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Библии
Библия с
препратки
твърди
корици

Ревизия на библейския
текст от 2001 г. - проект
Живо Слово, направена
върху ревизираното
издание на Славейковия
превод от 1924 г.
Изданието е с препратки,
разположени между двете
колони на текста. Има
уводни думи към всяка книга
от Библията и вътрешни
заглавия. Думите на Исус
в Новия Завет са изписани
в червено, а накрая на
изданието има карти и
помощни материали.

2

Размери:
170 Х 239 Х 35 мм
Цветове на корицата:
черно, тъмно червено,
тъмно синьо

Библия с
препратки
меки
корици

Размери:
165 Х 233 Х 30 мм
Цветове на корицата:
черно, тъмно червено,
тъмно синьо

Библии
Библия с препратки
кожени корици
позлатени страници

Размери:
172 Х 242 Х 30 мм
Цветове на корицата:
черно, тъмно червено

Библия с препратки
кожени корици
позлатени страници и палци
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Библии
Библия с препратки
кожени корици и цип

Размери:
175 Х 251 Х 29 мм
Цветове на корицата:
черно, тъмно червено

Ревизия на библейския текст от 2001
г. - проект Живо Слово, направена върху
ревизираното издание на Славейковия
превод от 1924 г. Текстът е с едър
шрифт. Има уводни думи към всяка книга
от Библията и вътрешни заглавия.
Думите на Исус в Новия Завет са
изписани в червено. Няма допълнителни
материали.
Размери:
148 Х 210 Х 39 мм
Цветове на корицата:
черно, тъмно червено,
тъмно синьо

4

Библия
с едър
шрифт
меки
корици

Библии
Библия с
едър шрифт
твърди корици

Размери:
153 Х 217 Х 39 мм
Цветове на корицата:
черно, тъмно червено,
тъмно синьо

Библия с
едър шрифт
кожени корици
и позлатени
страНИЦИ
Размери:
157 Х 220 Х 35 мм
Цвят на корицата:
черно

учебна библия
живо слово

Размери:
170 Х 236 Х 39 мм
Твърди корици

Учебно издание на Библията,
което съдържа курсове
за изучаване на текста и
планове за четене, помагала,
карти, библейски речници,
календари, бележки и статии.
Думите на Бог в Стария
Завет и на Исус в Новия Завет
са изписани в червено.
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Библии
Библия
джобен
формат

Компактно, леко и удобно
за носене издание на
Библията, без препратки и
допълнителни материали.

кожени
корици

Размери:
112 Х 165 Х 28 мм

позлатени
страници

Библия – джобен
формат, цип
Размери:
172 х 114 х 29 mm
Цвят на корицата:
черен

Библия
джобен формат
Меки корици

Размери:
112 Х 155 Х 25 мм
Цветове на корицата:
черно, тъмно червено
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Библии
семейна
Библия

Специално издание на
Библията за цялото
семейство. Съдържа
множество графични и
цветни илюстрации от
българските художници
Хари и Пенка Атанасови.

твърди
корици

Размери:
204 Х 256 Х 34 мм
Цвят на корицата:
тъмно кафяво

семейна Библия
кожени корици
Размери:
205 Х 257 Х 29 мм
Цвят на корицата:
тъмно червено

Има раздел за
децата, където
основните истории
от Библията
са преразказани
на достъпен
за тях език, от
професор Димитър
Коруджиев.
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нови завети
новият завет и псалмите
среден формат и меки корици

Размери:
147 Х 210 Х 10 мм
Цветове на корицата:
черно, тъмно червено, тъмно синьо

новият
завет и
псалмите
меки
корици
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Ревизия на библейския текст от 2001г.
- проект Живо Слово, направена върху
ревизираното издание на Славейковия
превод от 1924 г. Текстът е с едър
шрифт. Има уводни думи към всяка книга
от Новия Завет и вътрешни заглавия.

Компактно, леко и удобно
за носене издание на
Новия Завет и Псалмите.
Шрифтът е добре четивен.
Размери:
120 Х 125 Х 18 мм
Цветове на корицата:
тъмно синьо, тъмно червено

нови завети

		

Отхвърленият месия
Изданието съдържа нов превод на Евангелието според
Йоан от старогръцки на български език, направен от
Венцислав Стойков. Преводът цели да предаде текста
на Евангелието на ясен, разбираем и съвременен език.
В изданието са публикувани и много обяснителни
бележки и кратки студии, написани от автора.
Размери:
140 Х 205 Х 11 мм
Мека корица

съгласуване на четирите
евангелия
Размери:
142 Х 210 Х 12 мм
Мека корица

Ревизирано издание на Съгласието на
четирите Евангелия от 1880 г., Цариград.
Текстът на четирите Евангелия е поднесен
в хронологичен ред и евангелските разкази
са съпоставени на местата, където си
съвпадат.

Инджил’ин
чадаш
тюркче
чевириси

Новият завет на съвременен
турски език, написан на кирилица.
Размери:
142 Х 210 Х 12 мм
Мека корица
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у ч е б н а л и т е рат у ра
Библейски
Пътреводител
Кратък библейски справочник,
който дава много информация
за историческата обстановка,
обичаите и характерните
особености на времената описани
в Библията. С негова помощ
библейският текст оживява и
разкрива много от тайните си.

Размери:
201 Х 247 Х 15 мм
Твърда корица

Библейски
Пътреводител
към Исус
Кратък библейски
справочник
за живота и
служението на Исус
Христос. Съдържа
детайлни, схеми
и карти, както и
над 150 цветни
илюстрации.
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д р у га л и т е рат у ра
зад завесата
Едно мюсюлманско момиче, впримчено в своята религия,
строгото си възпитание, ограниченията, наложени от
това, че е жена и състоянието й на инвалид, е освободена
от Бога. Завесата, която в продължение на години я е
възпирала да познае Бог в истинската Му същност, е
разкъсана.
Размери:
112 Х 165 Х 11 мм
Мека корица

диалог между
християнин и
мисюлманин

Джамията –
представа и реалност
Това е задълбочено изследване
на едно единствено понятие:
джамия. Авторите предлагат
своя предизвикателен труд, който
следва да бъде приет сериозно и от
мюсюлмани, и от немюсюлмани.
Размери:
145 Х 200 Х 5 мм
Мека корица

Тази книга ви предлага
християнската и
мюсюлманската гледна точка
върху основни доктрини на
двете религии.
Размери:
140 Х 201 Х 19 мм
Мека корица
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д р у га л и т е рат у ра
Иди си с мир

Книгата на Шери Фресонки
помага на подрастващите да
осъзнаят кои са дълбоките
наранявания, които ги водят до
саморазрушително поведение,
като им дава практични, лесно
изпълними, променящи живота
методи, с които да предадат
нараняванията си на Бога
и да бъдат изцелени.

за тийнейджъри
Размери:
135 Х 205 Х 15 мм
Мека корица

Писания
и писаници

за малки и големи неща

Апокрифните
евангелски текстове и
истината за тях

Размери:
190 Х 172 Х 10 мм
Мека корица

В тази книга са щрихирани случки от
ежедневието, които ни предизвикват
към вяра в Бога и насочват погледа ни
към хората около нас.
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Размери:
145 Х 205 Х 9 мм
Мека корица

Авторът, Проф. Николай Кочев ни
предлага кратко изследване на
апокрифната литература свързана с
живота на Исус Христос и по специално
Евангелията от Тома и Филип.

д р у га л и т е рат у ра

Размери:
140 Х 200 Х 7 мм
Мека корица

портрети на исус; притчите на исус; лични срещи с исус
Поредица от три книжки с библейски уроци върху живота и служението на Исус
Христос. Всеки урок съдържа, библейски текст, въпроси за размисъл и разяснителни
бележки. Съставени са от п-р Робърт У. Мартин.

Библията
в България
Това издание включва доклади
от водещи български богослови
- православни, протестанти и
католици, изнесени на две научни
конференции проведени в Софийския и
Великотърновския Университет.

Размери:
144 Х 215 Х 9 мм
Мека корица
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л и т е рат у ра з а д е ц а
Увлекателно разказаните библейски
истории, прекрасните илюстрации
и луксозното издание правят тази
детска Библия незабравим подарък за
вашето дете. Тя е чудесно начало за
духовното му развитие.

Lion –
Детска
Библия

Размери: 152 x 216 x 21 mm
Твърда корица

Преразказана
Библия
Размери:

155 x 197 x 28 mm
Твърди корици
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Най-великата книга на
света, преразказана за
малките деца. В това
издание ще намерите
повече от 60 библейски
истории, които да
положат основата на
едно стабилно познаване
на Божието Слово. Те са
лесноразбираеми, приятни
за четене и се преразказват
с удоволствие. Забавни
цветни илюстрации
допълват текста и го
оживяват.

л и т е рат у ра з а д е ц а
ПЪТЯТ НА
ЖИВОТА

Тази детска книжка съдържа
86 урока, които представят
по достъпен за децата начин
основните библейски истини.
В края на всеки урок има въпроси,
цитат от Библията и молитва.

Размери:
204 x 260 x 14 mm
Твърда и мека корица

Исус

Животът на Исус

Библейски албум
със стикери
Размери:
214 x 280 x 4 mm

Размери: 210 x 210 x 2 mm
Мека корица

Прекрасната история на Исус
Христос – Божия Син, разказана
и видяна в 14 картини и една
рисунка за оцветяване.

Тръгнете по стъпките на Исус, вижте чудесата,
които е извършил и чуйте поученията Му! С 60
цветни стикера и 5 разгъващи се сцени.
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л и т е рат у ра з а д е ц а
Издание, което ще зарадва
вашите деца с красивите си
многоцветни илюстрации, ще
ги запознае с историята за
добрия Пастир Исус и лесно ще
се превърне в увлекателна игра
на пъзел. Съдържа 6 пъзела.

Библия пъзел

Добрият пастир

Размери:
222 x 227 x 23 mm
Твърди корици

врабчето фрикасе

Основни истории от
Библията преразказани за
деца от Димитър Коруджиев
и илюстрирани от Пенка
Атанасова.
Луксозно детско издание, което съдържа
весели истории от живота на врабче
на име Фрикасе. Всяка глава има забавни
цветни илюстрации и завършва с поука.
16

иСТОРИИ
ОТ БИБЛИЯТА

ЗА ДЕЦА

л и т е рат у ра з а д е ц а
Спасеното
семейство

християнски
роман за деца
Размери:
214 x 280 x 4 mm

Авторът ни разказва как вярата в
Исус Христос променя живота на три
деца. Колко дълбоко и колко истински
може да приеме Исус едно дете, ако
знае повече за Него. В книгата не
липсват събития и напрежение, но
основната цел е малките читатели
да разберат, че християнската
активност стига по-далеч от
кротките молитви, с които започва
всичко. Тя стига до един живот, в
който правим и другите, и себе си
щастливи.

Исус

книжка за оцветяване

само бог може

книжка за оцветяване

Исус - съдържа
14 картинки за
оцветяване, а
Само Бог може 12 картинки.
Размери:
212 x 293 x 3 mm
Меки корици
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л и т е рат у ра з а д е ц а
Тази Библия учи децата
какво пише в Божието Слово,
с помощта на забавни и
предизвикателни игри. След
всяка библейска история има
кръстословици, пъзели и други
занимателни и образователни
задачи. Подходяща за
деца над 7 год.

занимателна
библия за деца

Размери:
190 x 240 x 15 mm
Меки корици
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