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Cum s-a nascut
˘
Editura Frontiera
Am fondat Editura Frontiera în 2009, din iubire pentru copii și cărți.
Intenția mea a fost să transform momentele frumoase petrecute
în familie în bucurii statornice. Pentru mine și copiii mei, cărțile
au fost prieteni care ne-au ținut de vorbă seară de seară, s-au jucat
cu noi în clipele de plictiseală și ne-au spus lucruri înțelepte atunci
când am fost în cumpănă. Am luat cărțile iubite de noi și
le-am adăpostit la Editura Frontiera. Acum sunt ale tuturor copiilor!
În timp, ne-am adunat o echipă mică și pasionată. Aducem pe
lume în jur de 12 titluri noi pe an și credem că am devenit din ce
în ce mai apreciați pe piața românească de carte pentru copii prin
creativitatea și prin preocuparea noastră pentru cartea premium.
Ce este cartea premium? Este cartea care își propune excelența
atât în conținut, cât și în felul în care este tipărită. Povestea este
vrednică de ținut minte, ilustrațiile sunt realizate artistic, paginile
cărții sunt plăcute la atingere și rezistente. Căci cine a mai văzut
prințesă frumoasă într-o căruță prăpădită?
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ILEANA ACHIM
Fondatoarea Editurii Frontiera și
coordonator al direcției editoriale.
Ileana a studiat literatura la
Universitățile din București și din
Bristol, Marea Britanie.

Ce este o editură creativă? Publicăm autori și cărți importante
din literatura universală pentru copii. Acordăm însă un loc
foarte important autorilor și ilustratorilor români – cei consacrați
(cum este, de exemplu, Nina Cassian), dar și cei contemporani.
Cu toate că aceste proiecte editoriale sunt mai complicate, ele
au uneori mai mult sens și aduc mai multă bucurie. Ne implicăm
personal pe toată durata de producție a unei cărți și iubim
fiecare carte în parte.
Publicăm cărți pentru copii care sunt și cărți pentru adulți.
Nu e deloc de mirare, căci o poveste pentru copii bine scrisă
este ca o pildă universală – transmite sensuri valabile și ieri, și
azi, și pentru cei mici, și pentru cei mari. Avem cărți amuzante,
dar avem și cărți care vorbesc despre teme serioase. Cred că e
bine să rămânem uneori pe gânduri după ce închidem cartea –
și noi, adulții, și ei, copiii.

ZOE
O întâlniți pe toate cărțile noastre – este fetița
care navighează pe marea lumii, mereu în
căutarea unei povești. Rudă cu alți călători din
povești – Sindbad, Mary Poppins sau Aladin –,
Zoe întruchipează curiozitatea, curajul și credința.
Călătorește cu o umbrelă, așa cum le place
copiilor să călătorească: dincolo de orizont și
limitări, peste frontiere.

3

ASTRID LINDGREN
MEMORIAL AWARD
Articol recomandat de
prestigiosul premiu
internațional Astrid Lindgren,
dedicat cărților pentru copii.

De ce citim?
Academia Suedeză de Carte pentru Copii este
o asociație dedicată promovării literaturii de
calitate pentru copii și adolescenți. Membrii
Academiei, autori și ilustratori de carte, au
alcătuit un scurt elogiu al cărții pentru copii,
adunând 17 motive pentru care este important
să îi expunem pe copii la cărți de calitate și să
îi obișnuim să citească.

Rostul cartilor
˘ ‚

.
.
.
.
.
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ne fac să râdem și să
plângem. Ne mângâie și ne
descoperă posibilități noi.

ne ajută să ne dezvoltăm
limbajul și vocabularul.
ne dau încredere atunci când
realizăm că alții gândesc și
simt la fel ca noi.
ne pun întrebări noi, care ne
stârnesc interesul și ne pun
pe gânduri.
ne arată că majoritatea
lucrurilor pot fi văzute din
puncte diferite de vedere.

.
.
.
.

citite cu voce tare, aduc împreună copiii și adulții.
ne dau concepte cu care să gândim. Ne lărgesc
orizonturile și lumea.
ne ajută să înțelegem că suntem în același timp
asemănători și diferiți.
ne sunt aproape când suntem singuri.

.
.
.
.
.
.
.
.

ne explică realitatea și ne ajută să înțelegem legătura dintre
lucruri.
ne oferă cunoștințe despre natură, tehnologie și istorie, despre
alte țări și alte moduri de viață.
ne aprind imaginația și ne învață să vedem cu ochii minții.
fac parte din moștenirea noastră culturală. Împărtășim
experiențe similare de lectură și ne raportăm la aceleași
repere.
ne dau ocazia să devenim altcineva. Ne dezvoltă empatia și
compasiunea.
ne îndeamnă să reflectăm la ce e drept și ce e nedrept, ce e
bine și ce e rău.
îi familiarizează pe copii cu forme
artistice diferite: ilustrație, fotografie,
poezie și dramaturgie.
reprezintă primul nostru contact cu
literatura – o lume fără sfârșit, care
ne va însoți toată viața noastră.
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OANA MORARU
Consultant educațional, fondatoarea
școlii private Helikon și creatoarea
platformei Vocea Părinților. Are o
experiență de 20 de ani în învățământ,
unde a lucrat ca profesor de română și
învățător.

Palaria
de profesor e prea
˘ ˘
strâmta˘ pentru o carte
Pentru multă vreme, s-a scris literatură pentru copii cu
mentalitatea că receptorii poveștilor sunt adulți în miniatură –
oameni aflați într-o etapă intermediară, pe care îi așteptăm să
ajungă la stadiul rațional și organizat al vieții noastre de adult.
Copilăria este însă un timp la fel de valid, important,
tumultuos și revelator ca serioasele noastre vieți de oameni
„mari”. Dacă o privești ca pe o etapă de trecere, tendința este să
i te adresezi copilului de pe poziția unui corector condescendent.
Chiar și cei mai blânzi dintre noi, dacă nu am reparat în noi înșine
acest filtru de înțelegere defectuoasă a copilăriei, avem tendința
de a ne așeza lângă copil cu permanentul sentiment că mai este
ceva de corectat la el.
Pe fondul acesta, multe din textele adresate copiilor
pornesc din intenția de a îi învăța repede, de a le rezolva
conflictele, respingerile, neputințele, fricile. Textele
prescriptive, cu morală evidentă și cu ton sfătos sunt specifice
generației actuale de părinți care poartă în suflet această anxietate
legată de copilăria numai bună de corectat pe repede înainte.

6

O poveste poate fi, într-adevăr, un nemaipomenit catalizator pentru
asimilarea valorilor care ne conduc viața sau pentru vindecarea
unor suferințe născute din interacțiunea umană. Singura discuție
care contează însă este cât de evident trebuie să fie un text
în natura lui didactică și cât de eficient este pentru ceea ce
ne propunem?
Copiii nu vor să audă în text sau la finalul lui cât de important
este să fii responsabil sau curajos sau răbdător. Ei vor să li se dea
lor încrederea acestor deducții și, mai ales, timpul să ajungă la
aceste convingeri printr-un demers lent și interior, dar temeinic.
De câte ori un text își pune la vedere pălăria de profesor,
copilul simte că nu este acolo ca să îi fie prieten, ci este
doar o nouă pastilă de creștere sau vindecare.
Trebuie să lăsăm literatura pentru copii să fie și imprevizibilă,
și năstrușnică, și caraghioasă; și, mai ales, să își facă treaba
singură, fără să o servim deja digerată. Textele pentru copii pot
folosi expresii și cuvinte nerezonabile, tăioase, aprige – așa cum
este viața. Percepția noastră despre cum anii copilăriei se petrec
printre norișori roz de puf, cu tăvi de inteligență și moravuri bine
prescrise, servite direct, este nerealistă și vătămătoare.
ătoare.

Un text este un simulator de viață într-un
spațiu sigur, închis. Poate și chiar trebuie să
trezească și frică, și tristețe, și neputință. Poate
să te surprindă cu câte un cuvânt nepotrivit, de
care tu l-ai ferit acasă pe copil cu orice preț.
Pentru că, în spațiu sigur și cu final optimist,
este cel mai sănătos să îți conții toate umbrele
și să metabolizezi fricile.
Drumul spre creștere este plin de spirale,
regresii și reintegrări, plin de salturi înainte și
pași înapoi. Trebuie doar să avem încredere și
lejeritate în așteptările noastre. Și neapărat să
lucrăm la convingerea că ființele acestea mici
de lângă noi sunt la fel de mari pe dinăuntru,
și, poate, mai cuprinzătoare și mai înțelepte
decât mai ținem noi minte să fim.
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Inventatori iscusii

NOUTATE

5
+
i
an

Serafim este pasionat de invenții.
Strânge obiecte aruncate de alții și
meșterește tot felul de mașinării:
un autovehicul, un chioșc care face
înghețată și ascute cuțitele din
bucătărie, apoi o mașinărie-orchestră
care cântă sau face liniște.
Împreună cu prietenul său, Pufuleț,
Serafim inventează cea mai
neobișnuită scară, cu care evadează
din oraș atunci când buldozerele se
apropie amenințătoare de căsuța
visurilor lor.

INVENȚII - PASIUNI - IDENTITATE

Cartea a fost tradusă în
15 limbi și a fost distinsă
cu premiul pentru
Cea mai bună carte la
Bologna, în anul 1970.

Autor // Ilustrator // Philippe
ppe Fix

PHILIPPE FIX
PHIL
Autor și ilustrator clasic francez, creator
tor
de ba
cero,
bandă desenată. Asemenea lui Cicero,
consid
consideră că nu îți trebuie nimic mai mult
în viaț
ă.
viață decât o bibliotecă și o grădină.
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UMOR - PRIETENIE - BANDĂ DESENATĂ

Bandă desenată
pentru cei mici.

NOUTATE

Prietenia nu este cel mai
simplu lucru din lume

Puiu și Vulpoi nu se înțeleg întotdeauna, dar
rămân de fiecare dată prieteni. Vulpoi are
o fire calmă: îi place să citească, să picteze
și să gătească. Puiu este neastâmpărat,
imprevizibil și intră mereu în bucluc. Cu
umor și afecțiune, Sergio Ruzzier imaginează
episoade amuzante din viața de zi cu zi a
celor doi prieteni.
Cartea este scrisă sub formă de
bandă desenată pentru cei mici și
este destinată copiilor care încep să
citească sau care ascultă cărți citite
cu voce tare de adulți. Cuprinde trei
povestiri: Petrecerea, O supă bună și
Stai nemișcat!

Autor // Ilustrator // Sergio Ruzzier

Seria
SERGIO RUZZIER
Sergio Ruzzier este scriitor și ilustrator italian. A fost
bursier al Fundației Maurice Sendak și a primit numeroase
premii din industria americană de carte. Ilustrează cărți ale
altor autori, dar scrie și propriile cărți pentru copii.
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Cum recunoti un tigru
transformat în pisică?

POEM CLASIC CU ILUSTRAȚII CONTEMPORANE

BESTSELLER
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Autor // Nina Cassian
Ilustrator // Karda Zenko
Ninigra și Aligru sunt doi pui de tigru care trec printr-o aventură
spectaculoasă în junglă. Se rătăcesc în mlaștină, sunt înrobiți de
animale stranii și se aliază cu un papagal care cunoaște cele mai
ascunse secrete ale junglei.
Ninigra și Aligru descoperă împreună ce
înseamnă nu doar prietenia, ci și curajul.
Curajul de a spune lucrurilor pe nume!

112
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RECOMANDARE

POEM CLASIC CU ILUSTRAȚII CONTEMPORANE

În câte locuri poi ascunde
un oricar lung i ascuit?

Roșcată-ca-Arama este mama a
șapte pui de șoricar. Așa cum se
întâmplă la căței, puii sunt dați
spre adopție. Cu toții se reunesc
o dată pe an (la 31 februarie!) și
își povestesc aventurile.
La reuniunile anuale lipsește
însă un pui, Trigon, a cărui
dispariție este o adevărată
enigmă.
Urmăriți paginile portocalii
pentru a afla unde s-a ascuns
Trigon!

Autor // Nina Cassian
Ilustrator // Andrei Tache

NINA CASSIAN
Poetă, traducătoare,
compozitoare, Nina Cassian
este una dintre cele mai
importante scriitoare din
literatura română pentru copii.
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Cea mai frumoasă
enciclopedie despre albine

Știați că, uneori, albinele
dansează? Dar că Alexandru
Macedon, după ce a murit,
a fost transportat într-un
butoi de miere, pentru a fi
conservat pe tot parcursul
drumului extrem de lung spre
casă? Știți cine a fost înțepat
de 2444 de ori de albine și a
supraviețuit?
La toate aceste întrebări și la
multe altele, găsiți răspunsuri
detaliate în această
excepțională enciclopedie
ilustrată.
Toate informațiile sunt
însoțite de planșe uriașe,
ilustrate în culori vibrante.

NATURĂ - ALBINE - ENCICLOPEDIE

BESTSELLER
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Autor // Wojciech Grajkowski
Ilustrator // Piotr Socha

PREMII
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2016

White Ravens

2017

Premiul German pentru
Literatură de Tineret

2017

Leipziger Lesekompass

2017

Marele premiul pentru scriere
educativă al Society of Authors
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NATURĂ -ARBORI - ENCICLOPEDIE

NOUTATE

Află totul despre arbori

Descoperă cei mai înalți, cei
mai bătrâni și cei mai groși
arbori. Află cum lucrează
un tăietor de lemne, care
sunt cele mai frumoase
construcții de lemn din lume
și ce instrumente muzicale
se pot construi din lemn.
Fă cunoștință cu pomul
vieții, cu giganticul sequoia
și cu smochinul cel sfânt
în această excepțională
enciclopedie ilustrată
pentru toate vârstele.

Autor // Wojciech Grajkowski
Ilustrator // Piotr Socha

PIOTR SOCHA
Designer grafic, ilustrator
de carte și totodată unul
dintre cei mai cunoscuți
caricaturiști polonezi.
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POEZIE - UMOR - ȘTIINȚĂ PENTRU COPII

RECOMANDARE

rime năstrunice

Autor // Ilustrator // Marina Debattista

PREMIU
2021

Cu ce se hrănesc frunzele la micul dejun? Cum se poate
renova sistemul solar? Cum se face că o autostradă a
luat locul livezii pline de fructe, gâze și făpturi fantastice?
Poeziile Marinei Debattista, fizician de formație, sunt
proaspete și sclipitoare. Pentru felul în care redau poetic
fenomene fascinante din lumea vie, poeziile Marinei
Debattista au fost selectate printre cele mai bune din
literatura europeană pentru copii în 2021 și au fost
incluse în prestigiosul catalog internațional White Ravens
din Germania.
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Selectată în catalogul
internațional White
Ravens

POVEȘTILE LUMII - CĂLĂTORIE - UMOR
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NOUTATE

Antologie de poveti din
toată lumea

O colecție de antologii
pentru iubitorii de basme
și povești tradiționale.

Repovestite cu un excelent
simț al limbii și un umor subtil,
poveștile lui Brad Florescu sunt
pe cât de vechi, pe atât de noi.
Ele reușesc să ne vorbească
despre problemele noastre de
oameni moderni mai mult decât
o carte de dezvoltare personală,
pentru că sunt tari ca un duș
rece și amuzante ca hohotul de
râs al înțeleptului.

Autor // Brad Florescu
Ilustrator // Matei Alexandrescu

BRAD FLORESCU
Jurnalist și călător în jurul lumii.
Anii de călătorii au fost tot atâtea
prilejuri de a aduna povești din
culturi diverse.
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BESTSELLER

PREMII
2017

Cea mai bună carte a
anului – IBBY Lituania

2017

Cele mai bune ilustrații de
carte de copii – IBBY Lituania

2018

Cartea de copii a anului –
Lituania

ROMAN GRAFIC - SIBERIA
A - FAMILIE

Jurnal de copil în exil

+a1n0
i

Autor // Jurga Vile
Ilustrator // Lina Itagaki

2020 Premiul internațional Jānis
Baltvilks – Letonia

˘
NOMINALIZARI
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2020

Inclusă în selecția Honour List
a IBBY

2020

Nominalizată la premiul
Bologna Ragazzi – Italia

2020

Nominalizată la Festivalul
internațional de Benzi
Desenate de la Angoulême

2021

Nominalizată la Concursul
internațional de carte Reading
St. Petersburg – Rusia

2021

Nominalizată la Premiul
German pentru Literatură
de Tineret

Într-o dimineață din anul 1941, un sătuc lituanian
este smuls din somn de sosirea armatei
sovietice. Algis are doar 13 ani. Tatăl este
despărțit de familie, iar el împreună cu mama
și sora sunt deportați în Siberia. La plecare,
reușește să ia de acasă un album de fotografii,
câteva mere și pe gânsacul Martin.
Cum suportă Algis frigul, foamea și puricii?
Cum supraviețuiește dorului de tată? Cum se
îndrăgostește?
Inspirată de povestea adevărată a tatălui
autoarei, cartea este un jurnal poetic
emoționant despre exil, familie și, mai
presus de toate, despre puterea de a
rămâne om chiar și atunci când istoria vrea
să te strivească.

+a1n0
i

Distinsă cu numeroase premii,
cartea spune istoria secolului XX așa
cum au trăit-o mai multe generații
ale unei familii, în vechea lor casă
din Moscova: războaie, revoluții, zile
de glorie sau ceasuri sumbre.

RECOMANDARE

Un secol, o casă, o familie

ISTORIE - FAMILIE - IDENTITATE

Cititorul este invitat să deschidă ușa
timpului și să descopere informații
istorice, obiecte de mobilier și
jucării de epocă, toate aranjate
în planșe mari de tip colaj, care
ușurează înțelegerea fiecărei epoci.
Un excepțional atlas istoric
ilustrat pentru întreaga familie.

Autor // Aleksandra Litvina
Ilustrator // Anna Desnițkaia

PREMII
2017

Mărul de Aur (BIB, Biennial of
Illustration in Bratislava)

2018

Nominalizată la Premiul German
pentru Literatură de Tineret

2019

Lista scurtă pentru Prix Sourcier

19
19

De ce am venit
pe lume?

Grădinarul crede că venim pe lume ca
să învățăm răbdarea. Soldatul, ca să
ne supunem ordinelor. Pilotul, ca să
îmbrățișăm norii, iar mama și tata, pentru
că ne-au iubit.
Un mic tratat de filozofie poetică
pentru copii și adulți, scris și ilustrat
de unul dintre cei mai importanți
ilustratori germani, Wolf Erlbruch.

ISTORIE - FAMILIE - IDENTITATE

RECOMANDARE
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Autor // Ilustrator // Wolf Erlbruch

PREMII

20
20

2004

Bologna Ragazzi

2006

Premiul Hans Christian
Andersen

2017

Premiul Astrid Lindgren

t, i
l
u
d
a

NOUTATE

TERAPIE SENZORIALĂ - IDENTITATE - DIFERENȚE

Ghid de terapie
senzorială

Colecția META Frontiera
pentru părinți și profesori.
„Copilul desincronizat senzorial” este una
dintre cele mai cunoscute cărți despre
diferențele de procesare senzorială la copii.
Cartea prezintă în mod accesibil principalele
diferențe de procesare senzorială: auditivă,
vizuală, tactilă, vestibulară și proprioceptivă.
Autoarea recomandă strategii practice de
abordare a acestor probleme prin activități
specifice terapiei de integrare senzorială.
Aceste activități pot fi folosite atât la școală,
cât și acasă.

Autor // C. S. Kranowitz

C. S. KRANOWITZ
Educatoare și terapeut cu o îndelungată
experiență de lucru cu copiii care au
dificultăți de procesare senzorială. Trăiește în
Statele Unite, cântă la violoncel și este bunica
a cinci nepoți.
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Ne culcăm sau
povestim?

Colecția MicRoman
pentru micii cititori
independenți.

Un mic roman amuzant despre un
tată și un fiu puși față în față cu… ora
de culcare. Tatăl ar vrea să adoarmă
băiatul cu o poveste scurtă și cuminte,
dar băiatul insistă să audă întâmplări
noi cu lupul Waldo, personajul lui
preferat.
Povestea cu lupul începe într-o
seară, dar se sfârșește peste
două săptămâni! Sau poate nu se
sfârșește deloc?

TATĂ ȘI FIU - UMOR - LECTURI DE SEARĂ

RECOMANDARE
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Autor // William McCleery
Ilustrator // Dan Dulău
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RECOMANDARE

O listă amuzantă de
personalităi de copii

IDENTITATE - UMOR - EMOȚII

Cum te-ai descrie în câteva
cuvinte? Cum crezi că te-ar
descrie ceilalți? Poftiți la jocul
personalității și faceți cunoștință
cu băiețelul care râde-ntruna,
fetița călătoare, băiatul care
înflorește tot ce povestește, fetița
care cântă și dansează...
Cartea ne amintește cu umor
și afecțiune cât de diferiți
suntem unii de alții, dar și că,
omuleț lângă omuleț, formăm
împreună o mare familie –
colorată, nostimă și unică.

Autor // Mircea Stanciu
Ilustrator // Ștefan Georgescu

Seria
MIRCEA STANCIU
Povestitor, scriitor, antrenor de suflete (1977-2019). Cărțile lui
Mircea Stanciu vorbesc cu copiii de azi despre cuvinte, meserii
și comportamente, dar îi poartă discret și prin cea mai profundă
tradiție spirituală. „M-am folosit de scrisul pentru copii drept cale
de găsi răspunsuri pentru propria mea cale.” (Mircea Stanciu)
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Un omagiu pentru
toi profesorii

Cartea este povestea adevărată a
scriitoarei Patricia Polacco, care a
suferit de dislexie în copilărie, și
totodată un omagiu adus tuturor
profesorilor care schimbă în bine
viața elevilor lor.
Micuța Trisha își dorește mult să
citească. Din păcate, literele i se
încurcă în fața ochilor ori de câte ori
ia cartea în mână. Iar când încearcă
să facă adunări sau scăderi, socotelile
ei seamănă cu niște turnuri gata să
se prăbușească. Deși are tot sprijinul
bunicii, Trisha suferă și începe să
creadă că e grea de cap… Viața
Trishei se schimbă odată cu
sosirea unui nou profesor la clasă,
care îi dă încredere și îi arată cu
blândețe un nou mod de a învăța.

ȘCOALĂ - ÎNCREDERE - PERSEVERENȚĂ

RECOMANDARE

7
+
n
a i

Autor // Ilustrator // Patricia Polacco

Seria
PATRICIA POLACCO
Autoare a peste 100 de cărți pentru copii, Patricia
Pollaco este de neuitat prin poveștile ei calde de
familie, din care nu lipsește niciodată Babușca, bunica
cea inimoasă și inventivă.
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RECOMANDARE

NATURĂ - FRUCTE - ISTORII INEDITE

Mini-enciclopedie
ilustrată despre fructe

Seria
GERDA MULLER
Autor // Ilustrator // Gerda Muller
Cât mai știm despre fructe în ziua de azi, când timpul
petrecut în casă s-a lungit considerabil? Știm, de exemplu,
unde își ascund căpșunele semințele? Știm cine a inventat
clementina? Dar cât trăiește un portocal? Sau unde cresc
nucile de caju?
În această mini-enciclopedie despre fructe, o însoțim pe Sofia
în călătoria ei de descoperire a naturii. Sofia este o fetiță de
la oraș, dar care iubește vacanțele la țară și îi place să se
îngrijească de grădină. Ea află o mulțime de secrete despre
fructele obișnuite ale verii, dar și despre fructe exotice
precum avocado, papaya sau fructul pasiunii.

Cele mai multe dintre
cărțile scrise și ilustrate de
Gerda Muller sunt dedicate
naturii și secretelor sale
fascinante. „Când lucrez
în atelierul meu, simt
prezența unui copil care
mă privește și adesea mă
călăuzește. Pentru acest
copil scriu (nu pentru
părinți sau pentru editori
de carte).” (Gerda Muller)
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Ce secrete ascund sticlarii de
pe insula Murano?

MISTER - FANTEZIE - EMOȚII

O poveste emoționantă
într-un album magnific.

Autor // Bernard Villiot
Ilustrator // Thibault Prugne

Sticlarul Zorzi trăiește pe insula Murano. I se spune Balerinul,
pentru că șchioapătă de un picior și are mersul legănat.
Iubește să modeleze sticla și iubește copiii, dar este silit să
stea ascuns și să lucreze doar noaptea. Breasla sticlarilor îl
caută și îl amenință cu închisoarea.
Cum îl vor salva copiii de pe insulă pe bunul sticlar?
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27

+a3ni

Camera cu minuni

Din fericire

Doi șoricei

Obiectele pe care le
colecționăm ne reprezintă,
chiar și cele (aparent)
inutile.

Povestea plină de umor a
unui băiețel plecat spre o
petrecere-surpriză: propria
aniversare!

Carte de numărătoare de la
1 la 3, deghizată în poveste.

Autor // Ilustrator //

Autor // Ilustrator //

Autor // Ilustrator //

Sergio Ruzzier

Remy Charlip

Sergio Ruzzier

Pre // 35 lei

Pre // 35 lei

Pre // 29,4 lei

+a3ni
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+a3ni

+a3ni

+a3ni

+a3ni

Ernest și Celestine
la picnic

Ernest și Celestine
l-au pierdut pe Simeon

Ernest și Celestine
la muzeu

Ne ținem de promisiuni
chiar dacă începe ploaia!

O poveste emoționantă despre
pierderea jucăriei preferate,
regăsire și generozitate.

În vizită la muzeu, uneori ne
rătăcim și ne reîntâlnim.

Autor // Ilustrator //

Autor // Ilustrator //

Autor // Ilustrator //

Gabrielle Vincent

Gabrielle Vincent

Gabrielle Vincent

Pre // 35 lei

Pre // 35 lei

Pre // 35 lei

+a3ni
+a3ni

+a3ni

Mamaaa!

Pitschi

Să dormi ca un tigru

Carte de numărătoare
de la 1 la 10.

Pisoiul Pitschi nu mai vrea
să fie pisoi! O poveste
despre identitate, familie și
regăsirea de sine.

O carte de noapte bună
despre copii care nu pot
dormi și obiceiuri de somn
ale animalelor.

Autor // Ilustrator //

Autor // Ilustrator //

Autor // Mary Logue

Mario Ramos

Hans Fischer

Ilustrator // Pamela Zagarenski

Pre // 28,35 lei

Pre // 37 lei

Pre // 37 lei

+a5ni

Puiu și Vulpoi

Puiu și Vulpoi sunt prieteni
buni - știu cum să râdă
împreună și cum să se
împace.

+a5ni

Serafim și mașinăriile
fermecate
Cele mai năstrușnice
invenții pe care le-a văzut
Parisul!

Autor // Ilustrator //

Autor // Ilustrator //

Sergio Ruzzier

Philippe Fix

Pre // 35 lei

Pre // 39 lei
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+a5ni

+a5ni

Copacul meu

Cum crește grădina mea?

Sărbătoarea fructelor

Mini-enciclopedie ilustrată
despre viaa pădurii i a
copacilor.

Mini-enciclopedie ilustrată depre
legume, plante i secretele vieii
de sub pământ.

Mini-enciclopedie ilustrată
despre fructe.

Autor // Ilustrator //

Autor // Ilustrator //

Autor // Ilustrator //

Gerda Muller

Gerda Muller

Gerda Muller

Pre // 39 lei

Pre // 35 lei

Pre // 35 lei

+a5ni
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+a5ni

+a5ni

+a5ni

Eu sunt cel mai
frumos

Eu sunt cel mai
puternic

Ghiduș cel curajos

O poveste plină de
umor despre încrederea
necondiionată a copiilor în
exemplul tatălui.

O poveste plină de umor despre
încrederea necondiionată a
copiilor în ocrotirea mamei.

O fabulă modernă despre
putere i curaj.

Autor // Ilustrator //

Autor // Ilustrator //

Autor // Ilustrator //

Mario Ramos

Mario Ramos

Mario Ramos

Pre // 34,65 lei

Pre // 34,65 lei

Pre // 35 lei

+a5ni

+a5ni
+a5ni

Îngerul bunicului

Leopantera

Marea întrebare

O poveste despre bunici
i nepoi, viaă i moarte,
bucurie i încredere.

Prima dragoste pe înelesul
copiilor.

De ce am venit pe lume? Un
inventar de răspunsuri neobinuite
la marea întrebare a fiecăruia
dintre noi.

Autor // Ilustrator //

Autor // Piotr Wilkon

Autor // Ilustrator //

Jutta Bauer

Ilustrator // Jozef Wilkon

Wolf Erlbruch

Pre // 35 lei

Pre // 35 lei

Pre // 35 lei

+a5ni

+a5ni

+a5ni

Recenka și ouăle de
Paști

Olenka

O bunică pricepută să picteze
ouă de Pati i o gâscă
sălbatică mai puin obinuită.

O poveste caldă despre cinci
prieteni prini într-o aventură
de sfârit de iarnă.

Autor // Ilustrator //

Autor // Ilustrator //

Autor // Ilustrator //

Patricia Polacco

Patricia Polacco

Gaya Wisniewski

Pre // 35 lei

Pre // 35 lei

Pre // 35 lei

Când tună a tort
O poveste-joc despre cum
să învingi frica de tunete cu
ajutorul... bunicii.
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+a5ni

+a5ni

+a5ni

Străbunicul meu,
Emil Racoviță

Suflătorul de vise

Willie Fulg de Nea

Povestea fantastică a unei
fetie plecate în Antarctica,
pe urmele străbunicului Emil
Racoviă.

Cum se nasc visele?
Povestea poetică a unui sticlar
misterios, care suflă globuri
de vise pentru copii.

O biografie ilustrată a lui
Wilson Bentley, primul
fotograf al fulgilor de zăpadă.

Autor // Andreia Petcu

Autor // Bernard Villiot

Autor // Jacqueline Briggs Martin

Ilustrator // Eugen Berlo

Ilustrator // Thibault Prugne

Ilustrator // Mary Azarian

Pre // 37 lei

Pre // 39 lei

Pre // 29 lei

+a7ni

Albinele
Enciclopedie gigantică despre
albine.
Autor // Wojciech Grajkowski
Ilustrator // Piotr Socha
Pre // 95 lei
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+a7ni

+a7ni

+a7ni

Cartea cuvintelor
dispărute

Cartea meseriilor
dispărute

Cartea omuleților

Carte de tip listă, care
explorează 12 cuvinte mai
puin folosite de copii.

Carte de tip listă, care
explorează 12 meserii
dispărute sau pe cale de
dispariie.

Carte de tip listă, care
inventariază profiluri amuzante
de copii.

Autor // Mircea Stanciu

Autor // Mircea Stanciu

Autor // Mircea Stanciu

Ilustrator // Maria Brudacă

Ilustrator // Diana Margareta Cepleanu

Ilustrator // tefan Georgescu

Pre // 35 lei

Pre // 40 lei

Pre // 35 lei

+a7ni

+a7ni

Arborii
Enciclopedie gigantică despre
arbori.
Autor // Wojciech Grajkowski
Ilustrator // Piotr Socha
Pre // 95 lei
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+a7ni

Crăciunul
Naterea lui Hristos,
repovestită de un mare
regizor de filme de animaie.
Autor // Ilustrator //
Mihail Aldain
Pre // 45 lei

+a7ni

+a7ni
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+a7ni

Crocodilul Ghena și
prietenii săi

Dejunul unei frunze

Mulțumesc, domnule
profesor!

O carte clasică despre
prietenie, ilustrată de artistul
ucrainean Ivan Krave.

Poezii pentru copii, jocuri de
cuvinte i rime năstrunice.

O fetiă dislexică învaă să
citească cu ajutorul unui
profesor inimos.

Autor // Eduard Uspenski

Autor // Ilustrator //

Autor // Ilustrator //

Ilustrator // Ivan Krave

Marina Debattista

Patricia Polacco

Pre // 40 lei

Pre // 33,6 lei

Pre // 35 lei

+a7ni
+a7ni

+a7ni

Povestea a doi pui
de tigru

Roșcată-ca-arama
și cei șapte șoricari

Una dintre cele mai
captivante poveti în versuri
ale Ninei Cassian.

Aventurile în versuri a apte
pui de oricar i ale mamei
lor.

Povestea cu lupul
Roman amuzant despre un lup,
o găină i un băieel care nu
vrea ca povestea să se termine.

Autor // Nina Cassian
Autor // Nina Cassian

Ilustrator // Andrei Tache

Autor // William McCleery

Ilustrator // Karda Zenko

Pre // 39 lei

Ilustrator // Dan Dulău

Pre // 35 lei

Pre // 33 lei

+a7ni

+a7ni

+a7ni

Regele Curcubeu și alte
povești despre răbdare

Spune-mi o poveste
cu pisici

Antologie de poveti din
toată lumea.

Antologie de basme, fabule i
pilde despre răbdare.

Antologie de basme cu pisici.

Autor // Brad Florescu

Autor // Amalia Bana

Ilustrator // Matei Alexandrescu

Ilustrator // Diana Margareta Cepleanu

Pre // 45 lei

Pre // 45 lei

Ce a făcut marchizul
când a aflat

Autor // Eniko Szabo
Ilustrator // Karda Zenko
Pre // 45 lei
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0
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Cine a descoperit
America?

Haiku siberian

Spre Polul Sud

Poezie umoristică de tip
quiz istoric. Premiul Nobel
pentru literatură.

Roman grafic despre
deportarea în Siberia a unui
copil, împreună cu familia sa.

Însemnările lui Emil Racoviă
din prima expediie în
Antarctica (1898-1899).

Autor // Iosif Brodski

Autor // Jurga Vile

Autor // Emil Racoviă

Ilustrator // Igor Oleinikov

Ilustrator // Lina Itagaki

Ilustrator // Eugen Berlo

Pre // 45 lei

Pre // 59 lei

Pre // 29 lei

O sută de ani în casa noastră

0
+1
ani

Un secol, o familie, o poveste. Descoperă
cronologia ilustrată a secolului XX rusesc.
Autor // Aleksandra Litvina
Ilustrator // Anna Desnikaia
Pre // 75 lei
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+a7ni

+a7ni

Supa de pietre

O versiune modernă a vechii
pilde despre supa de pietre.

Autor // Iulia Iordan
Ilustrator // Szabo Zelmira
Pre // 36,75 lei

Sistemul nervos,
sistemul bucuros
Scurt inventar de vorbe în
doi peri ale copiilor.

Autor // Gabriel Achim
Ilustrator // Cosma i Marta
Pre // 29 lei

ti
adul ,

ti
adul ,

Copilul desincronizat
senzorial

Neurotriburi

ti
adul ,

Motivație și
recompensă

Introducere practică în terapia
senzorială pentru copii.

O istorie de tip eseu a
autismului i, în sens larg,
a creierului uman.

Autor // C.S.Kranowitz

Autor // Steven Silberman

Autor // Robert Schramm

Pre // 69 lei

Pre // 62 lei

Pre // 69 lei

Ghid pentru terapia
comportamentală a copiilor
cu autism.
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Bine de stiut
,
O
Oferte
speciale
s

Pe site-ul editurii, avem întotdeauna cărți sau
pachete de cărți la prețuri speciale:
https://editurafrontiera.ro/produse/oferte/

Împreună cu învățători și profesori competenți, am
conceput fișe de lucru și caiete auxiliare pentru
cărțile noastre. Materialele sunt produse electronice
care pot fi descărcate, imprimate și folosite la clasă
sau acasă, pentru a aprofunda lectura cărților.

Materiale
didactice

https://editurafrontiera.ro/colectii/resurse/

Rarități
Rar

Dacă sunteți pasionați de artă,
rtă bibliofili sau
dacă doriți să faceți un dar special, vă oferim o
colecție limitată de linogravuri originale și cărți
cu autograf ilustrat.
https://editurafrontiera.ro/colectii/originale/

Pentru comenzile de grup (mai mult de
30 de cărți), vă rugăm să ne scrieți la
comenzi@editurafrontiera.ro, pentru a
negocia o ofertă personalizată.

Transport
gratuit
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Comenzi
de grup

Toate comenzile mai mari de 150 de lei
beneficiază de transport gratuit.
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București: Cărturești, Asteroidul B612,
Librăria Sophia, Librăria Mihai Eminescu,
Librăria Bizantină, Seneca Anticafe, Sun
Plaza, Mega Mall
Cluj: Tutimi și Titoc, Bookstory, Cărturești,
Book Corner, Universității
Constanța: Cărturești, Librăria Dorian Gray,
Prăvălia cu cărți
Timișoara: Cărturești, La Două Bufnițe,
Librăria Cartea cu nisip
Sibiu: Cărturești, Erasmus Buechercafe
Iași: Librăria Palas și Avant-garde,
Cărturești, librăriile Alexandria
Brașov: Cărturești, St. O. Iosif, Librăria
George Coșbuc
Oradea: Librăria Cair Paravel
Craiova: Librăria Elena Farago
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Acest catalog este o invitație în universul
cărților pentru copii și totodată un mic
ghid. Învățăm împreună ce înseamnă o
carte frumoasă și cum să o alegem din
mulțimea de cărți care ni se oferă.
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