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Napraforgó
Könyvkiadó
Lukács Bernadettel beszélget Fejes Imre

Az elmúlt 10 év alatt közel 1000 kiad-
ványt jelentettünk meg, a siker
pedig abban rejlik – mondja a kiadó
vezetője –, hogy az anyakiadó telje-
sen másként gondolkodik a gyerek-
könyvek világáról, mint ami addig
megszokott volt Magyarországon. 
A könyvek vidámak, színesebbek és
már más piacokon is bizonyították a
népszerűségüket. 

Melyik az elsődleges célcsoport?
Mesekönyveink, foglalkoztatóink és

ismeretterjesztő könyveink jelentős

része a „nullától” tíz éves korosztály-

nak szólnak. Nagyon fontosnak tart-

juk, hogy a gyerekeket már a születé-

süktől fogva a könyv szeretetére

neveljük, hogy a könyv mindennap-

jaik szerves részévé, a legjobb barát-

jukká és játszótársukká váljon. 

A lapozgatás, a játék, majd később az

olvasás segítségével szinte észre-

vétlenül tanulnak, okosodnak.

Célunk, hogy a könyveket, az olvasást

úgy szerettessük meg a gyerekekkel,

hogy észre se vegyék, hogy olvasnak.

Könyveink tartalmilag és kivitelezés-

ben egyaránt ezt az üzenetet hordoz-

zák. Azt szeretnénk elérni, hogy az

olvasás szórakoztató tevékenység,

hobbi legyen, és valódi élménnyé

váljon a gyerekek számára.

A könyvpiac minden országban
más. Hogyan sikerül kiválasztani
azokat a címeket, melyek tipikusan
a magyar gyerekekhez, olvasókhoz
szólnak?

Az anyavállaltnak köszönhetően szé-

les spektrumból tudunk válogatni és

könyveket kiadni. A legsikeresebb

könyveink már több kiadást is meg-

értek, ilyenek például az 1000-es

matricás sorozat tagjai, a Bibliai

történetek gyerekeknek, az örök

klasszikus Andersen és Grimm meseválo-

gatásaink, vagy valamennyi kirakós-

könyv-sorozatunk. Kínálatunk az

alábbi témaköröket öleli fel:

Kalandok és klasszikusok

A mesefüzetektől és minikönyvektől

kezdve ebben a kategóriában talál-

hatók meg a klasszikus mesekönyvek

és gyűjtemények.

Játék és szórakozás

Kirakóskönyvek, matricásfüzetek, tér-

beli mesekönyvek, mágneses köny-

vek, dia-vetítős könyv és társasjátékot

rejtő kiadványok hosszú sora talál-

ható ebben a legnagyobb címszámú

kínálatot tartalmazó kategóriában.

Nagyon sikeres termékünk a PRIN-

CESS Top sorozat, amely igazi kreatív

elfoglaltságot biztosít a gyerekek-

nek, és ennek testvérsorozata, a Team

Boys, amely – a magyar könyvpiacon

egyedülálló módon – a kisfiúkat

célozza meg a kimondottan nekik

szóló kreatív foglalkoztató-füze-

tekkel. 

A Napraforgó Könyvkiadó a  spanyol Susaeta Kiadó ma-
gyarországi leányvállalataként 2005-ben kezdte meg kiadói
tevékenységét Magyarországon. Szlogenük: Egy csipetnyi
olvasnivaló minden napra.   Az idén 10 éves kiadó vezetőjét,
Lukács Bernadettet kérdeztük a kiadó eddigi éveiről és a
várható  újdonságokról.



Babakönyvek

Pancsolóskönyvek a babáknak.

Kifestők

Egyetlen kisgyerek életéből sem ma-

radhatnak el a kifestők, amelyek

nagyon fontos szerepet töltenek be a

gyerekek kézügyességének és kreati-

vitásának fejlődésében.

Készségfejlesztő könyvek

A kategóriában található könyveink

nagy része az iskolába készülő óvodá-

soknak és az alsó tagozatosoknak

szól: az írás, olvasás és számolás

elsajátítása és gyakorlása lehet szó-

rakoztató is. Új sorozatunk, a Jobb

leszek! például kimondottan a most

sok iskolában bevezetett kísérleti

tankönyvek módszertanára épülve

kínál gyakorlófeladatokat otthonra

vagy akár a tanórákra is. 

Ismeretterjesztés gyermekeknek

Két legnépszerűbb sorozatunk –

Keresd meg! és Képes atlasz gyer-

mekeknek – évek óta a gyerekek ked-

vence. Míg az előző elsősorban az

óvodásoknak szól,

az utóbbi már a

kisiskolások szá-

mára is érdekes

és hasznos olvas-

mány.

A múlt évben

jelent meg a Ka-

landos küldetés sorozatunk, amely

igazi könyvcsemegének számít,

hiszen a könyvek főhőse maga az

olvasó, ő dönti el, merre halad tovább

a történetben, és miközben a végére

jár az éppen aktuális rejtélynek, a

tudása is észrevétlenül gyarapszik.

Olvasóink visszajelzése alapján

büszkén mondhatjuk, hogy ez a

könyv függővé tesz: aki egyszer

belekóstolt egybe, az mindet akarja,

és nem számít, hogy matematikai,

történelmi vagy éppen természet-

tudományos témájú a kötet.

Tapasztalataink alapján felgyorsult

világunk gyermekei szeretik azokat a

kiadványokat, amelyek az olvas-

mányélményen túl valamit „tudnak”

is, ezért adtuk ki azt az interaktív

sorozatot, amelyből az olvasóink első

kézből tapasztalhatják meg az egy-

szerű gépek, az autók vagy a repülők

működési elveit. Ugyanis A gépek

működése, Az autók működése és a

Repülő gépezetek című könyvünk min-

den alkatrészt tartalmaz, amellyel a

könyvben leírt jelenségeket a gyere-

kek maguk is kipróbálhatnak. 

Ha már kísérlet esett szó, szintén

hasznos és szórakoztató kötetünk a

365 játékos

k í s é r l e t ,

amely az év minden

napjára tartogat felfe-

deznivalót: legyen ez

egy új művészeti stílus

megismerése és kipróbálása, egy új

étel elkészítése vagy egy egyszerűen

végrehajtható fizikai kísérlet. 

Igazi, „ínyenceknek” való album is

megtalálható a kínálatunkban: a

Legendás utazások lenyűgöző kötetei

részletesen bemutatják a hajózás és a

vonatozás tör-ténetét, a kihúzható

oldalak és a felhajtható ablakok segít-

ségével csodálatos betekintést nyújt

ezekbe a misztikus világokba. 

Ismeretterjesztés felnőtteknek

A felnőtteknek szóló könyveink is

elsősorban a gyerekekről szólnak. Apa

leszek és Anya leszek című albumaink

minden leendő és gyakorló szülőnek

hasznos olvasmány lehetnek.

Hol lehet a Napraforgó könyveit
megtalálni?

Természetesen a könyvterjesztő

hálózatokban és a multikban, ahol

rendszeres akciókat is tartunk, vagy

direkt az ő kérésükre adunk ki olyan

olcsó kategóriás könyveket, ame-

lyeket nagy példányszámban vásárol-

nak. De ezen kívül kiépítettünk egy

olyan rendszert, amely segítségével

olyan boltokban is árusítunk, ahová

gyerekes szülők járnak: több, mint

500 partnerrel dolgozunk így együtt.

Mivel készülnek az őszi-téli sze-
zonra?

Sok újdonságunk lesz, például isme-

retterjesztő sorozatok, mint a Kis

felfedezők vagy a 101 dolog, amit tudni

kell… vagy a Keresd

meg! sorozat újabb

kötetei, valamint a

rendkívül népszerű,

Barátnőm… sorozat

is új kötetekkel gaz-

dagodik, ezúttal

Szuper-sztár és Ki-

rálylány lehet a kicsik új játszótársa.

De ide sorolhatom a Kalandok és

klasszikusok sorozatot is, amely két

nyelven, magyarul és angolul is tartal-

mazza a nagy klasszikus törté-

neteket, és reméljük, mindenki ked-

vét leli a böngészésben és könyveink

lapozgatásában, olvasásában.
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