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Câte lumi sunt într-o carte?

Când cineva citește o carte, peste lume se așază ordinea, așa spunea 
o poetă al cărei nume îmi scapă. De câte ori stau de vorbă cu copiii 
(și mi se întâmplă adesea), ne întrebăm ce e cu cititul: e o risipă 
nobilă de timp, un nisip de aur pe care-l lăsăm să ni se scurgă 
printre degete, în vreme ce mintea și sufletul se umplu de povești? 
Sau e timp câștigat, montat în chihlimbar, ca o bijuterie? Sau poate 
e o expansiune a timpului, un fel de a trăi o mie și una de vieți într-
una singură?

Când așez cele mai iubite cărți într-o vitrină imaginară, îmi dau 
seama că fiecare în parte are strălucirea ei, dar și că le stă bine 
împreună, rimează, se asortează ca niște pasteluri sau ca piesele 
unei colecții de miniaturi.

de Maria Tănăsescu

Cum iubesc copiii cărțile?

Cărțile pentru copii au fost, în multe 
epoci, dar cu precădere în cea pe 
care o traversăm acum, cărți-obiect. 

Sunt pe lumea asta povestitori, editori, 
ilustratori, graficieni a căror dragoste 
pentru copii și pentru povești are 
darul de a transforma o carte în 
carte-comoară.
De a o clasiciza, am spune, poate.

O asemenea carte traversează cu grație 
epocile fără să sufere, fără să piardă 

ceva pe drum, fără să i se desfacă vreo 
cusătură. De asemenea cărți suntem în 

perpetuă căutare aici, la Frontiera. Cărți care 
se recitesc, care salvează în chihlimbarul lor, 
nealterate de trecerea timpului, înțelepciunea 
și frumusețea lumii. 

Orice carte e un univers
din chihlimbar
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Sunt poveștile capsule de chihlimbar?

Marea întrebare, seria Poveștile lumii, Camera minunilor, Ghiduș cel 
curajos sau Secretul lui Raul Taburin sunt doar câteva dintre cărțile 
noastre care esențializează în chip prietenos și plin de umor adevăruri 
mai mari sau mai mici; sunt comori pe care le descoperim (sau ne 
sunt descoperite) la vârste mici, dar care pot fi redescoperite la orice 
vârstă, cu aceeași bucurie. 

Mi s-a întâmplat adesea să stau în fața unei biblioteci ca în fața unui 
sertar plin de răspunsuri: cărțile și poveștile pe care le publicăm sunt 
chiar mai mult decât răspunsuri potrivite, de multe ori sunt întrebări 
înțelept formulate. Care poartă înăuntrul lor toate răspunsurile posibile, 
asemenea unui chihlimbar nobil.

Am încercat să așezăm în lumină, cu mai multă consecvență în 
ultima vreme, poveștile cu tâlc ale lumii. E mai mult decât un gest 
de recuperare, e un fel de manifest al nostru de cititori. Suntem și 
noi cititori și recititori de asemenea povești. Ne lasă pe gânduri, ne 
stârnesc râsul, ne oglindim în materia lor lipsită de judecată și de 
prejudecată. Iubim aceste povești întocmai cum le iubesc și copiii:
ca pe niște vechi prieteni.

coordonator editorial Frontiera

MARIA TANASESCU
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După mai bine de 200 de volume citite și răs-citite, mi-am 
dat seama de un lucru: nu există cărți bune pentru copii și 
cărți proaste pentru copii. Există doar lecturi bune și lecturi 
slabe ale aceleiași cărți.

Cartea e doar un pretext al întâlnirii cu cei mici. Copiii nu vor 
atât cartea, cât împreună-citirea. Vor să ne vadă și să ne audă în 
postúri noi: de motani, de urși, de vrăjitori sau de avioane. Vor 
să înțeleagă lumea prin noi. Vor să învețe cuvintele așa cum le 
pronunțăm noi (ați remarcat, sunt sigur, atenția cu care copiii mici 
se uită la buzele adulților atunci când aceștia vorbesc.) Vor să se 
facă oameni așa cum suntem noi.

Așadar, la întâlnirea de fiecare seară cu copilul, nu vin 
autorii cărților, ci voi înșivă. Aveți încredere și în relația pe care 
o construiți cu copilul. Încercați să vă smulgeți oboselii, stresului, 
rutinei, să  citiți povestea așa cum ați vrea s-o citească el. Cu 
bucurie, prospețime, curiozitate, de parcă ar fi prima și ultima 
poveste din lume.

Din aceste întâlniri, copilul va învăța relația cu cartea, cu textul,
cu povestea. Dacă în jurul său cărțile sunt tratate ca niște produse, 
și copilul le va trata la fel. Dacă sunt prețuite ca niște prieteni, și 

copilul le va privi și el ca pe niște ființe vii. Dacă îi citiți 
grăbit, va fușări și el tot ce-i va pica în mână.

Cum  ii facem pe copii
sa citeasca

jurnalist și călător în jurul lumii, 
pentru care anii de călătorii 
au fost tot atâtea prilejuri de a 
aduna povești din culturi diverse 

BRAD FLORESCU

de Brad Florescu
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Dacă îi citiți așezat, cu accentele puse corect, îi veți da o făclie 
cu care să lumineze fiecare cotlon al cărților pe care le va aborda 
când va crește.

Aud adeseori părinți care se plâng al meu nu citește deloc sau care 
se laudă al meu e toată ziua cu cartea în mână. Nu aș fetișiza cititul. 
În sine, nu e nici bun, nici rău. E un mijloc, o aptitudine legată de 
tehnologie (pentru că alfabetul și tiparul sunt tehnologii), la fel ca 
utilizarea calculatorului, a plugului sau a energiei atomice. Orice 
tehnologie poate fi folosită în scopuri nobile sau distructive. Faptul 
că un individ – copil sau matur – citește e irelevant în absența 
scopului pentru care o face.

Mie, de exemplu, nu-mi place să citesc. Îmi obosește ochii și-mi dă 
dureri de umeri. Nu citesc de plăcere, ci pentru că sunt obligat s-o 
fac. Ce mă obligă? Dorința de a cunoaște. Setea de adevăr. Simt că 
mă sufoc dacă nu înțeleg un subiect sau altul, iar singura cale de a 
le pătrunde este lectura îndelungată și atentă, de multe ori însoțită 
de un carnet de notițe. Asta mă face să citesc atât de mult încât, la 
un moment dat, am ajuns să și scriu.

Adevărul, ca un pol magnetic, îl va atrage către el din orice punct 
se va afla și, sub îndrumarea părintească, îi va deschide căi 
nebănuite. Dintr-o carte frivolă despre un dinozaur roz puteți ajunge, 
în pași puțini și logici, la erele geologice, la structura sistemului 
solar, la apariția vieții și la geneza Universului. 

Copilul care e deprins să iubească adevărul și e înconjurat de cărți, 
de muzică, de natură (plante, animale, o fereastră către cer, un 
acvariu), la adăpostul iubirii de-acasă, își va găsi singur calea.

Un copil cititor va fi mai curand 
miscat de dragostea pentru adevar, 
decat de dragostea pentru citit. 
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Am curajul să rostesc cu voce tare și să scriu și aici! Îmi plac toate cărțile de la Frontiera!

Fiecare carte pe care am răsfoit-o a fost prilej de bucurie pură, nealterată. De multe ori, când realitatea 

a părut cenușie, m-am dus în lumea plină de culoare și blândă cunoaștere dintr-o carte de la Frontiera.

M-am împrietenit cu albine și cu arbori, cu flori și fructe, cu case frumoase, cu bunici înțelepte, cu 

copii isteți sau cu personaje cărora norocul nu le-a surâs neapărat. Dar în ansamblu, dacă viața are 

părți frumoase, sincere, senine, tolerante, le regăsim, când avem nevoie, scoțând din bibliotecă încă o 

carte Frontiera.

Raoul Taburin, voiosul meșter de biciclete a devenit prietenul meu imediat. Mi-am și imaginat că într-o 

bună dimineață sare din carte pe biroul meu și după ce își șterge mâinile de vaselină cu cârpa mea 

de ochelari, încingem o discuție.

Poate despre părintele său, marele caricaturist Jean-Jacques Sempé și despre felul lui blând de a 

privi lumea. Cu umor, înțelegere și compasiune. Așa cum este și în cartea din care a sărit Taburin: 

Secretul lui Raul Taburin.

O frumusețe de carte! Cu ilustrații minunate, în care îi admirăm pe fabuloșii omuleți ai lui Sempé.

Cu dialoguri pline de învâțăminte, dar și de compasiune pentru aceia dintre noi care poartă cu ei 

secrete care îi apasă. Cu o lume populată de personaje numite după meseriile lor: Figurin, fotograful 

orașului, opticianul Bifază sau băcanul Zbârcioagă... O lume cu de toate. Cu bune și cu rele. Ca viața 

însăși. Dar toate, pe deplin acceptate și niciodată judecate.

Un hohot de râs eliberator încheie cartea. Cu toții avem nevoie de așa ceva, nu-i așa?

Cartea Doi șoricei conține tot ce are mai bun literatura pentru copii: o poveste frumoasă, jocuri de 

cuvinte, ilustrații ca o pictură și un final care transformă o cină obișnuită într-una plină de pace și magie.

președinte Asociația OvidiuRo

MARIA GHEORGHIU

realizator emisiuni 
Radio România Cultural

ANAMARIA SPATARU

Recomandari de lectura
de la prietenii editurii 
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Vorba celebrului autor: „Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc...” să vă recomand vreo carte 

de la Editura Frontiera, mă blochez. Am citit cu fetița mea multe povești de la voi. Și chiar ne este 

foarte greu să ne oprim doar la una, ca recomandare. Cartea cu cele mai multe citiri, în ultimul timp, 

a fost Secretul lui Raul Taburin. Culmea, fata mea nu iubește bicicleta, în schimb eu (mama) da, 

dar preferința pentru poveste nu de la taburine s-a tras, ci de la trăirile lui Raul. 

Fricile copilului s-au întâlnit cu cele ale personajului, cartea a pansat copilul, care știe cât de 

apăsătoare și neplăcute pot fi fricile ținute secret. Ca să nu mai spun cât de eliberatoare sunt 

situațiile neprevăzute, fix alea de care nu ai scăpare, când iei fricile de coarne și le eliberezi. Secretul 

lui Raul Taburin, povestea, poate avea semnificații diferite pentru fiecare. La noi a fost despre temeri. 

Oare pentru voi cum o fi?

Patricia Polacco, regina cărților ilustrate inspirate din povești adevărate, ne aduce o poveste dintr-

un timp și un loc atât de îndepărtate, încât pare că vine de pe altă planetă, nu doar din alte vremuri. 

Atunci, cum se face că simt căldura săpunurilor strecurate sub pături de lână și aud clinchetul 

clopoțeilor saniei pornite în căutarea bradului de Crăciun pentru salon? De ce simt mirosul de citrice 

care-mi atinge delicat fața și aduce a tărâmuri însorite și îndepărtate, de parcă o portocală la sfârșitul 

lui decembrie încă ar fi o întâmplare imposibilă? Această carte nu dă lecții. Dar e posibil ca Frankie 

să-și croiască drum direct în inimile voastre. E posibil să vă aducă aminte că este o mai curând o 

binecuvântare să oferi, decât să primești. E posibil să vă aducă aminte că a ține în mâini și a mânca 

o portocală la sfârșit de decembrie continua să fie un miracol. 

Mulțumiri editurii Frontiera că a tradus și publicat în limba română una dintre cărțile preferate ale 

familiei mele, ca ea să poată deveni o carte iubită și în familiile din România.

muzeograf la Muzeul Național de 
Istorie Naturală Grigore Antipa

MARINA BLIDERISANU

bibliotecară la Biblioteca Copiilor din 
Lupeni și fondatoarea Inițiativei
Citim Împreună România

BRANDI BATES
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NOUTATI
RECOMANDARI
BESTSELLER
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JEAN-JACQUES SEMPÉ
Caricaturist, umorist și unul dintre cei 
mai mari desenatori europeni.
Opera sa acoperă un sfert de secol și 
este reprezentată în cele mai importante 
galerii contemporane.
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Raul Taburin este cel mai cunoscut 
negustor și reparator de biciclete din 
micul oraș Sin-Cereni. Atât de cunoscut, 
încât oamenii au ajuns să nu mai spună 
bicicletă, ci… taburină! Raul Taburin are 
însă și un secret bine ascuns.

Deși bicicletele sunt tovarășele sale 
nedespărțite, Taburin nu a reușit 
să învețe niciodată să meargă pe 
bicicletă. Cine să-l creadă, însă? 
Și cum să trăiești cu un asemenea 
secret tocmai în orășelul Sin-
Cereni? Autor // Ilustrator // Jean-Jacques Sempé

NO
UT

AT
E

Roman grafic semnat de 
cel mai mare desenator 
francez, Sempé

+10ani Un secret pe care
nu l-ar crede nimeni!



11



12

NO
UT

AT
E

Prințul Miorlau este 
o colecție de poeme 
năstrușnic-educative 
scrise de Nina Cassian. 
Facem cunoștință cu 
păpuși semețe, ostași de 
plumb, trompete, fetițe 
uituce și prinți miorlăitori.

Un alai vesel, de care 
ne amuzăm și pe care 
îl îndrăgim după mai 
bine de 50 de ani de la 
apariția cărții. 

+5ani

Autor //
Ilustrator //

Nina Cassian
Oana Ispir
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Poetă, traducătoare, compozitoare, 
Nina Cassian este una dintre cele 
mai importante scriitoare din 
literatura română pentru copii.

Inventar de copii 
miorlăiți și fandosiți, 
așa cum sunt toți 
copiii uneori.

Seria 
NINA CASSIAN

Prințul Miorlau
nu face MIAU!
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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!
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Autor //
Ilustrator //

Nina Cassian
Karda Zenko

Cum recunoști un tigru 
transformat în pisică?

Autor //
Ilustrator //

Nina Cassian
Andrei Tache

În câte locuri poți ascunde
un șoricar lung și ascuțit?

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!
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Brad Florescu este un cunoscut 
jurnalist și călător în jurul 
lumii. Anii de călătorii au fost 
tot atâtea prilejuri de a aduna 
povești din culturi diverse. 

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 //
Ilustrator //

Brad Florescu
Matei Alexandrescu

Povești comice și absurde 
din lumea toată.

+7ani
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Brad Florescu este jurnalist, fotograf și 
călător în jurul lumii. Blogul său, Tedoo.ro, 
a fost printre primele
portaluri românești
de călătorii.

BRAD FLORESCU 

NO
UT

AT
E

+7ani
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Al doilea volum din seria 
Poveștile lumii de Brad Florescu. 
Povești vechi și noi despre 
oameni, animale, lumea văzută 
și cea nevăzută. Cu mult umor, 
care e marca seriei.

Autor //
Ilustrator //

Brad Florescu
Ștefan Georgescu

Antologie de povești
din toată lumea

Seria Poveștile lumii, 
cuprinzând volumele Ce 
a făcut marchizul când a 
aflat și Ce a uitat călătorul, 
face parte din colecția 
Frontiera CLASIC: antologii 
nobile de povești culese din 
tradiții culturale diverse.
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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. Autor // Ilustrator // Philippe Fix

Inventatori iscusiți
NO

UT
AT

E

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

PHILIPPE FIX
Autor și ilustrator clasic francez, creator 
de bandă desenată. Asemenea lui Cicero, 
consideră că nu îți trebuie nimic mai mult 
în viață decât o bibliotecă și o grădină.

+5ani
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Emmanuel Bourdier este scriitor francez, profesor 
și animator de emisiuni radio despre muzica rock. 
Scrie pentru adulții în devenire, dar și pentru 
copii care s-au făcut mari. Se declară posesorul 
unei copilării fericite și al unor pasiuni constante: 
cinema, muzică, teatru, bricolaj, ba chiar și sport.

EMMANUEL BOURDIER

+7ani
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este cartea unui bunic (cu 
capul un pic în căpșune) și a 
unui nepot (un pic plictisit). 
Dar este și cartea unui pirat, a 
unui detectiv, a unui rege. Și o 
carte în care încap multă duioșie 
și mult umor. 

Autor //
Ilustrator //

Emmanuel Bourdier
Laurent Simon

Bunicule, care era meseria 
ta înainte să fii bunic?

NO
UT

AT
E

Un roman scurt, amuzant 
și plin de tandrețe despre 
un nepot și bunicul lui 
atins de amnezie.
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Ghid pentru educația 
la domiciliu
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Învățăcelul cel viteaz este o carte care 
explorează manierele în care putem trezi 
entuziasmul copiilor cu privire la învățare 
și prin care putem menține o atmosferă 
de învățare activă acasă.

Veți descoperi un ghid prietenos,  care 
combină filosofia homeschoolingului cu 
sfaturi extrem de pragmatice și liste de 
pași și activități pentru părinți și copii.

Julie Bogart este mamă a cinci copii educați 
la domiciliu și scriitoare de succes pe teme 
educaționale în SUA.

JULIE BOGART

adulti,

Un ghid practic despre 
homeschooling și 
plăcerea de a învăța.

Autor // Autor // Julie Bogart

NO
UT

AT
E
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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.

Ghid de terapie 
senzorială

C.S. Kranowitz este 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.

C. S. KRANOWITZ

adulti,

Cel mai tradus ghid din 
lume despre problemele de 
procesare senzorială la copii.

Autor // C. S. Kranowitz
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Frankie este mezinul familiei 
Stowell și are opt frați. Pentru 
ei, fiecare Crăciun este cu totul 
și cu totul special, pentru că 
tatăl lor le aduce de departe, cu 
trăsura, nouă portocale, câte una 
pentru fiecare copil.O iarnă grea 
și o înlănțuire de întâmplări 
îl fac pe Frankie să simtă 
care este cu adevărat sufletul 
acestei sărbători

O poveste despre 
Crăciun și familie
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Autor // Ilustrator // Patricia Polacco

NO
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E

+5ani
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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.

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.

Un omagiu pentru 
toți profesorii

+7ani

Autor // Ilustrator // Patricia Polacco
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+4ani

+4ani

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!

Doi șoricei este o carte mică despre 
o aventură mare. Doi șoricei pornesc 
într-o aventură care le pune la încercare 
prietenia.

Numărăm împreună cu ei până la 
3 și înapoi la 1, dar nu neapărat în 
această ordine!

O prietenie buclucașă

O prietenie, mai multe aventuri

R
E

CO
M

AN
D

AR
E

Autor // Ilustrator // Sergio Ruzzier

Autor // Ilustrator // Sergio Ruzzier
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Bandă desenată 
pentru cei mici
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Camera cu minuni spune povestea 
unui hârciog simpatic și strângător.

Hârciogul are nume de savant 
și ochi de artist. Colecționează 
obiecte găsite pe drum și le 
adună într-o cameră specială, pe 
care a numit-o Camera cu minuni.

Pius Pelosi
are o comoară

+4ani

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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Autor // Ilustrator // Sergio Ruzzier
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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 uriașe plante 
ilustrate în culori vibrante.

Autor //
Ilustrator //

Wojciech Grajkowski
Piotr Socha

Enciclopedie gigantică
despre albine
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+7ani

PREMII
2016 
2017 

2017
2017

White Ravens

Premiul German pentru 
Literatură de Tineret

Leipziger Lesekompass

Marele premiul pentru scriere 
educativă al Society of Authors
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+7ani
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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 //
Ilustrator //

Wojciech Grajkowski
Piotr Socha

Află totul despre arbori

NO
UT

AT
E

PIOTR SOCHA
Designer grafic, ilustrator 
de carte și totodată unul 
dintre cei mai cunoscuți 
caricaturiști polonezi.
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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.

PREMII

NOMINALIZARI˘

2017

2017 

2018

2020

2020

2020 

2020

2021

2021

Cea mai bună carte a 
anului – IBBY Lituania

Cele mai bune ilustrații de 
carte de copii – IBBY Lituania

Cartea de copii a anului – 
Lituania

Premiul internațional Jānis 
Baltvilks – Letonia

Inclusă în selecția Honour List 
a IBBY

Nominalizată la premiul 
Bologna Ragazzi – Italia

Nominalizată la Festivalul 
internațional de Benzi 
Desenate de la Angoulême

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

Nominalizată la Premiul 
German pentru Literatură 
de Tineret

Jurnal de copil în exil
B
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Autor //
Ilustrator //

Jurga Vile
Lina Itagaki
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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.

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.

PREMII
2017 

2018 

2019

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

Nominalizată la Premiul German 
pentru Literatură de Tineret

Lista scurtă pentru Prix Sourcier

+10
aniUn secol, o casă, o familie
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Autor //
Ilustrator //

Aleksandra Litvina
Anna Desnițkaia
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Camera cu minuni

Ernest și Celestine
la picnic

Din fericire

Ernest și Celestine
l-au pierdut pe Simeon

Doi șoricei

Ernest și Celestine
la muzeu

Autor // Ilustrator //
Sergio Ruzzier
Preț // 35 lei

Autor // Ilustrator // 
Gabrielle Vincent
Preț // 35 lei

Autor // Ilustrator //
Remy Charlip
Preț // 35 lei

Autor // Ilustrator // 
Gabrielle Vincent
Preț // 35 lei

Autor // Ilustrator //
Sergio Ruzzier
Preț // 29,4 lei

Autor // Ilustrator // 
Gabrielle Vincent
Preț // 35 lei

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

Picnicul și promisiunile
se țin, chiar dacă plouă!

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

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

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

Celestine se pierde în 
timpul vizitei la muzeu,
dar nu pentru mult timp.

3
ani+ 3

ani+ 3
ani+

3
ani+ 3

ani+ 3
ani+
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Petrecerea

Autor // Ilustrator //
Sergio Ruzzier
Preț // 35 lei

Bandă desenată pentru cei 
mici, potrivită pentru lectura 
cu voce tare acasă sau la 
grădiniță.

5
ani+

Serafim și mașinăriile 
fermecate

Cele mai năstrușnice invenții 
pe care le-a văzut Parisul!

Autor // Ilustrator //
Philippe Fix
Preț // 39 lei

5
ani+

Mamaaa! Să dormi ca un tigru

Autor // Ilustrator //
Mario Ramos
Preț // 28,35 lei

Autor // Mary Logue
Ilustrator // Pamela Zagarenski
Preț // 37 lei

Carte de numărătoare 
de la 1 la 10.

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

3
ani+

3
ani+
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Copacul meu Cum crește grădina mea? Sărbătoarea fructelor

Ghiduș cel curajos

Autor // Ilustrator //
Gerda Muller
Preț // 39 lei

Autor // Ilustrator //
Gerda Muller
Preț // 35 lei

Autor // Ilustrator //
Gerda Muller
Preț // 35 lei

Autor // Ilustrator // 
Mario Ramos
Preț // 35 lei

Mini-enciclopedie ilustrată 
despre viața pădurii și a 
copacilor.

Mini-enciclopedie ilustrată depre 
legume, plante și secretele vieții 
de sub pământ.

Mini-enciclopedie ilustrată 
despre fructe.

O fabulă modernă despre 
putere și curaj.

5
ani+

5
ani+ 5

ani+

5
ani+

Crăciunul O portocală de Crăciun

Să ne reamintim împreună 
de ce sărbătorim Crăciunul.

Dăruind, vei dobândi. Este 
minunea pe care o trăiește și 
Frankie într-un Crăciun gălăgios 
și parfumat de familie.

Autor // Ilustrator // 
Mihail Aldașin
Preț // 45 lei

Autor // Ilustrator // 
Patricia Polacco
Preț // 49 lei

5
ani+ 5

ani+
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Îngerul bunicului Marea întrebare

Recenka și ouăle de 
Paști

Leopantera

Olenka

Autor // Ilustrator //
Jutta Bauer
Preț // 35 lei

Autor // Ilustrator //
Wolf Erlbruch
Preț // 35 lei

Autor // Piotr Wilkon
Ilustrator // Jozef Wilkon
Preț // 35 lei

Autor // Ilustrator //
Gaya Wisniewski
Preț // 35 lei

Autor // Ilustrator //
Patricia Polacco
Preț // 35 lei

O poveste despre bunici 
și nepoți, viață și moarte, 
bucurie și încredere.

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

O poveste despre Paști
și tradiția pictării ouălor.

Prima dragoste
pe înțelesul copiilor. 

O poveste caldă despre cinci 
prieteni prinși într-o aventură 
de sfârșit de iarnă. 

5
ani+

5
ani+

5
ani+

5
ani+

5
ani+

Când tună a tort

Autor // Ilustrator //
Patricia Polacco
Preț // 35 lei

O poveste-joc despre cum 
să învingi frica de tunete cu 
ajutorul... bunicii.

5
ani+
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Străbunicul meu,  
Emil Racoviță

Suflătorul de vise

Albinele

Willie Fulg de Nea

Povestea fantastică a unei 
fetițe plecate în Antarctica,
pe urmele străbunicului
Emil Racoviță.

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

Enciclopedie gigantică
despre albine.

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

Autor // Andreia Petcu
Ilustrator // Eugen Berlo
Preț // 37 lei

Autor // Bernard Villiot
Ilustrator // Thibault Prugne
Preț // 39 lei

Autor // Jacqueline Briggs Martin
Ilustrator // Mary Azarian
Preț // 29 lei

Autor // Wojciech Grajkowski
Ilustrator // Piotr Socha
Preț // 95 lei

7
ani+

5
ani+

5
ani+

5
ani+
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Enciclopedie gigantică
despre arbori.

Arborii

Autor // Wojciech Grajkowski
Ilustrator // Piotr Socha
Preț // 95 lei

Cartea cuvintelor 
dispărute

Cartea omulețilorCartea meseriilor 
dispărute

Autor // Mircea Stanciu
Ilustrator // Diana Margareta Cepleanu
Preț // 40 lei

Autor // Mircea Stanciu
Ilustrator // Ștefan Georgescu
Preț // 35 lei

Autor // Mircea Stanciu
Ilustrator // Maria Brudașcă
Preț // 35 lei

Cum arată cuvântul TIHNĂ? 
Dar SNOAVĂ? O carte inedită 
despre cuvintele mai puțin 
folosite de copii.

Un inventar amuzant de 
profiluri temperamentale
ale copiilor. 

Portrete de meserii dispărute 
și obiectele specifice lor.

7
ani+ 7

ani+

7
ani+

7
ani+

7
ani+
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Regele Curcubeu și alte 
povești despre răbdare

Autor // Amalia Banaș
Ilustrator // Diana Margareta Cepleanu
Preț // 45 lei

Antologie de basme, fabule și 
pilde despre răbdare.

7
ani+ 7

ani+

Ce a făcut marchizul 
când a aflat

Autor // Brad Florescu
Ilustrator // Matei Alexandrescu
Preț // 45 lei

Antologie de povești din 
toată lumea.

Crocodilul Ghena și 
prietenii săi

Dejunul unei frunze Mulțumesc, domnule 
profesor!

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

Poezii pentru copii, jocuri de 
cuvinte și rime năstrușnice.

O fetiță dislexică învață să 
citească cu ajutorul unui 
profesor inimos.

Autor // Eduard Uspenski
Ilustrator // Ivan Kraveț
Preț // 40 lei

Autor // Ilustrator // 
Marina Debattista
Preț // 33,6 lei

Autor // Ilustrator // 
Patricia Polacco
Preț // 35 lei

7
ani+

7
ani+

7
ani+

7
ani+

Ce a uitat călătorul

Autor // Brad Florescu
Ilustrator // Ștefan Georgescu
Preț // 69 lei

Al doilea volum din seria 
Poveștile lumii aduce 
nouăsprezece noi povestiri 
călătoare.
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Dacă e miercuri,
e bunicul

Un roman scurt, amuzant și plin de 
tandrețe despre un nepot și bunicul 
lui atins de amnezie. Atunci când e 
cu capu-n căpșune, bunicul devine 
vedeta incontestabilă a nepotului!

Autor // Emmanuel Bourdier
Ilustrator // Laurent Simon
Preț // 35 lei

7
ani+

Povestea a doi pui 
de tigru

Roșcată-ca-arama 
și cei șapte șoricari

Prințul Miorlau

Povestea cu lupulSpune-mi o poveste 
cu pisici

Autor // William McCleery
Ilustrator // Dan Dulău
Preț // 33 lei

Autor // Eniko Szabo
Ilustrator // Karda Zenko
Preț // 45 lei

Autor // Nina Cassian
Ilustrator // Karda Zenko
Preț // 49 lei

Autor // Nina Cassian
Ilustrator // Andrei Tache
Preț // 35 lei

Autor // Nina Cassian
Ilustrator // Oana Ispir
Preț // 49 lei

Aventurile în versuri a doi 
pui de tigru rătăciți în jungla 
cu făpturi bizare.

Aventurile a șapte pui de 
șoricar și ale mamei lor.

Prințul Miorlau nu face MIAU, 
dar… se miorlăie! O galerie 
amuzantă și educativă de copii 
cu comportamente nu tocmai 
agreabile.

Roman amuzant despre un lup, 
o găină și un băiețel care nu 
vrea ca povestea să se termine.

Antologie de basme cu pisici.

7
ani+

7
ani+

7
ani+

7
ani+ 7

ani+
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O sută de ani în casa noastră

Un secol, o familie, o poveste. Descoperă 
cronologia ilustrată a secolului XX rusesc.

Cine a descoperit 
America?

Secretul lui
Raul Taburin

Haiku siberian

Autor // Jurga Vile
Ilustrator // Lina Itagaki
Preț // 59 lei

Autor // Ilustrator // 
Jean-Jacques Sempé
Preț // 54 lei

Autor // Iosif Brodski
Ilustrator // Igor Oleinikov
Preț // 45 lei

Autor // Aleksandra Litvina
Ilustrator // Anna Desnițkaia
Preț // 75 lei

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

Cel mai priceput mecanic de 
biciclete are un secret incredibil.

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

10ani+
10ani+

10ani+

10ani+
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Sistemul nervos, 
sistemul bucuros

Copilul desincronizat 
senzorial

Motivație și 
recompensă

Învățăcelul
cel viteaz

Neurotriburi

Autor // Steven Silberman
Preț // 62 lei

Autor // Robert Schramm
Preț // 69 lei

Autor // Julie Bogart
Preț // 69 lei

Autor // Gabriel Achim
Ilustrator // Cosma și Marta
Preț // 29 lei

Autor // C.S.Kranowitz
Preț // 69 lei

Scurt inventar de vorbe în 
doi peri ale copiilor.

Introducere practică în terapia 
senzorială pentru copii.

Ghid pentru terapia 
comportamentală a copiilor 
cu autism.

Un ghid practic despre 
homeschooling și
plăcerea de a învăța.

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

7
ani+

adulti, adulti,
adulti,

adulti
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Laboratorul
lui Serafim
Clubul de lectură
al Editurii Frontiera

Laboratorul lui Serafim
este un club adresat educatorilor, învățătorilor și profesorilor. Oferă resursele 
necesare pentru a descoperi alături de copii colecția de povești savuroase, 
pline de umor și înțelepciune din portofoliul editurii Frontiera. 

Poveștile sunt completate de materiale didactice dezvoltate pe baza cărților, 
care transformă sesiunile de citit într-un joc atractiv al descoperirilor.

?

oferte speciale
la toate titlurile noastre

transport gratuit
la comenzi

oferte de ateliere
pentru copii 

întâlniri cu editori,

organizare de târguri de carte acces gratuit la
resurse didactice auxiliare

acces prioritar la produse
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Cui se adresează? Cum funcționează?
învățătorilor

profesorilor

educatorilor

pedagogilor

specialiștilor
care lucrează cu
grupuri de copii

Te înscrii în club:

Primești pe mail lista de oferte concrete
ale clubului și acces la resurse.

Ținem legătura pentru a da viață împreună
poveștilor pentru copii.

1.

3.

2.

Și totuși, cine e Serafim?
Pentru înscrierea în clubul de lectură ”Laboratorul lui Serafim”,
completați formularul disponibil pe   
și veți primi o ofertă personalizată.
 
Serafim este personajul principal din cartea „Serafim și mașinăriile 
fermecate” de Philippe Fix. Îi place să meșterească, să construiască 
și să inventeze. Are curiozitatea unui copil aflat în prima zi de școală – 
dar și priceperea profesorului care nu obosește să inventeze mașinării 
fermecate. În laboratorul lui, Serafim pune la cale experiențe noi și îi 
ajută pe copii să prindă drag de carte.

frumoase
pentru
copii

Contact
lili.preda@editurafrontiera.ro
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Bine de stiut,
Oferte 

speciale

Laboratorul 
lui Serafim 

Comenzi 
de grup

Transport 
gratuit

Pe site-ul editurii, avem întotdeauna cărți sau 
pachete de cărți la prețuri speciale: 

editurafrontiera.ro/produse/oferte

Laboratorul lui Serafim este un club adresat 
educatorilor, învățătorilor și profesorilor. Oferă 

resursele necesare pentru a descoperi alături de 
copii colecția de povești savuroase, pline de umor 

și înțelepciune din portofoliul editurii Frontiera:

editurafrontiera.ro/laboratorul-lui-serafim

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.

Toate comenzile mai mari de 150 de lei 
beneficiază de transport gratuit.

Materiale 
didactice

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.

editurafrontiera.ro/colectii/resurse
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INFORMATII UTILE,

Contact:
office@editurafrontiera.ro
comenzi@editurafrontiera.ro

Telefon: +40 736 410 433

București: Cărturești, 
Librăria Sophia, 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

LIBRARII UNDE NE GASITI,
˘ ˘



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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