
популярни приказки

за самостоятелно четене

Цена: 5,90 лв.

Мога сам да чета
български приказки

за самостоятелно четене

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ!

  И тази година издателство „Пан” е подготвило достатъчен избор от книги за най-важния празник 
на първолаците – Празникът на буквите. Програма „КНИГА ЗА ВСЕКИ ПЪРВОКЛАСНИК” про-
дължава – с познатите заглавия и обогатена с нови. Книгите са в три ценови категории – ниска, 
средна и по-висока, като тази година имаме специално предложение за тези, които искате да отличи-
те. Както и досега, книгите се предлагат с големи отстъпки и експедиция за наша сметка. От сайта на 
„Пан” може да изберете и други издания. За тях ще получите 15% отстъпка от цената, като доставка-
та отново ще е за наша сметка.

ВАЖНО! Отстъпките са валидни само при поръчка директно от издателството, а не чрез посред-
ник търговец!

Весел празник на децата!

6,00 лв. 4,50 лв. 4,50 лв.

4,50 лв.

20,00 лв.

4,50 лв. 4,50 лв.

Формат: 16,5 х 23,5 см, с цветни илюстрации 

Формат: 16,5 х 23,5 см, 64 стр. 
с цветни илюстрации 

Формат: 21 х 29 см, 272 стр., 
твърди корици с дунапрен, цветни илюстрации
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Цена: 5,90 лв.


