Велика ілюстрована енциклопедія історії / [кер.
проекту, худ. ред. Д. Холланд ; ред.: Д. Холланд,
Н. Брук ; гол. ред. Л. Слабошпицька ; пер. з англ.
Ю. Надзбручанець ; ред. укр. тексту В. Герман]. –
Київ : Махаон-Україна, 2001. – 492 с. : іл.
Велика ілюстрована енциклопедія історії –
дивовижна книга для школярів, що відображає
історію людства від сивої давнини до наших дні.
Книга розповідає про історію та культуру народів
світу, про най величезніші події і людей, які
вплинули на хід історії про географічні відкриття
та досягнення науки і техніки.
Велика ілюстрована енциклопедія ерудита
/ пер. з англ. Д. Богомолов, О. Гіляров ;
гол. ред. Л. Слабошпицька. – Київ : МахаонУкраїна, 2004. – 488 с. : іл.
Ця універсальна яскрава енциклопедія –
невичерпне джерело інформації з різних галузей
наукових знань: біології, анатомії, екології. Вона
подарує юним ерудитам радість пізнання,
розбудить цікавість до наукового пошуку, відкриє
їм дивовижне розмаїття навколишнього світу.
Велика шкільна енциклопедія / авт. тексту
Ш. Консолі ; гол. ред. Л. Слабошпицька ; пер. з
англ. – Киів : Махаон-Україна, 2005. – 256 с.
У цій яскраво ілюстрованій енциклопедії просто,
доступно й цікаво розповідається про складні речі –
про далекі зорі та галактики, про походження Землі,
про життя дикої природи, винаходи та відкриття,
загадки історії та багато-багато іншого.

Велика ілюстровна енциклопедія школяра
/ гол. ред. Л. Слабошпицька. – Київ : МахаонУкраїна, 2000. – 469 с. : іл.
Велика ілюстрована енциклопедія школяра –
книга для школярів, що охоплює весь світ, увесь
досвід, накопичений людством од сивої давнини й
до сьогодення.

Велика ілюстрована енциклопедія тварин : для
дітей серед. та старшого шкільн. віку / [пер. з нім.;
текст: Ф. Керфоллі і М. Феррарі; іл. І. Сталіо ; гол.
ред.: Л. Слабошпицька ]. – Київ : Махаон-Україна,
2002. – 240 с.
Велика ілюстрована енциклопедія тварин –
книжка для тих, хто прагне більше дізнатися про
мешканців
нашої
чудової
планети.
Вона
ознайомить юних читачів з неосяжним і
різноманітним світом тварин, допоможе краще
зрозуміти і полюбити їх.

Велика енциклопедія школяра / гол. ред.
Л. Слабошпицька. – Київ : Махаон-Україна,
2001. – 256 с. : іл.
Ця книжка – найсучасніший, надійний і
всеохопний довідник для дітей. Складні поняття та
явища довкілля пояснюються просто й зрозуміло. Ця
книжка з безліччю кольорових малюнків і
фотографій. З ідеями самостійних дослідів навчає
дітей не просто користуватися довідковим
матеріалом, а й розмірковувати про довкілля.

Енциклопедія школяра: 4000 цікавих фактів / авт.
тексту Дж.Фарндон; : пер. з англ. – Київ : МахаонУкраїна, 2002. – 256 с.
Ця унікальна довідкова енциклопедія є
колосальним джерелом знань. У ній 400
тематичних розділів із найрізноманітнішою
інформацією. У книзі вдало поєднуються наукова
достовірність усіх наведених відомостей, чудові
малюнки і фотографії, доступність і чіткість
викладу.

Книга ерудита / гол. ред. Л. Слабошпицька. –
Київ : Махаон Україна, 2002. – 368 с.

«Книга ерудита» – це книжка, до якої хочеться
звертатися знову і знову. Вона заохочує природну
цікавість. Відкриває юному допитливому розумові
«зелену» вулицю на нелегкому, але край
захоплюючому шляху до знань.

Незвичайна енциклопедія тварин / авт. тексту
М. Уолтерс і Д. Джонсон; оформл. С. Грант і
Л. Френч; Л. Слабошпицька (гол. ред.). – К. :
Махаон-Україна, 2004. – 256 с. : іл.
У цій чудово ілюстрованій енциклопедії докладно
розповідається про будову, поведінку та середовище
проживання понад тисячі видів тварин : від
мікроскопічних червів до гігантських китів. Це
сучасне видання містить останні дані про проблеми
збереження рідкісних видів, про «рекордсменів»
серед тварин, подає цікаві факти і незвичайні
порівняння.

Планета Земля : Атмосфера. Погода і клімат.
Джунглі та ліси. Льодовики і вічні сніги.Моря й
океани.Землетруси і вулкани. Видобуток корисних
копалин. Карти і виміри : пер. укр. мовою / авт.:
Дж. Кларк, Д. Флінт та ін. – Київ : МахаонУкраїна, 2000. – 304 с.
Нова, чудово ілюстрована серія книг «Шкільний
реферат» допоможе школяреві почерпнути цікаві
відомості про Землю, дізнатися про дивовижні й
рідкісні факти з різних галузей знань: астрономії,
геології, географії, історії, науки й мистецтва.
Що? Як? Чому? Світ мистецтва : популярна
дитяча енциклопедія. – Харків : б/в, 2001. – 160 с.
У цій книзі в популярній формі розповідається
про історію виникнення мистецтва, види мистецтва,
їх особливості, стилі, про кращі витвори
архітектури, скульптури, живопису, декоративноприкладного мистецтва.
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