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«Зоряний пил під подушкою» 
(українською мовою) 
 
«Звездная пыль под подушкой» 
(російською мовою) 
 

Опис 
Художньо-пізнавальний альманах для дітей 6‒10 років, у якому 

зібрані захопливі статті, оповідання, вірші, інтерв’ю, комікс, 

загадки... і навіть справжній квест! 

Альманах відкриє дітям дивовижний і багатогранний світ і по-

справжньому зацікавить їх. 

Зміст 
Це збірка оповідань, віршів, завдань і дивовижних фактів про 

все маленьке і непомітне, до того ж із чудовими ілюстраціями. 

Ми поговоримо з дітьми про атоми і пікселі, мікроскопи 

й бактерії, пуантилістів і мініатюри в кіно, про крихітних тварин і 

Великий адронний колайдер. 

Легко і доступно 

✔  Ми розповідаємо про складне просто, щоб було 

зрозуміло молодшому школяреві. 

Показуємо світ зусібіч 

✔  В альманасі зібрані цікаві відомості з 

найрізноманітніших сфер — фізика й мистецтво, 

біологія і лінгвістика, математика та історія, — як у 

кращих освітніх програмах. 

Буде цікаво 

✔  На кожному розвороті — сюрприз! Ми зібрали тексти 

різних жанрів, тем і форматів, аби будь-який читач 

знайшов для себе щось цікаве. 

Не на один раз 

✔  В альманасі 96 сторінок, 26 статей — задоволення 

можна розтягнути надовго. 
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Відгуки 
Ліза Біргер, літературний критик: «…Детские альманахи оказались забыты с советских времен, но этот 
сборник рассказов, стихов, задач и удивительных фактов в замечательно разнообразных иллюстрациях 
доказывает, насколько такая форма органично подходит современному эклектичному миру. Тема первого 
альманаха из будущей большой серии — маленькое. Это становится поводом поговорить и об устройстве 
фракталов, и о картинах пуантилистов, и о том, как все фильмы о Гарри Поттере умещаются на маленькую 
флешку…» 

 
Промо 
 
• Анонс виходу книжки та публікація рецензій у ЗМІ. 
• Реклама, проведення конкурсів і розіграшів у соцмережах. 
• Контекстна реклама. 
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