1. Sari "Seiklusjutte maalt ja merelt"
Sari "Seiklusjutte maalt ja merelt" hakkas ilmuma aastal 1955. Seitsme aasta jooksul anti välja 55
raamatut. Nende kujundatud ja kasvatatud on terved põlvkonnad. Tänaseni jahivad biblio-fiilid
üksikuid köiteid, et saada kultussarjaks tõusnud «Seiklusjutte maalt ja merelt» täiusliku kogu
omanikuks.
Müügis raamatud
2. Sari "Suuri sõnameistreid"
Sari "Suuri sõnameistreid" on Eesti Riikliku Kirjastuse ilukirjanduslik, ühtse kujundusega
(autoriteks Hendrik Vitsur ja Paul Reeveer) romaanisari, mis ilmus 1957. aastast kuni 1961. aastani.
Sarjas ilmus 33 romaani, ühtekokku neljakümne kaheksas köites.
Müügis raamatud
3. Sari "XX sajandi raamat"
Sari "XX sajandi raamat" on 1962. aastast kuni 1970. aastani Eesti Riikliku Kirjastuse väljaandel
ilmunud ilukirjanduslik, kujunduses ühtseid kujunduselemente kasutanud raamatusari romaanidest
ja jutustustest. Sarjas ilmus ühtekokku 68 köidet.
Müügis raamatud
4. Sari "Loomingu Raamatukogu"
Sari "Loomingu Raamatukogu" (algselt "Loomingu" Raamatukogu") on aastast 1957 ilmuv ajakiri,
mis loodi ajakirja Looming lisana. Ajakiri avaldab väärtkirjandust pehmekaaneliste odavate
väljaannetena.
Müügis raamatud
5. Sari "Mirabilia"
Sari "Mirabilia" on kirjastuse "Eesti Raamat" raamatusari, milles on alates 1973. aastast ilmunud
paljude erinevate autorite ulme- ja kriminaalromaane. Sarja algses kujunduses (autoriks Endel
Palmiste; raamatute kaaneillustratsioonide autoriteks on erinevad kunstnikud) raamatud ilmusid
kuni 1999. a. lõpuni, alates 2000. a. algusest sarja üldine kujundus muutus. Kahte erinevat disaini
ühendava elemendina on ka uues kujunduses kasutusel sarja algne logo.
Müügis raamatud
6. Sari "Eesti romaanivara"
Sari "Eesti romaanivara" trükimist alustati aastal 1982. Selles sarjas imusid Eesti
kirjandusklassikute teosed.
Müügis raamatud
7. Sari "Maailm ja mõnda"
Sari "Maailm ja mõnda" alustas ilmumist aastal 1957. Õieti on sarja "Maailm ja mõnda" kohta
reisiraamatusari öelda piiride ahendamine, sest seerias ilmunud teoste hulgas on piisavalt neid, mis
laia maailma kõrval veel mõnda muudki lugejani on toonud. Neid raamatuid on ilmunud nüüd juba
üle viiekümne aasta järjest - kokku üle saja kahekümne nimetuse.
Müügis raamatud
8. Sari "Eesti Päevalehe romaaniklassika"

Sari "Eesti Päevalehe romaaniklassika" alustas ilmumist aastal 2008. Romaaniklassika raamatusari
„Raamatud, mis muutsid maailma” raames ilmus kokku 30 romaani.
Müügis raamatud
9. Sari "Eesti lugu"
"Eesti lugu" ilmub Eesti Päevalehe ja ajakirja Akadeemia koostööna. Erinevalt kahest varasemast
Päevalehe raamatusarjast pühendume seekord ainult Eestile
ja Eesti ajaloole. Sarja mõte on selles, et näitame eesti kirjanduse abil, kes eestlane on, kust ta on
tulnud ja kuidas kujunenud. Sarja 50 raamatut on järjestatud nii, et kõige varasemast ajast kirjutatud
teosed ilmuvad kõigepealt ja kõige hilisemast ajast kirjutatud kõige lõpuks.
Müügis raamatud
10. Sari "Saja rahva lood"
Õpetlikud ja humoorikad muinasjutud ja legendid on rikkalikuks sissevaateks eri rahvaste ja
kultuuride ajalukku.
Müügis raamatud
11. Sari "Mosaiik"
Raamatusari "Mosaiik" oli kirjastuse "Valgus" poolt aastail 1973–1991 välja antud
populaarteaduslike raamatute sari. Kokku ilmus sarjas 52 köidet.
Müügis raamatud
12. Sari "Ajast aega"
Seiklusromaani sari "Ajast aega" oli kirjastuse "Eesti Raamat" poolt välja antud ajalooliste
raamatute sari.
Müügis raamatud
13. Sari "Eesti mälu"
Kevadisel pööripäeval ehk 20. märtsil 2010 alustas ilmumist Eesti Päevalehe ja ajakirja Akadeemia
uus raamatusari "Eesti mälu“! Aasta tagasi tõime lugejateni raamatusarja "Eesti lugu“, et
ilukirjanduse vahendusel näidata, kes eestlane on, kust ta on tulnud ja kuidas kujunenud. Põhirõhk
oli siis ajaloo sündmustel. "Eesti mälu“ jätkab meie ühise loo jutustamist, aga hoopis uuest
vaatepunktist: peatähelepanu keskmes on seekord ajaloo asemel inimene ise.
Müügis raamatud
14. Sari "Varamu"
Raamatusari "Varamu" seitsmekümnedatel aastatel.
Müügis raamatud

