WYDAWNICTWA
Nr

Tytuł

Krótki opis

Mapa Narwiański
Park Narodowy i
okolice

Mapa w skali 1:50 000
obejmująca obszar od
miejscowości Doktorce
na południu do okolic
Tykocina na północy. Z
drugie strony część
opisowa.

2

Mapa Górna
Narew i Narewka

Mapa dla kajakarzy w
skali 1:100 000.
Prezentuje szlak od
Narewki i Zbiornika
Siemianówka do
miejscowości Wizna.

3

Mapa Narwiański
Park Narodowy
Okolice Tykocina

Mapa turystyczna w skali
1:40 000, obejmuje
obszar Parku i otuliny
oraz okolice Tykocina

10 zł wersja
papierowa

Składanka
Narwiański Park
Narodowy

Zestaw 6 broszur na
temat Parku o
następującej tematyce:
Narew, Świat roślin,
Świat zwierząt, Ptaki,
Edukacja przyrodnicza i
Turystyka.

1,00
zł/komplet

1

4

Zdjęcie

Cena
10,00 zł
wersja
papierowa
15,00 zł
wersja
laminowana

10,00 zł
wersja
laminowana

Narew rzeka
anastomozująca

Wydawnictwo
popularno- naukowe
opisujące system rzeczny
Narwi w granicach Parku.
20 stron, rok wydania
2004

1,00 zł

Stare drzewa

Wydawnictwo w
przystępny sposób
opisuje rolę martwego
drewna w przyrodzie.
Publikacja wzbogacona
ciekawymi zdjęciami i
rysunkami autora. Rok
wydania 2007

2,00 zł

Park przydworski
w Kurowie

Przewodnik po parku
przydworskim, 28 stron w
tym kolorowanki i
zadania dla dzieci. Rok
wydania 2005

8

Kajakiem wokół
Kurowa.
Przewodnik po
trasie turystycznoprzyrodniczej

Przewodnik po trasie
kajakowej, 28 stron. Opis
3 wariantów tras,
informacja o roślinności i
zwierzętach, scenariusz
zajęć. Mapa szlaku na
drugiej stronie okładki.
Rok wydania 2006

4,00 zł

9

Kładka wśród
bagien.
Przewodnik po
ścieżce
przyrodniczej

Opis zbiorowisk
roślinnych spotykanych
przy ścieżce przyrodniczej
oraz związanych z nimi
gatunków zwierząt. 28
stron, rok wydania 2006

4,00 zł

5

6

7

3,00 zł

10

11

12

13

14

15

Przewodnik
Rośliny
Narwiańskiego
Parku
Narodowego

Kiszonkowy przewodnik
do rozpoznawania roślin
występujących w pobliżu
kładek przyrodniczych. 44
strony, rok wydania 2017

5,00 zł

Przewodnik Ptaki
Narwiańskiego
Parku
Narodowego

Kiszonkowy przewodnik
do rozpoznawania
wybranych gatunków
ptaków spotykanych w
dolinie Narwi. 44 strony,
rok wydania 2017

5,00 zł

Przewodnik
Motyle i Ważki

Kiszonkowy przewodnik
do rozpoznawania
wybranych gatunków
motyli i ważek
spotykanych w dolinie
Narwi. 42 strony, rok
wydania 2018

6,00 zł

Narwiański Park
Narodowy
Przewodnik
turystyczny

Kieszonkowy przewodnik
z informacjami o
walorach przyrodniczych i
atrakcjach turystycznych
w Parku. 64 strony, rok
wydania 2018
Dostępny w wersji
angielskiej

10,00 zł

Przyroda Podlasia.
Narwiański Park
Narodowy

Monografia przyrodnicza
pod red. Henryka
Banaszuka prezentująca
stan środowiska
przyrodniczego Parku i
występujące zagrożenia.
432 strony, rok wydania
2004

5,00 zł

Album Narwiański
Park Narodowy.
Przyroda i
dziedzictwo
kulturowe

Wydawnictwo
przygotowane z okazji
15 - lecia Parku w 2011 r.
Zawiera informację na
temat walorów
przyrodniczych i
kulturowych Parku i jego
otuliny wzbogacone
pięknymi zdjęciami.
128 stron.

20,00 zł

Monografia przyrodnicza
pod red. Piotra
Banaszuka i Dana
Wołkowyckiego.
Publikacja
podsumowująca stan
wiedzy o wielokorytowej
dolinie Narwi. 370 stron
wzbogaconych zdjęciami,
rysunkami i wykresami.
Rok wydania 2017.

55 zł

Album 25 lat
Narwiańskiego
Parku
Narodowego

Album ze zdjęciami z
Parku: rzeka, krajobraz,
flora i fauna,
infrastruktura, ludzie.
Wśród aktorów zdjęć
Wiktor Wołkow.
104 strony, rok wydania
2021

35 zł

Kolorowanka o
ptakach

Książeczka dla dzieci –
opowieść jak rozpocząć
przygodę z obserwacjami
ptaków z obrazkami do
kolorowania. 24 strony,
rok wydania 2017

12 zł

Tajemnica rzeki

Książeczka dla dzieci z
serii Żubr Pompik,
Wyprawy. 28 stron, rok
wydania 2017

7,00 zł

Nad Narwią i
Biebrzą

Książeczka z wierszami
dla dzieci o tematyce
przyrodniczej. 54 strony,
okładka twarda, rok
wydania 2019

17 zł

Narwiański Park
Narodowy.
16
Krajobraz,
przyroda, człowiek
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Widokówki

3 rodzaje pocztówek z
Narwiańskiego PN

1,00 zł/szt.

Znaczek pins z logo

Kolorowy znaczek typu
pins z logo NPN o
średnicy 2,3 cm

8,00 zł

Naklejka z logo
NPN

Okrągła naklejka o
średnicy 9 cm z
obowiązującym logo
Parku

2,00 zł

Magnesy do
przymocowania np. na
lodówkę. Magnes
prostokątny z widokiem
wielokorytowej Narwi,
magnesy okrągłe z logo.
Drewniane magnesy w
kształcie zwierząt.
Dostępne bocian, bóbr,
łoś. Wielkość ok. 5 cm

24

Magnes na
lodówkę

25

Mały magnes
drewniany

26

Magnes drewniany
z logo

Drewniany magnes
z logo Parku.
Średnica 6,5 cm

4,00 zł/szt.

Wisiorek z jałowca

Wisiorek na skórzanym
rzemyku z rysunkiem
zwierzęcia, dostępny łoś,
bocian, dzięcioł i inne

5,00 zł

Brelok drewniany

Brelok do kluczy z
drewnianymi figurkami,
dostępny łoś, błotniak
stawowy, bóbr, bocian.
Breloki okrągłe o średnicy
4,5 cm.

7,00 zł/szt.

27
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5,00 zł/szt.

5,00 zł/szt.

29

30

Koszulka

Koszulka z nadrukiem.
Różne rozmiary S-XXL,
kolory czarny, khaki i
butelkowa zieleń

35 zł

Torba z nadrukiem

Płócienna mocna torba z
jednostronnym
nadrukiem. Wielkość
torby 35 x 50 cm, długie
rączki.

12 zł

Wzór nadruku

