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Wydawnictwo Natuli

Biznes

Wydajemy książki dla dzieci i rodziców.
Ułatwiamy rodzicielstwo przez rzetelne i proste
książki, oparte na naturalnej, holistycznej wizji
człowieka. Wydajemy również piękne, rozwojowe
książki dla dzieci.

Budujemy wydawnictwo niezależne. Wydawnictwo,
które ma własne zaplecze promocyjne, własny
system dystrybucji, kapitał oraz ogromny potencjał
ekspertów i ludzi dzielących wizję naturalnego
rodzicielstwa. Jesteśmy zwolennikami zrównoważonego rozwoju, współpracy i innowacji. Zapraszamy
inne wydawnictwa, niezależnych autorów, ilustratorów oraz osoby prywatne do realizacji wspólnych
wartościowych projektów wydawniczych.

Historia
Od ponad 15 lat zmieniamy polskie rodzicielstwo.
Jesteśmy twórcami jednego z najpopularniejszych
czasopism online dla rodziców dziecisawazne.pl
oraz największej w Polsce niezależnej księgarni dla
dzieci i rodziców natuli.pl.

Wizja
Marzymy o rodzicielstwie naturalnym, opartym
na pierwotnej intuicji w budowaniu relacji rodzica
z dzieckiem. Rodzicielstwie niezależnym – wolnym
od idei i produktów pozornie ułatwiających wychowanie dzieci. Marzymy też o naturalnym dzieciństwie. Dzieciństwie, w którym wystarczy miłość
i świeże powietrze, a resztę się wymyśli.

Zespół
Łączymy wiedzę i doświadczenie rodzicielskie
z kompetencjami wydawniczymi i biznesowymi.
Alicja Szwinta-Dyrda
Michał Dyrda
Aleksandra Brambor-Rutkowska
Natalia Fiedorczuk
Aga Nuckowska
Adrian Kyć
Emilia Kucharczuk
Bogumiła Dziedzic
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Seria Rodzicielska
Poradniki pierwszego wyboru, które przywracają
rodzicom wiarę we własne kompetencje i dają narzę-dzia ułatwiające codzienne życie. Ich autorami są
wyjątkowi specjaliści, którzy piszą teksty uniwersalne,
a równocześnie odpowiadające polskiej rzeczywistości.

Poród naturalny

Cesarskie cięcie i poród
po cięciu cesarskim

Kobiety rodzą, odkąd istnieje nasz gatunek. Nasze ciała
są do tego stworzone. To wraz z postępem cywilizacyjnym, chcąc, by poród był bardziej bezpieczny, uczyniono go zjawiskiem medycznym. Ta książka pozwala na
powrót odkryć, jak naturalną czynnością jest rodzenie
dzieci, i zaprasza do podjęcia wyzwania świadomych
narodzin, w którym jest miejsce na to, co bolesne, i na to,
co piękne. Narodzin, które dają kobiecie poczucie
sprawstwa, budują siłę do dalszego stawania się matką.

W Polsce już prawie co drugie dziecko rodzi się
przez cesarskie cięcie. Oto pierwsze kompendium dla
rodziców, którzy chcą się przygotować do cesarskiego
cięcia lub porodu naturalnego po nim. Autorki –
położne od lat towarzyszące cesarzowym rodzicom –
dzielą się wiedzą i doświadczeniem, aby poród przez
CC, zarówno ten planowy, jak i ratunkowy, był pozytywnym doświadczeniem i cudownym początkiem
nowego życia!

Katarzyna Oleś
Magdalena Hul, Katarzyna Osadnik
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Karmienie piersią

Noszenie dzieci

Karmienie piersią jest tak samo naturalne jak sen,
poruszanie się czy porozumiewanie. Przez wieki kobiety
po prostu wiedziały, jak to robić. Utrwalane przez lata
błędne przekonania stopniowo odbierały im poczucie
pewności. Ta książka rozwieje wątpliwości związane
z laktacją i przeprowadzi cię przez cały ten okres –
od ciąży przez pierwsze dni karmienia aż do końca
„mlecznej drogi”.

„Dlaczego moje dziecko płacze?”, “Dlaczego nie chce
samo spać w łóżeczku?”, “Jak zorganizować codzienne życie z małym dzieckiem?” – nasze kompendium
o noszeniu dzieci odpowiada na te dylematy! Noszenie
to bowiem naturalna część rodzicielstwa. Daje dziecku
poczucie bliskości, a także zapewnia stymulację
i odpowiednie dla jego wieku warunki rozwoju.
Marta Szperlich-Kosmala

Magda Karpienia
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Jak zrozumieć
małe dziecko

Rozwój seksualny dzieci
Seksualność jest naturalnym aspektem życia każdego
człowieka. Pomimo to uznajemy ją za społeczne tabu.
Weźmy – jako rodzice – odpowiedzialność i przekażmy naszym dzieciom pozytywny model seksualności!
Nie zostawiajmy tego instytucjom, internetowi, kolegom
czy samym dzieciom. Ta książka jest pierwszą pomocą
przy odpowiedzialnym wsparciu kształtowania seksualności twojego dziecka.

Jako rodzice zadajemy sobie pytania: „Czemu dziecko
płacze?”, „Dlaczego tak się zachowuje?”, „Czego ode
mnie naprawdę chce?”. Szukając odpowiedzi, wielu
z nas sięga po metody wychowawcze, które okazują
się nieskuteczne. Ta książka to pierwszy osadzony
w polskich realiach przewodnik dla rodziców. Rewiduje
popularne mity oraz daje aktualną wiedzę i praktyczne
wskazówki, które ułatwiają codzienność.

Karolina Piotrowska
Aga Nuckowska, Ewa Krogulska, Anna Siudut-Stajura,
Joanna Jeżak, Olga Trybel, Małgorzata Musiał,
Magdalena Trzewik
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Jak zrozumieć się
w rodzinie

Uwaga! Złość
Złość jest nieodłącznym elementem rodzicielskiego
krajobrazu. Autorka ze zrozumieniem opowiada o jej
źródłach – wyjaśnia, skąd w nas, rodzicach, tak wiele
złości i dlaczego towarzyszy ona rozwojowi dziecka,
proponuje też ćwiczenia i sposoby na radzenie sobie
z trudnymi emocjami. Lektura obowiązkowa, błyskotliwie merytoryczna i niezwykle wyzwalająca. Pokazuje,
że nie da się żyć bez złości, a nawet nie warto do tego
dążyć. Można ją natomiast zrozumieć.

Mama zamiast mówić – krzyczy, choć tego nie chce,
partner przestał się odzywać, a każda rozmowa między
rodzeństwem kończy się awanturą? Rodzina może być
zarówno polem bitwy, jak i przestrzenią do budowania zdrowych i dających siłę relacji. Autorka prosto
i przystępnie objaśnia, dlaczego czasem trudno jest
nam się dogadać. Proponuje mądre, proste rozwiązania, które zmienią nasze życie rodzinne na lepsze,
lżejsze i bliższe. Bezprzemocowa komunikacja jest
bowiem kluczem do porozumienia w rodzinie.

Ewa Tyralik-Kulpa

Monika Szczepanik
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Konflikty w rodzinie
Konflikt – to słowo brzmi groźnie. Kojarzy się z walką i napięciem. Ale nie musi tak być! Konflikty są
przecież naturalnym i nieodłącznym elementem
relacji międzyludzkich. Pozwalają dostrzec swoje
granice, kształtują empatię i bywają wyzwalające. Ta książka daje proste i skuteczne narzędzia
do tego, by łatwiej dogadać się w rodzinie. I co
równie ważne dla przyszłości naszych dzieci – nauczyć je sprawnego porozumiewania się z innymi
w sytuacjach konfliktowych.
Katarzyna Dworaczyk
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Książki dla rodziców, które przeprowadzą Was przez
wszystkie piękne momenty rodzicielstwa. Odkryjecie
sekrety zdrowego stylu życia, sprawdzicie również,
czym jest rozwój osobisty i jakie jakie może przynieść
korzyści. Wszystko po to, by wspólne chwile z dzieckiem były przepełnione radością, miłością i spokojem.

Cud rodzicielstwa

Życie seksualne
rodziców

Autor wyróżnia siedem niewypowiedzianych próśb
dzieci do rodziców. Są to pragnienia uniwersalne,
stanowiące podstawę egzystencji człowieka. Dlaczego
rezygnujemy z nich w procesie wychowania na rzecz
przekonań i społecznej poprawności? Wróćmy do
źródła. Stwórzmy nowy początek wraz z powołanym
przez nas życiem.

Rodzicielstwo najczęściej z impetem wchodzi nam do
łóżka. Stajemy się bardziej rodzicami niż partnerami.
Bliskość i intymność muszą ustąpić lub poczekać,
aż dzieci podrosną. Tak często o tym myślimy…
Autorzy książki pokazują, że nie musi tak być. Że bycie
w prawdziwie czułym, intymnym związku to nie plan
emerytalny! Związek, który tworzysz, jest projektem
twojego życia – bliska relacja z partnerem czy partnerką to jedna z najpiękniejszych rzeczy na świecie,
a podstawowym narzędziem, które pozwoli ją rozwijać,
jest rozmowa. Intymne spotkanie.

Shai Orr
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Seria Edukacyjna
Najważniejszym celem edukacji jest rozwój dziecka.
Często zapominają o tym i nauczyciele, i rodzice,
ekscytując się świadectwem z paskiem, czy przygnębiając kolejną jedynką. Tymczasem musimy pamiętać,
że przyznawane oceny mogą, choć wcale nie muszą,
być wskaźnikiem rozwoju dziecka. Ocenianie, nagradzanie i karanie uczniów sprawia, że próbują się
oni dopasować jedynie do utartych standardów – nie
wychodzą z własnymi propozycjami, nie eksperymentują, nie bawią się nauką. A szkoda, bo właśnie taki
sposób zdobywania wiedzy jest dla dziecka najkorzystniejszy. Sprzyja zapamiętywaniu informacji i nabywaniu
nowych umiejętności, uczy również kreatywności
krytycznego myślenia.

Nowa szkoła

Kiedy szkoła jest problemem

Szkoła znajduje się w kryzysie. Nauczyciele przez lata
tracili należne im znaczenie i szacunek. Zastanawiamy
się, jak w tej sytuacji uczyć? W jaki sposób nauczyciel
ma spełnić swoją rolę? Jak zbudować (na nowo) relacje
w szkole? „Nowa szkoła” daje nadzieję. Nadzieję —
nauczycielom, rodzicom i przede wszystkim uczniom —
na to, że szkołę można zmienić.

Książka dla każdego rodzica dziecka w wieku szkolnym. Dowiesz się z niej, w jaki sposób uczy się dziecko,
kiedy uczy się efektywnie oraz jak je wspierać, by
czuło się zmotywowane a nauka przynosiła mu radość.
Po lekturze poczujesz ulgę – to dziecko, a nie prace
domowe, korepetycje i klasówki, powinny stać na
pierwszym miejscu.

Anna Szulc
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Seria Niegrzeczne Książeczki
Opowieści dla małych i dużych, które rozprawiają się
z mitami dotyczącymi dzieciństwa. Czy dziecko zawsze
powinno być posłuszne, zjadać wszystko z talerza
i dzielić się swoimi rzeczami? Książeczki bez jasnego
morału, dające przestrzeń na rozmowę i zrozumienie
potrzeb, pisane w duchu Porozumienia bez Przemocy.
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poza serią

Rosół

Smok

Seria Niegrzeczne Książeczki
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Rosół babci to zupa najlepsza na świecie, ale nie dziś,
kiedy… posypano ją natką pietruszki. Antek nie chce jej
zjeść. Czy to znaczy, że jest niegrzeczny? Dowcipna
opowieść, która szerzej otwiera drzwi do wewnętrznego świata dzieci.

Tytus to najlepszy kolega Antka. Ale dziś chłopcom
trudno jest się zrozumieć, bo Antek nie chce się podzielić swoim nowym przebraniem. Czy to znaczy,
że jest niegrzeczny? Poruszająca historia odsłaniająca dorosłemu świat dziecięcych potrzeb.
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Błoto
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Seria Niegrzeczne Książeczki

Antek nie lubi całowania się i przytulania do osób,
których nie zna. Czy to znaczy, że jest niegrzeczny?
Opowieść o tym, że każdy (i dziecko, i dorosły) ma
prawo decydować o swoim ciele.

Jadzia to nowa koleżanka Antka. Wspina się na drzewa
i skacze w kałuże. Czy to znaczy, że jest niegrzeczna?
Historia o tym, że dziewczynki i chłopcy mają taką
samą przestrzeń do zabawy i rozwoju.
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Ilustratorka: Aleksandra Gołębiewska

Autorka: Alicja Dyrda
Ilustratorka: Aleksandra Gołębiewska

2-4
lata

4-6
lat

6-8

2-4

lat

lata

35 PLN
(5% VAT)
Zobacz więcej

twarda

230 x 316 mm
ISBN

978-83-66057-38-8

4-6
lat

6-8
lat

35 PLN
(5% VAT)

32

Zobacz więcej

twarda

230 x 316 mm
ISBN

978-83-66057-32-6

32

Tort

Święta
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Tytus, najlepszy przyjaciel Antka, nie traktuje go
najlepiej, gdy dostaje zaproszenie na jego urodziny.
Twierdzi, że sam miał dużo lepsze – z magikiem
i sztuczkami. Antkowi robi się przykro i nazywa Tytusa
głupim. Czy to znaczy, że jest niegrzeczny? Historia
o tym, że dzieci zachowują się źle, kiedy czują się źle.

Antek przygotowuje się do świąt, jest bardzo podekscytowany i cieszy się świąteczną atmosferą. Wszystko
pryska, gdy słyszy, że Mikołaj przychodzi tylko do grzecznych dzieci. Zaczyna się bać, bo nie wie, czy dostanie prezent…
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Wierszyki paluszkowe

Wierszyki bliskościowe

Ta prosta, rytmiczna książeczka to wspaniałe zaproszenie do zabawy i czułego, bliskiego kontaktu. Krótkie
wierszyki zamieniają palce rodzica w zwierzątka, które
a to wygryzą dziurę w skarpecie, a to chowają się pod
pachą albo skaczą po dziecięcych pleckach. Idealne
do czytania na dobry początek dnia, popołudniowe
przytulanie przed drzemką lub radosne zakończenie
wieczoru.

Dzieci potrzebują bliskości. Jest ona niezbędna tak
samo jak oddychanie czy jedzenie, ponieważ dzięki
niej tworzy się więź! Bliskość z rodzicem wpływa na
zdrowy rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny.
Wierszyki bliskościowe pomagają nakarmić dzieci
(a przy okazji nas samych) czułym kontaktem fizycznym
i miłością. Bliskość uszczęśliwia – dzieci i dorosłych.
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KSIĄŻECZKI
KONTRASTOWE
Ostatani dżem babci

Proste i zabawne książeczki
kontrastowe, które stymulują rozwój
i naturalną ciekawość dziecka.

Książka dla dzieci o śmierci.
Ta historia zdarzyła się naprawdę – to opowieść
o śmierci prawdziwej babci Teresy prawdziwego
Kazika. Napisana jest z uważnością, czułością i poszanowaniem dziecięcych uczuć. Każdy z nas znajdzie
w tej książce cząstkę siebie.
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Zupa

Pranie

Książka dla najmłodszych o gotowaniu zupy, która
stymuluje rozwój i naturalną ciekawość dziecka.
Codzienne historie przedstawione z humorem, czułością
i z najwyższą dbałością o szczegóły.

Książka dla najmłodszych o robieniu prania, która
stymuluje rozwój i naturalną ciekawość dziecka.
Codzienne historie przedstawione z humorem, czułością
i z najwyższą dbałością o szczegóły.

Autorka: Aleksandra Brambor-Rutkowska
Ilustrator: Paweł Mildner

Autorka: Aleksandra Brambor-Rutkowska
Ilustrator: Paweł Mildner

0-2
lata

2-4

0-2

lata

lata

35 PLN
(5% VAT)
Zobacz więcej

kartonowa

180 x 180 mm
ISBN

978-83-66057-61-6

2-4
lata

35 PLN
(5% VAT)

22

Zobacz więcej

kartonowa

180 x 180 mm
ISBN

978-83-66057-65-4

22

Spacer
Książka dla najmłodszych o spacerze, która stymuluje
rozwój i naturalną ciekawość dziecka. Codzienne
historie przedstawione z humorem, czułością i z najwyższą dbałością o szczegóły.
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Sprzedaż hurtowa –
zasady i warunki zamówienia

Rabaty handlowe

Nasze książki dystrybuujemy niezależnie od głównych kanałów – nie znajdziesz ich
w sieciach, hurtowniach czy tanich internetowych księgarniach. Chcemy uczciwej polityki
cenowej na rynku książki, jesteśmy przeciwni zaniżaniu cen i niskim wynagrodzeniom dla
twórców. Każdy partner współpracuje z nami na takich samych warunkach, sprzedając książki
Natuli w jednolitych cenach.

Faktura VAT
30 dni płatności

Sprzedaż przez partnera tylko
w cenie detalicznej
(bez dodatkowego rabatu
dla klienta ostatecznego)

Współpraca handlowa
Napisz do nas, aby poznać warunki
handlowe i rozpocząć współpracę.

Czas realizacji
zamówienia
48 godzin

Jeśli chcesz z nami współpracować (jako
autor, ilustrator, współwydawca, organizacja
czy w innym zakresie) – napisz do nas:

hurtownia@natuli.pl

propozycje@natuli.pl

796 923 654

wydawnictwo@natuli.pl

30%

35%

40%

przy zamówieniu
0–30 sztuk

przy zamówieniu
31– 60 sztuk

przy zamówieniu
powyżej 61 sztuk

Foreign Rights
Natuli – the Polish leading publisher in parenting
Natuli has been operating on the Polish market since
2010. It started as a website for parents, and over
time it developed into an online bookstore and then

into a publishing house specializing in parenting
and children’s books. The books published by us
are on top of bestseller lists. Please contact us!
We will gladly provide you with reading copies or
additional information about our foreign rights.
foreignrights@natuli.pl
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