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НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Најдобра книга за деца и млади, која ја доделува 
Друштвото на писателите на Македонија 

(потесен избор, 2019)

Најдобра книга за деца и млади меѓу два саеми на 
книга, признание кое го доделува Македонската 

асоцијација на издавачи
(Трето место, 2020)

Најкреативно издание меѓу два саеми на книга, 
признание кое го доделува Македонската 

асоцијација на издавачи
(Прво место, 2020)

Најдобра книга за млади на меѓународниот 
фестивал за литература и илустрација за деца 

„Литера“ (2020)

Билјана С. Црвенковска

ИЛУСТРАЦИИ НА НИТА МУЧА ВОЗРАСТ 7+

SВЕЗДА МРАК
И СУШТЕСТВАТА ОД СТРАШКОГРАД

“Sвезда Мрак и Суштествата од Страшкоград – книга нопак” е 
илустриран роман на Билјана С. Црвенковска, со илустрации на 
НитаМуча. 

Ова е роман за едно многу посебно девојче од еден многу посебен град. 
Осамено сираче кое вдомува несакани суштества, суштества кои се 
секогаш обесправени заради нивниот изглед: стаорци, бубачки, пајаци, 
црни мачиња, лилјаци... но и чудовишта, а и еден многу пријателски 
настроен дух. Но, тоа не е сè, затоа што спроти Страшкоград постои 
уште еден град, наречен Сретково – прекрасен град во кој живеат сите 
убави, слатки суштества. Со овој град владее принцезата Роза. Но, 
ништо не е онака како што изгледа на прв поглед. 
Книгата има две корици, но всушност се чита одназад. И да, постои 
причина за тоа, освен што е необично, интересно и забавно. Причината 
е што понекогаш работите треба да ги погледнеме од друг агол, за да 
можеме да ги разбереме.
Романот е фантастична приказна која им посочува на децата да не судат 
според изгледот, да ги отворат срцата за оние што се различни од нив и 
ги учи дека добрината, пријателството и храброста можат да се најдат и 
на мошне неочекувани места. 

140 x 200 мм
88 пп. / мек повез
ISBN 978-608-66234-3-2

ЕДИЦИЈА: РАЗЛИЧНИ И ПРЕКРАСНИКНИГИ ЗА ДЕЦа



ЕДИЦИЈА: РАЗЛИЧНИ И ПРЕКРАСНИ

НОВО!
ВОЗРАСТ 3+

„Кучето што мјаукаше и мачето што џавкаше” - сликовница на 
Билјана С. Црвенковска, со илустрации на Сања Симоска. 

Бо ја погледна Мони.
Мони го виде Бо. 
 
ав
ав
ав?
 
мјау 
мјау 
мјау!
 
Бо разбра сè што рече Мони.
Мони разбра сè што рече Бо.

Приказна што им укажува на децата што значи прифаќање на различните од нив, кои имаат исти чувства, желби и потреби, но ги 
изразуваат на поинаков начин. Приказна што пренесува една порака: колку и да сме различни, сите сме прекрасни на свој начин.

225 x 225 мм
40 пп. / тврд повез
ISBN 978-608-66234-0-1

Кучето што мјаукаше 
и мачето што џавкаше

Билјана С. Црвенковска

илустрации: Сања Симоска



205 x 205 мм
72 пп. / мек повез
ISBN 978-608-66234-8-7 (е-книга)
ISBN 978-608-66234-8-7 (печатено издание)

Е-книга
достапно и како

Шах со Бах
Владимир Мартиновски

илустрации: Зоран Кардула
Стихозбирка за деца и возрасни што ја сакаат (или 
сакаат да ја засакаат) музиката од авторот 
Владимир Мартиновски, со илустрации на Зоран 
Кардула.

50% 
од средствата од продажбата 

ќе бидат донирани 
за арт и музикотерапија 

за деца со посебни потреби

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Најдобро ликовно-графички уредено 
издание меѓу два саеми на книга, 

признание кое го доделува 
Македонската асоцијација на 

издавачи
(Второ место, 2020)

Признание за поттикнување 
општествена одговорност, кое го 

доделува Македонската асоцијација 
на издавачи

(Трето место, 2020)

ВОЗРАСТ 
8+



ЕДИЦИЈА: БЕЗВРЕМЕНСКИ ПРИКАЗНИ

Единаесетгодишната Ен Ширли никогаш немала вистински дом. По 
смртта на нејзините родители, постојано ја шетаат во разни згрижувачки 
домови и сиропиталишта. Кога по грешка ќе ја испратат да живее со 
Метју и Марила Катберт на големата Зелена фарма, сака засекогаш да 
остане таму. Но, Ен не е јадрото момче кое го очекуваа Метју и Марила.

Таа е палаво, зборлесто црвенокосо девојче со жесток темперамент, кое 
постојано запаѓа од една неволја во друга. Катбертови се согласни дека 
Ен е сосема поразлична од сите; таа е посебна, девојче со бујна 
фантазија. Сè што сакала во животот е да припаѓа некаде. И колку 
подолго останува на Зелената фарма, толку им е потешко на сите да си го 
замислат животот без неа.

Според оваа книга е снимена и популарната серија на Нетфликс - 
„Ен со Е“ (Anne with an E).

НОВО!

НОВО!

А5; 272 пп. / мек повез
ISBN 978-608-66234-1-8

„ЕН ОД ЗЕЛЕНАТА ФАРМА“ на Луси Мод Монтгомери 

А5; 192 пп. / мек повез
ISBN 978-608-66234-6-3

„ПОЛИАНА“ на Еленор Х. Портер 
Откако останува без родители, девојчето Полиана доаѓа да живее кај 
својата богата, но мошне строга тетка Поли. Со нејзината добрина, 
ведрина и заразен оптимизам, Полиана веднаш внесува радост во 
студениот дом. Заедно со момчето Џими, кое живее во сиропиталиштето, 
настојува да им помогне на сите и да им вдахне волја за живот. 

Според оваа безвременска приказна снимени се повеќе играни и 
ТВ-филмови, како и ТВ-серија.

Крцко не е совршен. Пред некој ден го изеде чевелот на мама и го 
уништи моето омилено списание. Тато го вика Напаст затоа што, 
вели, никогаш не видел понепослушно куче. Откако Крцко е член 
на нашето семејство, тато повеќе време минува во шпајзот, 
одошто во дневната соба. А балетската претстава „Оревокршачка“ 
во која ја играм главната улога само што не се одржала, и 
замислете, професорката Олга сака и Крцко да учествува во 
претставата! Каде и да се појави, Крцко стекнува нови фанови. 
Дури и другите балерини го обожаваат, а нив не е лесно да ги 
задоволиш. Што да ви кажам, навистина е тешко да не го сакаш.

Нина е совршена! И покрај тоа што сака змии и што ми се лути кога 
ќе ѝ искинам некое глупаво списание. Ме остава да ѝ ги грицкам 
ушите, а нејзините уши се најмеки на светот! Мама и тато се во ред. 
Тато ме вика Напаст, нешто што навистина не го разбирам, ама 
супер е кога заедно лаеме од тераса за да го нервираме комшијата 
Симе. Велат дека постојано правам некакви глупости, дека сум 
непослушен и смотан, ама никогаш не ми се лутат долго. Дури и 
комшијата Симе вели дека сум добро куче. Што да ви кажам, 
навистина е тешко да не ме сакаш!

А5; 112 пп. / мек повез
ISBN 978-608-4938-02-6

„ТЕШКО Е ДА НЕ МЕ САКАШ“ на Јасминка 
Петровиќ и илустрации на Ана Петровиќ

ЕДИЦИЈА: ОД ШУМИТЕ НА ЕВРОПА

ВОЗРАСТ 
8-12

ВОЗРАСТ 
8+

ВОЗРАСТ 
10+



ЕДИЦИЈА: ШУМОПЕДИЈА

Прекрасна шарена сликовница за учење и 
препознавање на буквите од азбуката преку весели 
стихови.

Зајак и змија заедно?
Зар е можно?
Зошто да не?! Но само
за миг.
Зајакот е во зорт,
змијата во скок!

НОВО!

Б5 / 104 пп. / мек повез
ISBN 978-608-4938-01-9

А4, 36 пп. / мек повез
ISBN 978-608-66234-2-5

ВОЗРАСТ 
5+

Азбукварка
Ванчо Полазаревски   Наташа Костовска

„ПРИРАЧНИК ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА“ на Кирил Арсовски-Пржо и илустрации на Хари Дудески

Истражувањето и проучувањето на природата се 
најстарите човекови активности. Преку нив, тој ја 
спознавал територијата што ја населува, просторот во кој 
живее и се храни, како и живиот свет – флората и фауната. 
Но, денес, кога природата под влијанијата на човекот 
драстично се менува, потребно е повторно одблизу да се 
запознаеме со нејзините вредности и елементи. Преку 
посета на природата и едуцирање за сите живи 
организми, се поставуваат темелите за нејзината заштита.
Овој прирачник во неколку поглавја дава практични 
совети и методи како можеме да го проучуваме живиот 
свет околу нас, при прошетка низ шума, пикник или дури 
посета на градскиот парк.
Темите, таксономски поделени, даваат и насоки, но и 
пораки за важноста на живиот свет околу нас.

Во овој прирачник, наменет за сите возрасти, претставени 
се методи од апликативната екологија преку кои 
читателот може да го проучува живиот свет. Почнување на 
истражувачки дневник, следење на промените на 
сезоната, набљудување инсекти, птици и цицачи, како и 
собирање растенија и изработка на хербариум се само 
дел од содржините на овој прирачник.
Целта на прирачникот е да го натера читателот да 
поминува колку што е можно подолго време на отворено 
во природа, да го спознава и да го набљудува живиот свет, 
да се грижи за загрозените живи организми и да го 
зголеми своето познавање за националните, но и за 
светските природни вредности.

ЕДИЦИЈА: ШУМА ОД ЗБОРОВИ

ВОЗРАСТ 
9-99



РОМАН

Таа нечујно се движи на работ на сенките, кај што тие едвај видливо се милуваат 
со месечевите места. А потоа, тивко преде приказни на границата меѓу реалноста 
и фантазијата, онаму кај што се допираат јавето и сонот. Женски приказни, 
длабоки и потресни, понекогаш љубовни, тивки или гласни, нежни или моќни…

„ДЕВЕТ ПРИКАЗНИ ЗА ГОСПОЃИЦА СИТ” на Билјана С. Црвенковска

А5 / 152 пп. / мек повез
ISBN 978-608-66234-4-9

НАГРАДИ И 
ПРИЗНАНИЈА

Финалист за наградата
 Роман на годината 

за 2019 година 
 на Фондацијата 

„Славко Јаневски“

„Девет приказни за госпоѓица Сит“ од Билјана 
С. Црвенковска е обмислен и внимателно 
структуриран роман. Функционира и како 
збирка раскази и како роман составен од една 
основна приказна-рамка што содржи девет 
други приказни, низ кои се провлекуваат 
неколку заеднички лајтмотиви. Тивкото 
чекорење на мачката – вистинска, замислена, 
симболична – но и нејзините ненадејни 
појавувања ги врзуваат во цврста композиција 
нишките од наративните месечеви мени и фуги. 
Во расказите се прикажани ситуации во кои 
сите протагонистки се наоѓаат на некаков 
крстопат, ситуација во која мора да донесат 
тешка одлука.

Калина Малеска, писателка и рецензент на 
книгата

ЕДИЦИЈА: ДАБРАВА

А5 / 96 пп. / мек повез
ISBN 978-608-66234-5-6

А5 / 88 пп. / мек повез
ISBN 978-608-66234-4-9

А5 / 88 пп. / мек повез
ISBN 978-608-66234-7-0

СТИХОЗБИРКИ

НАГРАДИ И 
ПРИЗНАНИЈА

Финалист за наградата
„Браќа Миладиновци“

за 2019 година 
 на Струшките

вечери на поезијата

НОВО!

ЕДИЦИЈА: КОРИЈА



www.cudnasuma.com


