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Celebrate with us 50th anniversary
of this iconic character.

format: different formats
age: 3+

Reksio. Bedtime story of all time
PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

Reksio. Great book of adventures

Reksio. The book of wisdom

Reksio. Best adventures. Large font

It has been 50 years since first animated series with Reksio was launched. He is still the same clever dog and his adventures delight next
generations of children. Friendship, cooperation, curiosity, respect for animals - these are the values which are taught in the story of likeable
doggie with a patch.
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KSIĄŻKA Z SZABLONAMI

22

wzorki

format: different formats
age: 3+

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

Przyjaciele z podwórka

Reksio. On holidays.
Book with stickers

Reksio. Friends from the backyard.
Book with stencils

Reksio. Children’s friend.
Backyard fun

Reksio. Backyard adventures.
Book with stickers

Reksio. Funny adventures.
Book with stencils

Reksio. Children’s friend.
Forest adventure

Reksio. Children’s friend.
Hide and seek

Reksio. Children’s friend.
Trip to the mountains

Reksio. Children’s friend.
Amusement park

Reksio. Children’s friend.
Water adventure

All of Poland reads to kids
Both books has been awarded in 4th Astrid Lindgren Memorial Literary
Competition for Contemporary Books for Children and Adolescents.
KsiążKa nagrodzona w iV KonKursie LiteracKim im. astrid Lindgren

V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną
zieży, zorganizowanym przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska
onorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Praw Dziecka, Biblioteki Narodowej i Ambasady Szwecji, przy
undacji PZU.

Książka nagrodzona w IV Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną
książkę dla dzieci i młodzieży, zorganizowanym przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska
czyta dzieciom” pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Rzecznika Praw Dziecka, Biblioteki Narodowej i Ambasady Szwecji, przy
finansowym wsparciu Fundacji PZU.

c do najwyższych standardów literackich dla dzieci, wyznaczonych
brało spośród blisko 400 nadesłanych prac i nagrodziło teksty
ystycznym i etycznym, które z pełnym przekonaniem można
ciom i młodzieży.
ążkach nagrodzonych w Konkursie:
ieciom.pl/konkurs-astrid-lindgren

Jury Konkursu, nawiązując do najwyższych standardów literackich dla dzieci, wyznaczonych
przez jego Patronkę, wybrało spośród blisko 400 nadesłanych prac i nagrodziło teksty
o wysokim poziomie artystycznym i etycznym, które z pełnym przekonaniem można
polecać do czytania dzieciom i młodzieży.
Więcej informacji o książkach nagrodzonych w Konkursie:
www.calapolskaczytadzieciom.pl/konkurs-astrid-lindgren

format: 205 x 260 mm
age: 3-6

czna, kolorowa podróż,
łatwo utożsamia się
aterem i buduje
j wartości. Przekonuje się
wszystkich skarbów
nniejsze są te… nieodkryte”.

Lekka, zabawna opowieść łamiąca stereotyp dzielnego rycerza
(który tutaj tchórzy), królewny (która jest bardzo samodzielna),
smoka (który przechodzi na wegetarianizm) oraz innych postaci.
Autor wciąga czytelnika w proces pisania książki i pozwala ją
współtworzyć.

Polecamy:

Polecamy:

www.publicat.pl

atronat medialny:

80 M30

KsiążKa nagrodzona w iV KonKursie LiteracKim im. astrid Lindgren

Patronat medialny:
ISBN 978-83-271-1646-8
CMYK

CMYK

P.PA.CPC009.1.01.01

cena 29,90 z∏

M46 Y94

C60 Y100

C34 M96

C98 M94

M8 Y100

M100 Y90

C80 M30

M46 Y94

C60 Y100

C34 M96

C98 M94

M8 Y100

The great expedition of pirate Nat.
Author: Katarzyna Ziemnicka
PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

Illustrations: Beata Zdęba
Highly artistic, colourful journey, in which children can
easily identify themselves with the main character and
build self-esteem.
96 pages

The tale of how knight errant did not save the princess
and dragon went vegetarian
Author: Łukasz Olszacki
Illustration: Jola Richter-Magnuszewska
This book in a surprising way, makes a reader - a character of the story. It also breaks stereotypes of brave knight (who cowards), princess (who is very independent), dragon (which goes vegetarian) and other characters.
80 pages

365 stories for every day.
Sun tells…
I ILUSTRATORZY

365

Opowiadania
na każdy dzień roku – do czytania
i słuchania w ciągu dnia i przed zaśnięciem.

•
Przyjazne i pouczające teksty, niosące pozytywne emocje.
•
Kolorowe, pobudzające wyobraźnię ilustracje.

Opowiadania na każdy dzień roku – do czytania
i słuchania przed zaśnięciem.
•

Przyjazne i pouczające teksty, niosące pozytywne emocje.

365

banajek

bajek na każdy dzień
Słoneczko opowiada... historyjki na dzień dobry to druga część
bestsellerowej książki – 365 bajek na dobranoc.
Księżyc opowiada... historyjki
na dobry sen.

•

Kolorowe, pobudzające wyobraźnię ilustracje.

W serii:

format: 205 x 290 mm
age: 3-6

Patronat medialny:

W serii:

Księżyc
opowiada…

CMYK

dobranoc

Patronat medialny:
M100 Y90

C80 M30

M46 Y94

C60 Y100

C34 M96

C98 M94

M8 Y100

365 bajek na każdy dzień

365 bajek na dobranoc

POLSCY AUTORZY

CMYK

ISBN 978-83-245-7321-9

P.PA.DDD003.1.02.16

cena 44,90 z∏

M100 Y90

C80 M30

M46 Y94

C60 Y100

C34 M96

C98 M94

M8 Y100

KSIĘŻYC OPOWIADA… HISTORYJKI NA DOBRY SEN

I ILUSTRATORZY

365

ba jek
na każdy

dzień

Słoneczko
opowiada…

www.publicat.pl

POLSCY AUTORZY

www.publicat.pl
ISBN 978-83-271-1600-0

SŁONECZKO OPOWIADA… HISTORYJKI NA DZIEŃ DOBRY

P.PA.DDD006.1.01.02

cena 44,90 z∏

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

365 bedtime stories. Moon tells...

365 stories for every day. Sun tells...

365 beautiful, heart-warming stories for bedtime
reading. You will find there the tale of sleepy alarm
clock, the story about hard-working elephant or the
tale of a jealous dwarf.

The book was inspired by very successful 365 bajek na dobranoc. Księżyc opowiada (365 bedtime stories. Moon tells…). You will find here
stories for every day of the year – to be read during the day or before going to sleep. The ideal gift book with 365 tales and 365 colourful illustrations. What is characteristic for this book, it contains friendly and wise stories, full of positive emotions. 365 bajek na każdy dzień has beautiful
and imaginative illustrations as well.

396 pages

376 pages

Publicat Classics

•

wyobraźnię młodych czytelników.

Wersja anglojęzyczna bajek w naturalny sposób
zachęci dzieci do nauki języka angielskiego.
Słówka z zapisem fonetycznym pomogą
w opanowaniu poprawnej wymowy.
Słownik obrazkowy ułatwi

w języku angielskim, a możliwość
porównania ich z tekstem polskim

angielsko-polski
As for her age,
she’s got a stupid
sense of humour.
Ma głupie poczucie
humoru, jak na
swój wiek.

rain
street

•regu∏y gramatyczne i s∏ownik polsko - angielski •

What would
you recommend?
Co by pan polecił?

POhappy
POLSKU

I PO ANGIELSKU

sprawi, że łatwiej je zrozumie i zapamięta.
Bajki po polsku i po angielsku

www.publicat.pl

to doskonałe połączenie nauki i zabawy.

ISBN 978-83-271-0172-3

gust
main dish

shower

P.PA.SLJ001.2.01.06

I can’t
wait to spring.
Nie mogę się
doczekać
wiosny.

express
train

Fasten your
seat belts, please.
Proszę zapiąć pasy
bezpieczeństwa.

stewardess

Jacek Lang

cena 24,90 zł

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

What
can you do
on a day like this?
Co można robić
w taki dzień?

lass

angielsko-polski

zapamiętywanie nowych słówek.
Dziecko pozna całe zdania i zwroty

•
•
•niezastàpiona pomoc w szkole,
na wakacjach i w podró˝y •
•zabawne ilustracje •
tematyczny podzia∏ zagadnieƒ

Bajki PO POLSKU I PO ANGIELSKU

w którym dobro zwycięża zło,

•

Bajki

Bajki wprowadzają w magiczny świat,
a niezwykli bohaterowie pobudzają

oko∏o 2000 s∏ówek

ILUSTROWANY

angielsko-polski

Klasyczne bajki
w polskiej i angielskiej wersji językowej!

ILUSTROWANY

Jacek Lang

ILUSTROWANY

l

Fairy tales in Polish and English

Illustrated English-Polish Dictionary

Classic fairy tales in English and Polish language with glossary
and phonetic transcription. Comparison of texts written in two
languages will allow child to master new words and phrases.

This dictionary presents more than 2000 vocabulary words and is
divided by subject. It includes grammar rules as well. It is indispensable help at school, on holidays and traveling.

Age: 6-9

Age: 9-12

205 x 290 mm

165 x 240 mm

64 pages

165 pages

Good manners or savoir-vivre
for children

ZIECI¢CEJ

ED
RUM UK

CENT

Zapewnij
swojemu dziecku

LEPSZY START!

ACJI

ACJI

ED
RUM UK

od 6
lat

DZIECI¢CEJ

EdukacjiDzieciecej.pl

JOA NN A KR ZY˚A NEK

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
owiadania
ul. Chlebowa 24,
post´powania
61-003 Poznań
moru ilustracje
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

Polecamy:

J O A N N A K R Z Y˚ A N E K

Dobre maniery, czyli savoir-vivre dla dzieci

tym, jak nale˝y si´ zachowywaç.
mna nauka dobrych manier!
wiele trudnych pytaƒ:
format: 205×290
erwszy podawaç r´k´?
6-9 urodzinowego?
podczasage:
przyj´cia
pages:
48 pomoc?
rzeba znaç,
aby wezwaç
da oglàdaç film,
rzyszli goÊcie?
mo˝na rozmawiaç
z telefon?

Dobre
maniery
czyli savoir-vivre
dla dzieci

Good manners or savoir-vivre for children
22 stories which take into consideration how we should behave, supplemented with humorous
illustrations. Inside the book you can find answers to many difficult questions:

•
•
•
•

Who should shake hands first
How many chocolates are you allowed to eat during the birthday party?
Is it all right to watch movie when the guests came?
How long you can talk on the phone?

Children’s affairs
or how to cope
with everyday life
and on holidays

format: 205×209
age: 6-9
pages: 48

Children affairs or how to cope
with everyday life and on holidays

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

If you want to know more adventures of this nice Wafelki family and
find answers to the following questions:
• How much should the backpack of student or pre-schooler weigh?
• How to make a bread dinosaur?
• Are cheat sheets useful?
• How to improve concentration?
• What the chatterbox cannot hear?
You must read this book.
Through funny stories and colourful illustrations children learn and
absorb knowledge, values and useful life skills.

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

Cats and dogs
Flowers and butterflies
Fairytale characters
In the coutryside

format: 145×200
age: 3-6
pages: 24
od 3
lat

Książeczki z serii
to doskonała
propozycja dla dzieci, które uwielbiają kolorować.
Dzięki tej czynności dziecko rozwija wyobraźnię
i umiejętności manualne.

od 3
lat

W tym zeszycie urocze kotki i pieski.
Książeczki z serii
to doskonała
propozycja dla dzieci, które uwielbiają kolorować.
Dzięki tej czynności dziecko rozwija wyobraźnię
i umiejętności manualne.

od 3
lat

Books from this series are excellent choice
for children who love to colour. They help to
develop imagination and manual skills.
Patronat medialny:

CMYK

W serii:

Nasze ksià˝ki kupisz na:

W tym zeszycie śliczne kwiaty i motyle.
M100 Y90

Książeczki z serii
to doskonała
propozycja dla dzieci, które uwielbiają kolorować.
Dzięki tej czynności dziecko rozwija wyobraźnię
i umiejętności manualne.

od 3
lat

C80 M30

CMYK

M100 Y90

to doskonała
Patronat medialny:

C60 Y100

C34 M96

C98 M94

M8 Y100

© Publicat S.A. MMXVI
All rights reserved
ISBN 978-83-271-1542-3

www.publicat.pl

W serii:

ISBN 978-83-271-1542-3

Nasze ksià˝ki kupisz na:

jest znakiem towarowym Publicat S.A.

W tym zeszycie urocze bajkowe postacie.
Książeczki z serii

propozycja dla dzieci, które uwielbiają kolorować.

C80 M30

61-003 Poznaƒ, ul. Chlebowa 24
tel. 61 652 92 52, fax 61 652 92 00
e-mail: ced@publicat.pl
www.publicat.pl

P.CE.BAK001.1.01.01

M46 Y94

C60 Y100

C34 M96

C98 M94

cena 4,99 zł

M8 Y100

Ilustracje – Ilona Brydak
Opracowanie komputerowe projektu – Marek Nitschke
Projekt okładki – Ilona Brydak
Redakcja techniczna – Zbigniew Wera

CMYK

Dzięki tej czynności dziecko rozwija wyobraźnię

M46 Y94

Ilustracje – Ilona Brydak
Opracowanie komputerowe projektu – Marek Nitschke
Projekt okładki – Ilona Brydak
Redakcja techniczna – Zbigniew Wera

Patronat medialny:

Playing with colours
© Publicat S.A. MMXVI
All rights reserved
ISBN 978-83-271-1543-0

www.publicat.pl

W serii:

ISBN 978-83-271-1543-0

i umiejętności manualne.

Nasze ksià˝ki kupisz na:

jest znakiem towarowym Publicat S.A.

W tym zeszycie wiejska zagroda

61-003 Poznaƒ, ul. Chlebowa 24
tel. 61 652 92 52, fax 61 652 92 00

P.CE.BAK002.1.01.01

Colouring books
with stickers
Colouring is a great way to have fun
and develop fine motor skills of children.
The booklet includes a set of colorful stickers.
format: 200×200
age: 3-6
pages: 16

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

Animals
of Gosia
the traveller
format: 165×240
age: 6-9
pages: 176

The author travels around the world and
helps wild animals as a volunteer. In her
book she tells us about her adventures
with wild animals and her unusual gift of
understanding them.

Gosia has fed koalas, been kissed by
wolves, spent a night with cheetahs
and during her last trip to Brazil, she
also made friends with a jaguar –
without any doubt she can be called
our new doctor Dolittle!
PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

ŁK A JE Ź
Ó
K

SZ
„Hoof” Riding School is unique place where children not only can learn how
to ride a horse but also they take care of ponies, make new friends and go
through wild adventures.
format: 125×195
age: 6-9
pages: 96

Girls who are characters of the
series are very different from one
another but they share a love for
horses. Is it enough to become truly
wonderful group of friends?
PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

YTKO”
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„Hoof”
Riding School
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E
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Boliłapka
Clinic

format: 125×195
age: 6-9
pages: 96

pod Boliłapk ą

www.publicat.pl
ISBN 978-83-245-2112-8

M100 Y90

P.PA.KLI009.1.01.01

Boliłapka Clinic is a tiny hospital for sick animals. Likeable
Dr Magda and cheerful Dr Paul every day save the health of
their pupils. Their help are Dr Magda’s children: Dominica
and Kajtek.
PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

C80 M30

M46 Y94

C60 Y100

C34 M96

Kto czyta, jest màdry!

C98 M94

pod Boliłapką

Liliana
Fabisińska

CMYK

Patronat:

cena 14,99 z∏

KLINIKA

Gucio gubi futerko

KLINIKA

W serii:

Liliana Fabisińska

Gabi dostaje wyjątkowy prezent komunijny – świnkę
morską. Nie mogąc zabrać Gucia na zagraniczne
wakacje, zostawia go pod opieką przyjaciółki. Czas
spędzony bez właścicielki powoduje u zwierzątka stres,
który doprowadza je do choroby. Czy lekarze z Kliniki
pod Boliłapką zdołają pomóc Guciowi?

KLINIKA

pod Boliłapk ą

pod Boliłapką

Klinika pod Boliłapką to maleńki
szpital dla chorych zwierzaków.
Pracują w nim sympatyczna doktor Magda i wesoły doktor Paweł.
Codziennie ratują zdrowie swoich podopiecznych. Pomagają im
dzieci doktor Magdy: Dominika i Kajtek. Zaprzyjaźnij się z nimi
i zaglądaj do kliniki, by śledzić losy niezwykłych pacjentów.

KLINIKA

M8 Y100

Gucio
gu bi fu te

rk o

FIRST READINGS

Series

Stories full of adventures + attractive layout + large font = fluent reading skills.

format: 145×210
age: 6-9
pages: 32

PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

If a child already knows all letters, can read separate words or even full sentences
but he or she needs to polish reading skills – the series would appear very helpful!

Green
Smoothies

BESTSELLER!!!

It’s a collection of 365 recipes for colourful,
nutritious and delicious fruit & veggie smoothies.
You will find out that it’s worth to drink smoothies everyday - they are real VITAMIN
BOMBS! Just few minutes of preparation are enough to enjoy the very healthy drinks!
Chia seeds, spirulina and barley? Or maybe a carrot, an apple and spinach? Craziness and
classics. Exotic and local. This book is something more than a regular collection of recipes.
It’s a solid dose of knowledge with a pinch of heart!
format: 165×240
pages: 240

https://www.facebook.com/zielonekoktajle.zobacz

Get inspired by the recipes and start to mix.
PUBLICAT S.A.
GRUPA WYDAWNICZA
ul. Chlebowa 24,
61-003 Poznań
tel/ 61 652 92 52
publicat@publicat.pl

Cheers!

ANNA GIRYŃ
Rights & Licences
ANNA.GIRYN@PUBLICAT.PL
www.publicat.pl

