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Avec près de 10 000 titres produits en 2012 (contre 5 600 dix ans
plus tôt) et un chiffre d’affaires estimé à plus de 350 millions d’euros
pour l’année 2012 (sur un total de 2,6 milliards), l’édition jeunesse
en France vient au quatrième rang des secteurs éditoriaux derrière
la littérature, le livre pratique et le scolaire. Depuis plusieurs années,
il est un des secteurs les plus dynamiques de l’édition française
avec une croissance du chiffre d’affaires des éditeurs de plus de
50 % en dix ans.

Organisé autour de quelques grands pôles éditoriaux et d’une
multitude de petites maisons d’édition, le secteur jeunesse a connu
ces dernières années une profonde réorganisation. Le rachat
de Flammarion par Gallimard a constitué un des événements de
l’année 2012 dont l’impact est évident sur le secteur de la jeunesse.
Avec une part de marché estimée pour 2012 à 13 %, le groupe
Gallimard-Flammarion se hisse ainsi au deuxième rang des acteurs
derrière Hachette Jeunesse (et sa filiale Hachette Jeunesse Disney)
qui domine toujours le marché avec 19 % des ventes mais devant
le groupe Editis, numéro trois du secteur et dont les marques en
jeunesse (Nathan, Hemma, Gründ…) représentent 12 % des ventes.

Derrière ces trois leaders, plusieurs maisons d’édition ou groupes
constituent des acteurs importants du secteur : Bayard, Fleurus
(Groupe Média-participations), L’école des loisirs, Lito, Albin Michel
Jeunesse et Auzou. Illustration d’une tendance à la concentration,
Actes Sud a cherché ces dernières années à renforcer son pôle
jeunesse en ayant repris des catalogues reconnus : Thierry Magnier,
Rouergue et Hélium.

Cette tendance au rachat et au regroupement ne saurait faire
oublier la multitude de petites maisons d’éditions jeunesse qui
n’ont jamais été aussi nombreuses. Souvent laboratoires de
création pour les illustrateurs, elles contribuent à la très grande
diversité de la production jeunesse en France même si ces petites
structures ont parfois du mal à résister devant un marché atone.

Około 10 000 tytułów wydanych w 2012 r. (w porównaniu do
5 600 dziesięć lat wcześniej) oraz przychód szacowany na ponad
350 milionów euro w roku 2012 (na ogólną kwotę 2,6 miliarda euro)
sprawia, że książka dla dzieci i młodzieży zajmuje we Francji
czwarte miejsce na rynku wydawniczym, za literaturą, poradnikami
i podręcznikami szkolnymi. Od kilku już lat jest to jeden z
najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów na rynku
książki we Francji, o czym świadczy wzrost przychodów wydawców
na poziomie ponad 50 % w ciągu dziesięciu lat.

Sektor ten, działający w oparciu o kilka dużych grup wydawniczych
i znaczącej liczby niewielkich wydawnictw, przeszedł w ciągu
ostatnich lat głębokie przeobrażenia. Przejęcie wydawnictwa
Flammarion przez Gallimarda było jednym z najważniejszych
wydarzeń w roku 2012, a jego konsekwencje okazały się niezwykle
istotne dla rynku książek dla dzieci i młodzieży. Udział koncernu
Gallimard-Flammarion w tym rynku, szacowany na 13 % w roku
2012, zapewnił mu drugie miejsce wśród wydawców książki
dziecięcej za Hachette Jeunesse (i jego filią Hachette Jeunesse
Disney), które wciąż dominuje na rynku (19 % sprzedaży), ale przed
zajmującym trzecie miejsce koncernem Editis, którego poszczególne
marki wydające literaturę dziecięcą i młodzieżowa (Nathan,
Hemma, Gründ…) stanowią 12 % sprzedaży.

Za tymi trzema liderami kolejne miejsca zajmuje kilka liczących
się w tym sektorze wydawnictw lub koncernów : Bayard, Fleurus
(Groupe Média-participations), L’école des loisirs, Lito, Albin Michel
Jeunesse oraz Auzou. Aktualne tendencje zmierzające do koncentracji
obrazuje przykład Actes Sud, które w ostatnich latach starało się
wzmocnić swoją obecność w sektorze książki dla dzieci i młodzieży,
przejmując uznane oficyny : Thierry Magnier, Rouergue i Hélium.

Panująca obecnie tendencja do przejmowania i łączenia
wydawnictw nie oznacza jednak, że należy zapomnieć o ogromnej
liczbie małych podmiotów w tym sektorze, które zresztą nigdy
dotąd nie były aż tak liczne. Stanowiąc często swoiste laboratorium
dla twórczości ilustratorów, pozwalają jeszcze bardziej zróżnicować
ofertę w dziedzinie książek dla dzieci i młodzieży we Francji,
nawet jeśli te małe przedsiębiorstwa z wielkim trudem odnajdują
się w sytuacji obecnego kryzysu gospodarczego.

L’édition jeunesse en France
Rynek wydawniczy
książek dla dzieci
i młodzieży we Francji

Données de Livres Hebdo / Na podstawie danych Livres Hebdo.
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Hachette Livre:  19 % 
Hachette Jeunesse:  14 %
Hachette Jeunesse Disney:  5 %

Editis:  12 %
Nathan Jeunesse:  6 %
Pocket Jeunesse:  4 %
Hemma:  2 %

Madrigall :  13 %
Gallimard Jeunesse:  8 %
Casterman:  3 %
Père Castor–Flammarion: 2 %

Bayard :  9 %
Bayard Jeunesse:  6 %
Milan: 3 %

Fleurus
5 %

L’école des loisirs
4 %

Lito:  3 %

Auzou :  2 %

Autres éditeurs
30 %

Albin Michel Jeunesse
3 %

Les principaux éditeurs de jeunesse en France
Wydawcy literatury dziecięcej i młodzieżowej we Francji

En nombre d’exemplaires
vendus d’octobre 2012 à septembre 2013
Liczba sprzedanych egzemplarzy
w okresie od października 2012 do września 2013



Les 15 livres jeunesse les plus vendus en 2013
15 najlepiej sprzedających się książek dla dzieci i młodzieży w 2013 r.

Jeunesse fiction
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży

Titre
Tytuł

Hunger games, vol. 3
Hunger games, vol. 1
Hunger games, vol. 2
Héros de l’Olympe, vol. 3
Les héritiers d’Enkidiev, vol. 5
Journal d’un dégonflé, vol. 6
Le journal intime de Violetta
L’apprenti épouvanteur, vol. 9
Carnet de bord de Greg Heffley
Cherub, vol. 14
Nos étoiles contraires
La maison de la nuit, vol. 8
Les héritiers d’Enkidiev, vol. 6
Tara Duncan, vol. 11
19 lunes

Auteur(s)
Autor / Autorzy

Suzanne Colins
Suzanne Colins
Suzanne Colins
Rick Riordan
Anne Robillard
Jeff Kinney
Walt Disney Company
Joseph Delney
Jeff Kinney
Robert Muchamore
John Green
Phyllis C. Cast, Kristin Cast
Anne Robillard
Sophie Audouin-Mamikonian
Margaret Stohl, Kami Garcia

Éditeur / année de publication
Wydawca / rok wydania

Pocket Jeunesse, 2011
Pocket Jeunesse, 2009
Pocket Jeunesse, 2010
Albin Michel Jeunesse, 2013
Michel Lafon, 2013
Seuil Jeunesse, 2013
Hachette Jeunesse Disney, 2013
Bayard Jeunesse, 2013
Seuil Jeunesse, 2009
Casterman, 2013
Nathan Jeunesse, 2013
Pocket Jeunesse, 2013
Michel Lafon, 2013
Xo, 2013
Hachette Jeunesse, 2012

Nb d’ex. vendus*
Liczba sprzedanych egzemplarzy

90 100
83 600
79 300
59 200
41 000
37 900
36 900
34 900
34 400
29 200
29 100
28 300
27 500
27 100
25 200

Les 15 livres jeunesse les plus vendus en 2013
15 najlepiej sprzedających się książek dla dzieci i młodzieży w 2013 r.

Jeunesse illustrée
Książka ilustrowana dla dzieci i młodzieży

Source : © Ipsos – Livres Hebdo. *estimations obtenues à partir des ventes réelles enregistrées en 2013
auprès d’un panel de points de vente représentatif des circuits de vente au détail de livres.
Źródło : © Ipsos – Livres Hebdo. *dane szacunkowe na podstawie rzeczywistej sprzedaży w 2013
roku uzyskane w oparciu o reprezentatywną próbkę wybranych punktów sprzedaży i w sieci sprzedaży detalicznej.

Titre
Tytuł

Le loup qui voulait faire le tour du monde
T’choupi va sur le pot
Le loup qui voulait changer de couleur
Le loup qui voulait être un artiste
Madame Princesse
Le meilleur des Tom-Tom et Nana, vol. 3
Les instruments
T’choupi rentre à l’école
La ferme
La petite poule qui voulait voir la mer
T’choupi à l’école
Le loup qui cherchait une amoureuse
Le loup qui ne voulait plus marcher
Le loup qui n’aimait pas Noël
T’choupi fête Noël

Auteur(s)
Autor / Autorzy

O. Lallemand, E. Thuillier
Thierry Courtin
O. Lallemand, E. Thuillier
O. Lallemand, E. Thuillier
Roger Hargreaves
J. Cohen, E. Reberg
Marion Billet
Thierry Courtin
Collectif
C. Jolibois, C. Heinrich
Thierry Courtin
O. Lallemand, E. Thuillier
O. Lallemand, E. Thuillier
O. Lallemand, E. Thuillier
Thierry Courtin

Éditeur / année de publication
Wydawca / rok wydania

Auzou, 2013
Nathan Jeunesse, 2005
Auzou, 2009
Auzou, 2013
Hachette Jeunesse, 2011
Bayard Jeunesse, 2013
Gallimard Jeunesse, 2011
Nathan Jeunesse, 1998
Gallimard Jeunesse, 2009
Pocket Jeunesse, 2005
Nathan Jeunesse, 2012
Auzou, 2012
Auzou, 2012
Auzou, 2013
Nathan Jeunesse, 2013

Nb d’ex. vendus*
Liczba sprzedanych egzemplarzy

55 300
48 200
45 000
41 600
38 500
37 000
35 700
35 400
34 200
30 700
30 600
30 400
28 900
28 700
28 300



Avec 4 793 nouveautés et nouvelles éditions pour l’année 2013,
la production éditoriale dans le secteur de la BD en France s’est
resserrée (- 4 % par rapport à l’année précédente) pour la première
fois depuis 1995.

Toutefois, sur les 12 dernières années, l’augmentation de la
production éditoriale et le phénomène de concentration demeurent
les deux grands traits qui caractérisent le secteur de la BD en France.
Sur les 32 millions de volumes vendus en 2013 représentant
un chiffre d’affaires de près de 365 millions d’euros, cinq groupes
assurent à eux seuls plus de 76 % des ventes : Média-Participations
Delcourt, Glénat, Hachette (grâce à Astérix) et Madrigall. Pour autant,
ces dernières années ont vu également l’apparition de nombreuses
maisons d’édition telles que Alter comics, Nobrow, Urban Comics,
Delirium, éditions 2024 ou encore BD kids.

Comparé à d’autres secteurs, la BD semble résister à la crise :
les ventes sont ainsi restées en 2013 au-dessus de la moyenne du
marché du livre. La production éditoriale se caractérise par sa
richesse et sa diversité. Si les albums constituent toujours la
catégorie poids lourds du secteur, aux côtés désormais du segment
mangas (qui représente 35 % des ventes) on assiste par ailleurs à
une diversification de la production, conséquence de l’effort
d’investissement des éditeurs dans le développement éditorial.
Le rayon non-fiction en bandes dessinées s’est ainsi étoffé avec
l’émergence de nouvelles catégories : essais, documents politiques,
témoignages, biographies ou encore l’humour qui représente
un segment en plein essor.

Cependant, derrière la relative bonne santé du secteur,
des inquiétudes pointent, liées pour l’essentiel aux difficultés
des détaillants et en premier lieu des grandes surfaces culturelles
où la BD représente souvent un rayon important.

Pomimo 4 793 nowych tytułów i wznowień, jakie ukazały się w 2013
r., po raz pierwszy od 1995 roku produkcja wydawnicza w sektorze
komiksu we Francji nieznacznie się zmniejszyła (- 4 % w stosunku
do poprzedniego roku).

Wzrost liczby tytułów oraz koncentracja rynku pozostają jednak,
na przestrzeni ostatnich 12 lat, dwoma głównymi zjawiskami
charakteryzującymi sektor komiksu we Francji. Ponad 76 % rynku,
na którym w 2013 r. sprzedano 32 milionów egzemplarzy, co ozna-
czało dla wydawców przychód w wysokości blisko 365 milionów
euro, należało do pięciu koncernów wydawniczych : Média-
Participations Delcourt, Glénat, Hachette (dzięki Astérixowi) oraz
Madrigall. Jednocześnie, w ostatnich latach pojawiło się szereg
nowych wydawnictw, takich jak Alter comics, Nobrow, Urban
Comics, Delirium, éditions 2024 czy też BD kids.

W porównaniu z innymi segmentami rynku, komiks (BD) wydaje
się skutecznie opierać kryzysowi : i tak, sprzedaż w roku 2013
utrzymała się na poziomie wyższym od średniej sprzedaży na rynku
książki. Publikacje charakteryzują się bogactwem i różnorodnością
oferty. O ile książki ilustrowane wciąż zajmują dzisiaj najważniejszą
pozycję w tym segmencie, obok wydawnictw typu „manga”
(które stanowią 35 % sprzedaży), o tyle na uwagę zasługuje dywer-
syfikacja produkcji, co jest konsekwencją inwestycji podjętych przez
wydawców w dziedzinie rozwoju rynku wydawniczego. Rozszerzył
się na przykład segment „non-fiction w dziedzinie komiksu wraz
z pojawieniem się nowych kategorii, takich jak : esej, komiksy
na temat polityki, świadectwa, biografie czy też humorystyka, która
jest dziedziną rozwijającą się niezwykle żywiołowo.

Jednakże, pomimo względnie nienajgorszej kondycji tego sektora,
pojawiają się pewne niepokojące symptomy związane przede
wszystkim z trudnościami, na jakie napotyka sprzedaż detaliczna,
a przede wszystkim sklepy wielkopowierzchniowe wyspecjalizo-
wane w kulturze, gdzie komiks (BD) stanowi często znaczący dział.

L’édition de
bandes dessinées
en France
Rynek komiksu
we Francji

Données de Livres Hebdo / Źródło : dane udostępnione przez Livres hebdo.



Hachette livre
11,5 %

Madrigall 6,9 %

Kazé Manga 1,5 %
Jungle 2,1 %

Kurokawa 2,6 %

Bamboo 3,8 %

Marvel 2 %

Ki-oon 2,3 %

Autres
éditeurs

9,3 % Média
Participations

26,7 %

Groupe
Delcourt

16,1 %

Groupe
Glénat
15,2 %

Les principaux éditeurs en bande dessinée
Najważniejsi wydawcy komiksów

Répartition des ventes en nombre d’exemplaires
Sprzedaż – ilość egzemplarzy

Les 15 livres les plus vendus en 2013
15 najlepiej sprzedających się książek w 2013 r./ komiks

Bande dessinée / Komiks

Titre
Tytuł

Astérix chez les Pictes, vol. 35
Blake et Mortimer, vol. 22
Le Chat, vol. 18
Blacksad, vol. 5
XIII, vol. 22
One piece, vol. 65
One piece, vol. 66
Naruto, vol. 58
Les légendaires, vol. 16
One piece, vol. 67
Jack Palmer, vol. 15
Naruto, vol. 60
One piece, vol. 68

Auteur(s)
Autor / Autorzy

Jean-Yves Ferri
Jean Dufaux
Philippe Geluxk
Juan Diaz Canales
Yves Sente
Eiichiro Oda
Eiichiro Oda
Mashashi Kishimoto
Patrick Sobral
Eiichiro Oda
René Pétillon
Mashashi Kishimoto
Eiichiro Oda

Éditeur / année de publication
Wydawca / rok wydania

Albert René, 2013
Blake et Mortimer, 2013
Casterman, 2013
Dargaud, 2013
Dargaud, 2013
Glénat, 2013
Glénat, 2013
Kana, 2013
Delcourt, 2013
Glénat, 2013
Dargaud, 2013
Kana, 2013
Glénat, 2013

Nb d’ex. vendus
Liczba sprzedanych egzemplarzy

1 287 500
235 500
147 300
125 000
99 000
96 200
96 200
85 400
85 400
83 400
82 200
71 400
96 200

Source : © Ipsos – Livres Hebdo. *estimations obtenues à partir des ventes réelles enregistrées en 2013
auprès d’un panel de points de vente représentatif des circuits de vente au détail de livres.
Źródło : © Ipsos – Livres Hebdo. *dane szacunkowe na podstawie rzeczywistej sprzedaży w 2013
roku uzyskane w oparciu o reprezentatywną próbkę wybranych punktów sprzedaży i w sieci sprzedaży detalicznej.





Éditeurs participants
Wydawcy
uczestniczący



18 rue Séguier 75006 Paris, France
Tél.: + 33 (0)1 55 42 63 12 / Fax : + 33 (0)1 55 42 09 19
www.actes-sud-junior.fr

Représentant à Varsovie / Przedstawiciel w Warszawie
Johanna Brock (droits étrangers / dział praw) :
j.brock-lacassin@actes-sud.fr
T. + 33(0)4 90 49 57 25

Actes Sud
Junior

En 1995, les éditions Actes Sud publient leurs premiers livres
jeunesse pour créer par la suite la marque Actes Sud Junior.
En 2006, Thierry Magnier rejoint les éditions Actes Sud et prend
la direction d’Actes Sud Junior tout en restant à la tête de
sa maison, les éditions Thierry Magnier. Parce qu’il ne s’agit pas
de fusionner, de confondre, mais de mener de front deux maisons
avec leur identité, leur histoire et leurs auteurs, qui en font la
richesse. Actes Sud Junior publie aujourd’hui autour de 100 titres
par an : des livres pour des enfants de 0 à 18 ans avec de très forts
titres pour les tout-petits, comme la collection « Livres-Circuits »,
dans le domaine de la non-fiction, la collection « À petits pas »
ou l’album Petites et grandes histoires des animaux disparus,
ou dans les romans ados avec des auteurs connus comme Jean-
Philippe Blondel ou Anne Vantal.

Icinori
Icinori est un duo de dessinateurs formé par Mayumi Otero
et Raphaël Urwiller. Diplômés en 2011 des Arts décoratifs de
Strasbourg, ils fondent ensemble les éditions expérimentales
Icinori dans lesquelles ils développent leur univers nourri
d’imageries populaires et d’œuvres contemporaines. Ils travaillent
avec autant de plaisir pour la presse (Le Monde, XXI, Le Tigre,
Dada, New York Times), l’édition (RMN, Sarbacane), les festivals
(Rock en Seine 2013) et participent à de nombreuses expositions.
Issun Bôshi est leur premier album publié aux éditions Actes Sud.
Il a reçu une Mention dans la catégorie Fiction au Bologna
Ragazzi Award 2014.

W roku 1995 w wydawnictwie Actes Sud ukazały się po raz pierwszy
książki dla dzieci i młodzieży, a wkrótce potem powstała marka
Actes Sud Junior. W 2006 r. współpracownikiem wydawnictwa
Actes Sud został Thierry Magnier, który został dyrektorem Actes Sud
Junior, jednocześnie nadal kierując swoim własnym wydawnictwem
Thierry Magnier. Bo nie chodzi o to, by połączyć dwa wydawnictwa
i stworzyć jedną strukturę, lecz by jednocześnie kierować dwoma
oficynami, które mają własną tożsamość, historię i autorów,
stanowią ce o ich bogactwie. Actes Sud Junior wydaje obecnie około
100 tytułów rocznie : są to książki dla dzieci i młodzieży w wieku
od 0 do 18 lat, w tym liczące się tytuły dla najmłodszych, takie jak
seria „Livres-Circuits”, w dziedzinie non-fiction, seria „à petits pas”
(małymi kroczkami) albo książka ilustrowana Petites et grandes
histoires des animaux disparus, lub też powieści dla nastolatków
znanych autorów, takich jak Jean-Philippe Blondel czy Anne Vantal.

Icinori
Icinori to dwójka rysowników : Mayumi Otero i Raphaël Urwiller.
Ukończyli w 2011 roku Akademię Sztuk Dekoracyjnych w Strasburgu
i założyli wspólnie eksperymentalne wydawnictwo Icinori,
gdzie budują swój własny świat, czerpiąc z wyobrażeń ludowych
i twórczości współczesnej. Pracują z równym entuzjazmem na
potrzeby prasy (Le Monde, XXI, Le Tigre, Dada, New York Times),
wydawnictw (RMN, Sarbacane), czy festiwali (Rock en Seine 2013)
oraz uczestniczą w licznych wystawach. Issun Bôshi to ich pierwsza
książka ilustrowana wydana przez Actes Sud. Publikacja ta otrzymała
wyróżnienie Bologna Ragazzi Award 2014 w kategorii Fiction.



Albin Michel
Jeunesse

Précurseur dans le domaine de la petite enfance avec les pop-up
de David Carter et Marion Bataille, éditeur de personnages
chéris par les tout-petits (Mimi, Mouk ou Pomelo), AMJ défend
une littérature jeunesse de qualité, grâce à une palette d’albums
de François Roca, Marc Boutavant, Blexbolex, Benjamin Lacombe.
À Geronimo Stilton, est venue s’ajouter en 2012 « Witty »,
une collection de romans illustrés destinée aux 8/12 ans. AMJ a
développé avec succès une collection de romans pour adolescents,
« Wiz », qui offre le meilleur des mondes imaginaires. Avec un
catalogue de plus de 1 000 titres, AMJ ouvre ses portes à tous
les curieux et amateurs de lecture.

Beatrice Alemagna
À l’âge de 8 ans, Beatrice Alemagna a décidé qu’elle deviendrait
à tout prix peintre et écrivain. Près de vingt ans plus tard,
cette jeune italienne a réussi son pari et a su devenir une auteur-
illustratrice incontournable de la littérature jeunesse. Son talent
incontestable s’exprime au travers de nombreux albums et
a été récompensé par plusieurs prix, dont une mention spéciale
aux Bologna Ragazzi Awards en 2006. Multipliant les techniques
artistiques, elle mélange collage, peinture et dessin pour créer
ses illustrations chaleureuses, typiques de son style unique.
Dans son premier album chez Albin Michel Jeunesse, Dodu Velu
Petit, le lecteur accompagne avec émerveillement la petite Eddie,
qui parcourt les magasins à la recherche d’un cadeau spécial
pour sa maman. Beatrice Alemagna livre encore une fois une
histoire intelligente et poétique, dans un album qui nous plonge
dans son univers enchanteur.

Jako pionier na rynku w dziedzinie książek dla najmłodszych
dzięki „pop-up books” Davida Cartera i Marion Bataille, wydawca
książek o postaciach uwielbianych przez dzieci (Mimi, Mouk
czy Pomelo), AMJ oferuje wysokiej jakości literaturę dla dzieci i
młodzieży dzięki całej palecie książek ilustrowanych autorów takich
jak François Roca, Marc Boutavant, Blexbolex, Benjamin Lacombe.
W roku 2012 obok Geronimo Stiltona pojawiła się „Witty”, seria
ilustrowanych powieści przeznaczonych dla czytelników w wieku
od 8 do 12 lat. AMJ z powodzeniem rozwinęło serię powieści
dla młodzieży „Wiz”, w której ukazany jest najlepszy z możliwych
wymyślonych światów. Dysponując katalogiem liczącym ponad
1 000 tytułów, AMJ otwiera swoje podwoje dla wszystkich
ciekawskich i dla amatorów czytania.

Beatrice Alemagna
W wieku 8 lat Beatrice Alemagna postanowiła, że uczyni wszystko,
aby zostać malarką i pisarką. Niemal dwadzieścia lat później
młodej Włoszce udało się spełnić marzenia i jest dzisiaj znaną
autorką-ilustratorką książek dla dzieci i młodzieży. Jej ogromny
talent potwierdzają liczne książki, autorka była wielokrotnie
nagradzana i wyróżniana, między innymi otrzymała wyróżnienie
specjalne Bologna Ragazzi Awards w 2006 r. Stosując różne techniki
artystyczne, łączy collage, malarstwo i rysunek, tworząc pełne
ciepła i charakterystyczne dla jej niepowtarzalnego stylu ilustracje.
W jej pierwszej książce opublikowanej w wydawnictwie Albin Michel
Jeunesse ilustrowanej, zatytułowanej Dodu Velu Petit, zachwycony
czytelnik towarzyszy małej Eddie, która biega od sklepu do
sklepu w poszukiwaniu wyjątkowego prezentu dla swojej mamy.
Beatrice Alemagna po raz kolejny opowiada nam ciekawą i
poetycką historię w książce, która pozwala nam zanurzyć się w
jej zaczarowanym świecie.

22 rue Huyghens 75680 Paris Cedex 14, France
Tél.: + 33 (0)1 42 79 46 00 / Fax : + 33 (0)1 42 79 46 80
www.albin-michel.fr
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L’Atalante

Maison d’édition indépendante, connue et reconnue pour
sa prédominance nationale en science-fiction et fantasy. L’Atalante
est de plus en plus une maison généraliste : les essais de « Comme
un accordéon » ont trouvé la confiance des libraires et la collection
de théâtre dirigée par Serge Valletti est un succès. « Flambant Neuf »,
proposant des bandes dessinées de qualité, ainsi que « Le Maedre »,
la récente collection jeunesse, complètent le programme.
Outre le soin accordé au texte, L’Atalante attache une grande valeur
à la qualité de l’objet livre, et fait appel à de nombreux peintres
et illustrateurs pour ses couvertures.

Carina Rozenfeld
Carina Rozenfeld est née à Paris en 1972 et y vit toujours avec
son fils et son chat. Après des études d’urbanisme, elle a travaillé
dans la presse jeunesse. Depuis 2008 elle se consacre à l’écriture
de romans pour les adolescents et de scénarios pour le producteur
de dessins animés Moonscoop. Carina Rozenfeld aime les histoires
à grande échelle et les héros courageux, mais elle ne rate pas
la douceur d’un pull, les sentiments à fleur de peau de « l’Élu »…
Elle a établi un contact intime et puissant avec son public au gré
de ses interventions régulières dans les établissements scolaires.
Sa trilogie La Quête des Livres-Monde a été couronnée par le Prix
Imaginales des Collégiens 2009, le Prix littéraire d’Issoire 2010 ainsi
que le Prix des Incorruptibles 2010.

Niezależny dom wydawniczy, zarazem znany, jak i uznany,
zajmujący czołową pozycję we Francji w dziedzinie science-fiction
i fantasy, Atalante staje się coraz bardziej wydawnictwem o profilu
ogólnym ; eseje, które ukazują się w serii „Comme un accordéon”
cieszą się powodzeniem w księgarniach, a seria teatralna Serge’a
Valletti’ego okazała się sukcesem. Ofertę wydawnictwa uzupełniają
„Flambant Neuf” (wysokiej jakości komiksy), jak również
„Le Maedre”, najnowsza seria książek dla młodzieży. Poza staranną
redakcją tekstu, Atalante przywiązuje ogromną wagę do jakości
książki jako przedmiotu i przy opracowywaniu okładek do swoich
publikacji współpracuje z wieloma malarzami i rysownikami.

Carina Rozenfeld
Carina Rozenfeld urodziła się w Paryżu w 1972 r. gdzie nadal mieszka
ze swoim synem i kotem. Po studiach urbanistycznych pracowała
dla pism młodzieżowych. Od 2008 r. pisze powieści dla nastolatków
oraz scenariusze dla Monnscoop, producenta filmów rysunkowych.
Carina Rozenfeld lubi opowiadania na wielką skalę oraz odważnych
bohaterów, ale potrafi też oddać miękkość swetra, albo
nadwrażliwość „l’Élu”… Udało jej się nawiązać niezwykle bliską i
silną relację z czytelnikami, także dzięki częstym spotkaniom w
szkołach. Jej trylogia La Quête des Livres-Monde otrzymała
Prix Imaginales des Collégiens 2009, a także Prix littéraire d’Issoire
2010 oraz Prix des Incorruptibles 2010.

15 rue des Vieilles-Douves 44000 Nantes, France
Tél.: + 33 (0)2 40 20 56 23
www.l-atalante.com
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Autrement
Jeunesse

Depuis ses début, Autrement jeunesse défend les ambitions du
projet Autrement : partager des émotions artistiques et littéraires
et décrypter le monde qui nous entoure. Nous concevons notre
catalogue comme une fabrique de formes, intellectuelles et
graphiques, pour accompagner les enfants dans leurs découvertes,
les sensibiliser à l’esthétique du livre, de la langue et des images.
Autrement jeunesse, c’est aussi une aventure humaine, celle d’une
équipe éditoriale passionnée, et celle d’auteurs et d’illustrateurs
suivis depuis des années. De Beatrice Alemagna à Arthur Geisert,
de Bruno Gibert à Junko Shibuya, nous explorons tous les genres
pour offrir des ouvrages qui marquent l’enfance et se relisent
à tous les âges.

Éric Battut
Éric Battut est né en 1968, à Chamalière (63), où il vit et travaille.
Après six années d’études en économie et en droit, il entre
à l’école Émile Cohl de Lyon. Ses premières illustrations sont
montrées à Bologne en 1996. En 1997, il reçoit le prix Figure Future
de Montreuil, ainsi que le prix Octogone 2000 du CIELJ.
Il publie de nombreux albums soit en tant qu’illustrateur, soit
en tant qu’auteur-illustrateur, comme c’est le cas chez Autrement
où il a publié 12 livres.

Od samego początku Autrement jeunesse pozostaje wierne
wartościom Autrement : pragnie dzielić się z czytelnikami
doznaniami artystycznymi i literackimi oraz odkrywać otaczający
nas świat. Postrzegamy naszą ofertę jako fabrykę intelektualnych
i graficznych form, chcąc w ten sposób towarzyszyć dzieciom w
ich odkryciach, uwrażliwić je na estetykę książki, języka i obrazów.
Publikacje Autrement jeunesse to także humanistyczna przygoda,
w której uczestniczy pełna entuzjazmu ekipa redaktorów,
ale również współpracujący z nami od lat autorzy i ilustratorzy.
Od Beatrice Alemagni po Arthura Geiserta, od Bruno Giberta do
Junko Shibuyi, eksplorujemy wszystkie gatunki, aby zaoferować
książki, które nie tylko na zawsze zostaną w pamięci dzieci,
ale można do nich także powracać w każdym wieku.

Éric Battut
Éric Battut urodził się w 1968 r. w Chamalière, gdzie mieszka
i pracuje. Przez sześć lat studiował ekonomię i prawo, po czym
rozpoczął naukę na uczelni Émile Cohl w Lyonie. Pierwsze jego
ilustracje zaprezentowano w Bolonii w 1996 r. W roku 1997
otrzymał nagrodę Figure Future de Montreuil oraz prix Octogone
2000 przyznawaną przez CIELJ. Jest ilustratorem, a także autorem
i ilustratorem wielu książek, z których 12 ukazało się w
wydawnictwie Autrement.

87 quai Panhard et Levassor 75647 Paris Cedex 13, France
Tél.: + 33 (0)1 40 51 31 00 / Fax : + 33 (0)1 43 29 21 48
www.autrement.com
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Le Baron perché

Des mots, des images et des idées pour aller se percher
tout là-haut avec des livres remplis de fantaisie, d’esprit et de sens.
Avec plus de 90 titres au catalogue, les éditions Le baron perché
sont spécialisées en littérature jeunesse. Elles publient des albums
illustrés et des documentaires pour les petits, mais aussi pour les
grands enfants, dont la collection « Comment parler aux enfants ? »
Chaque ouvrage souhaite permettre à l’enfant d’appréhender
le monde qui l’entoure et de faire vivre son imaginaire.

Marie Dorléans
Marie Dorléans a commencé son parcours par des études
de lettres et d’histoire de l’art qui ont révélé son appétit pour
l’écriture. Parallèlement à cela elle animait des bibliothèques
de rue, pour les enfants dont elle retient de beaux moments
de lecture. C’est en entrant à l’école des Arts décoratifs de
Strasbourg qu’elle relie enfin la lettre à l’image ! Elle sort diplômée
de l’atelier d’illustration en juin 2010, héritant d’une belle énergie
qu’elle souhaite à présent redéployer ! L’invité est son premier
livre, mais il sera bien vite suivi par La tête ailleurs et On dirait que…
aux éditions Le Baron perché.

Słowa, obrazy i pomysły, aby wznieść się na wyżyny za sprawą
książek pełnych fantazji, humoru i znaczeń. Dysponując katalogiem
liczącym ponad 90 tytułów, wydawnictwo Le baron perché specja-
lizuje się w literaturze dla młodzieży. Publikuje książki ilustrowane
oraz wydawnictwa dla najmłodszych czytelników, ale również
dla starszych dzieci, w tym serię „Comment parler aux enfants ?”.
Każda z publikacji ma za zadanie pomóc dzieciom w zrozumieniu
otaczającego je świata i pozwala uruchomić ich wyobraźnię.

Marie Dorléans
Marie Dorléans studiowała literaturę i historię sztuki, co stopniowo
rozbudziło jej chęć pisania. Jednocześnie uczestniczyła w projekcie
bibliotek ulicznych dla dzieci i miło wspomina te doświadczenia
wspólnego czytania. Jednakże dopiero podejmując studia w Wyższej
Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Strasburgu udało jej się połączyć
słowo z obrazem ! Uzyskała dyplom tej szkoły na wydziale ilustracji
w czerwcu 2010 r., pełna energii, którą teraz pragnie wykorzystać
w nowy sposób ! L’invité jest jej pierwszą książką, ale zaraz potem
ukazuje się La tête ailleurs oraz On dirait que… wydane przez
Le Baron perché.

30 rue Jacob 75006 Paris, France
Tél.: + 33 (0)1 83 64 07 80 / Fax : + 33 (0)1 83 64 07 89
www.editionslebaronperche.com



Groupe Bayard

Le groupe Bayard est présent en Europe, en Amérique, en Asie
et en Afrique et publie 150 magazines qui représentent 36 millions
de lecteurs dans le monde, dont 5 millions d’abonnés.
Le catalogue de Bayard Éditions Jeunesse s’adresse à tous les
lecteurs, de la petite enfance aux adolescents. Éveil, documentaire,
religieux, littérature, BD, collections de poche… Bayard Éditions
offre à ses lecteurs de multiples accès à la lecture et privilégie
la compréhension et l’ouverture au monde. Les trois marques
du groupe, Bayard, Milan et Tourbillon, proposent environ
800 nouveautés par an et le catalogue présente plus de 5 000 titres.

Xavier Deneux
Auteur-illustrateur, Xavier Deneux vit à Paris. Il suit les cours
des Beaux-Arts de Paris, puis, diplômé de l’ESAG, il travaille comme
graphiste, conçoit des affiches et des décors. Il décide ensuite
de se consacrer à l’illustration. Spécialisé dans la petite enfance,
il collabore avec les éditions Nathan et Tourbillon. Chez Milan,
il a déjà illustré : Mes bébés animaux, Les Trois Petits Cochons,
Dodo lapin do…

Koncern Bayard jest obecny w Europie, Ameryce, Azji i Afryce,
wydaje 150 publikacji, które trafiają do 36 milionów czytelników na
całym świecie, w tym do 5 milionów osób w ramach prenumeraty.
Katalog wydawnictwa Bayard Éditions Jeunesse skierowany
jest do wszystkich czytelników, od najmłodszych do nastolatków.
Rozwijanie wyobraźni, dokument, religia, literatura, komiks, serie
w wydaniu kieszonkowym… Bayard Éditions proponuje swoim
czytelnikom różne sposoby zachęcania ich do czytania, a główny
nacisk kładzie na zrozumienie i otwarcie na świat. Trzy marki
należące do grupy, Bayard, Milan i Tourbillon, proponują każdego
roku około 800 nowości a katalog wydawnictwa obejmuje
ponad 5 000 tytułów.

Xavier Deneux
Autor i ilustrator w jednej osobie, Xavier Deneux mieszka w
Paryżu. Najpierw studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu,
potem, jako już absolwent Szkoły ESAG, pracował jako grafik,
projektując plakaty i dekoracje. Następnie postanowił poświęcić
się ilustracji. Specjalizując się w książkach dla najmłodszych,
współpracuje z wydawnictwami Nathan et Tourbillon. W wyda-
wnictwie Milan, zrealizował ilustracje do : Mes bébés animaux,
Les Trois Petits Cochons, Dodo lapin do…

Représentant à Varsovie / Przedstawiciel w Warszawie
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Tél.: + 33 (0)1 74 31 48 23 / Fax : + 33 (0)1 74 31 60 25
www.groupebayard.com



Casterman

Fondée en 1780, Casterman est une maison d’édition belge qui,
dès 1930, a intégré le monde de la BD. Depuis la publication
du premier Tintin, qui est toujours le fleuron de son prestigieux
catalogue, Casterman reste fidèle à la même démarche :
mettre à la portée de tous des œuvres de qualité. Parallèlement
à son activité d’éditeur BD, Casterman publie des ouvrages
jeunesse pour les enfants de 18 mois à 13 ans. Le secteur de la
petite enfance se caractérise par des livres animés et des ouvrages
autour de héros, tels que Uki ou Zoé et Théo. Des collections
spécifiques sont également proposées comme « À la queue-leu-
leu », sans oublier les célèbres « Martine », « Les albums Duculot »,
les romans et les documentaires.

David Sala
David Sala est né le 18 juillet 1973 à Décines (69). Après quelques
années d’études à l’école Émile Cohl, il illustre ses premières
couvertures de romans, alternant polars, S.F. et héroic fantasy.
Il travaille également pour l’édition jeunesse, en illustrant divers
textes, fictions et autres documentaires historiques. C’est avec
la bande dessinée que va s’exprimer son goût pour la narration
et le dessin. Le Prix de la Ville de Sérignan 2000 lui est attribué
pour Le début et la fin. Cette récompense distingue un jeune
dessinateur pour le meilleur premier album de l’année.

Belgijski dom wydawniczy Casterman, założony w 1780 r.,
dołączył do świata komiksu w 1930 roku. Od ukazania
się pierwszego tomu przygód Tintina, który nadal stanowi
najważniejszą pozycję w jego prestiżowym katalogu, Casterman
pozostaje wierny swojej polityce : pragnie udostępnić wszystkim
książki najwyższej jakości. Poza komiksami Casterman publikuje
również książki dla dzieci i młodzieży w wieku od osiemnastu
miesięcy do trzynastu lat. Wśród książek dla najmłodszych
nie brakuje książek animowanych, a także lubianych przez
dzieci bohaterów, takich jak Uki oraz Zoé i Théo. Wydawnictwo
oferuje również specjalne serie takie jak „À la queue-leu-leu”,
nie zapominając przy tym o słynnej „Martynce”, czy „Les albums
Duculot” oraz powieściach i książkach dokumentalnych.

David Sala
David Sala urodził się 18 lipca 1973 r. w Décines. Po kilku latach
studiów w szkole Émile Cohl, zaprojektował pierwsze okładki
powieści, zarówno kryminalnych, jak i z gatunku, S.F. i heroic
fantasy. Pracuje również dla wydawnictw dziecięcych, ilustrując
różnego rodzaju teksty, beletrystykę oraz książki dokumentalno-
historyczne. Swoje zamiłowanie do narracji i rysunku wyraża
poprzez komiks. Otrzymał nagrodę Prix de la Ville de Sérignan 2000
za książke Le début et la fin przyznawaną młodym rysownikom
za najlepszą debiutancką książkę ilustrowaną roku.

Cantersteen, 47 Boîte 4 B-1000 Bruxelles, Belgique
Tél.: + 32 (0)2 209 83 00 / Fax : + 32 (0)2 209 83 07
www.casterman.com
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Delcourt

Troisième éditeur français de BD, Delcourt a pour ambition
d’embrasser tout le spectre de la création en bande dessinée avec
des auteurs du monde entier, pour tous les âges, du plus pointu
au plus populaire et dans tous les genres, fiction et documentaire.
Parmi nos succès, on retrouve les séries « Sillage », « De Cape
et de Crocs », les auteurs Alejandro Jodorowsky, Lewis Trondheim,
Zep, Marc-Antoine Mathieu, les romans graphiques avec
Chroniques de Jérusalem de Guy Delisle, l’adaptation de L’écume
des jours de Boris Vian par Jean David Morvan, Frédéric Voulyzé
et Marion Mousse.

François Bourgeon
Créateur majeur de la BD française, François Bourgeon est l’auteur
de trois grandes séries. Les Passagers du vent, fresque historique
entre l’Europe et l’Amérique, Les Compagnons du crépuscule
(commencé en 1984), un récit médiéval, et Le Cycle de Cyann,
aventure spatio-temporelle avec Claude Lacroix, commencée en
1993. Bourgeon est né en 1945. Il publie ses premières BD dès 1971.
En 1979, il commence Les Passagers du vent et reçoit le Prix
du meilleur dessinateur à Angoulême. Le succès ne se démentira
jamais, et ses œuvres sont traduites dans le monde entier.

Trzeci co do wielkości francuski wydawca komiksów Delcourt
oferuje szerokie spectrum twórczości komiksowej, wydając książki
autorów z całego świata, dla każdego przedziału wieku, poczynając
od dzieł niszowych po najbardziej masowe, należące do wszystkich
rodzajów, zarówno fikcję jak i dokument. Do naszych największych
sukcesów należy zaliczyć serie „Sillage”, „De Cape et de Crocs”, oraz
książki autorów takich jak Alejandro Jodorowsky, Lewis Trondheim,
Zep, Marc-Antoine Mathieu, powieści graficzne, w tym Kroniki
jerozolimskie Guy Delisle’a, adaptację Piany dni Borisa Viana
autorstwa Jean Davida Morvana, Frédérica Voulyzé i Marion Mousse.

François Bourgeon
Jeden z najważniejszych twórców francuskiego komiksu,
François Bourgeon jest autorem trzech wielkich serii.
„Les Passagers du vent”, historycznego fresku o Europie i Ameryce,
„Les Compagnons du crépuscule” średniowiecznej opowieści
(rozpoczętej w 1984 r.) oraz „Le Cycle de Cyann”, przestrzenno-
czasowego cyklu przygodowego, tworzonego wspólnie z Claude’m
Lacroix od 1993 r. François Bourgeon urodził się w 1945 r. Swoje
pierwsze komiksy wydał już w 1971 r. W roku 1979 rozpoczął
pracę nad „Les Passagers du vent”, albumem, za który otrzymał
w Angoulême nagrodę dla najlepszego rysownika. Odtąd wszystkie
jego książki cieszą się ogromnym powodzeniem i tłumaczone
są na całym świecie.



Dargaud
Le Lombard

Le Groupe Media-Participations, leader du marché de
la bande dessinée et du manga en langue française et l’un des plus
importants producteurs de dessins animés en Europe, a créé
Mediatoon, structure dédiée à la gestion des droits des différentes
sociétés d’édition de bandes dessinées et de production audio-
visuelle en son sein. Le département Mediatoon Foreign Rights est
chargé de la vente sous licence, à des éditeurs ou des journaux
et magazines étrangers, des bandes dessinées du Groupe : Dargaud,
Dupuis, Lombard, Lucky Comics et Kana et de quelques éditeurs
indépendants tels que Les deux royaumes. Plus d’1,5 millions
d’albums de bandes dessinées en langues étrangères sont vendus
chaque année sous licence, dans plus de 40 pays, dans plus
de 30 langues.

Alexis Dormal
Alexis Dormal est né en 1977 à Bruxelles. Diplômé d’une école
belge de réalisation cinéma/télévision, il part étudier le dessin
à l’école Émile Cohl, à Lyon. Dominique Roques, sa mère scénariste,
et lui-même, créent les personnages de Pico Bogue et Ana Ana.

Koncern wydawniczy Groupe Media-Participations, który jest
liderem na francuskojęzycznym rynku komiksów i mangi oraz
jednym z największych producentów filmów rysunkowych w
Europie, założył strukturę o nazwie Mediatoon, której zadaniem
jest zarządzanie prawami należących do koncernu spółek
wydających komiksy oraz tworzących dzieła audiowizualne.
Oddział Mediatoon Foreign Rights zajmuje się zawieraniem umów
licencyjnych z wydawcami książek oraz prasy zagranicznej, doty-
czących komiksów opublikowanych przez wydawców należących
do koncernu : Dargaud, Dupuis, Lombard, Lucky Comics i Kana
oraz kilku wydawców niezależnych, takich jak „Les deux royaumes”.
Ponad półtora miliona komiksów w obcych językach sprzeda-
wanych jest każdego roku w ponad czterdziestu krajach i ponad
trzydziestu językach na zasadzie licencji.

Alexis Dormal
Alexis Dormal urodził się w 1977 r. w Brukseli. Po ukończeniu
belgijskiej szkoły reżyserii filmowej i telewizyjnej rozpoczął studia
w szkole Émile Cohl w Lyonie. Wspólnie ze swoją matką,
scenarzystką Dominique Roques, stworzył postacie Pico Bogue
i Ana Ana.

15-27 rue Moussorgski 75018 Paris, France
Tél.: + 33 (0)1 53 26 32 32 / Fax : + 33 (0)1 53 26 32 00
www.mfr.mediatoon.com / www.dargaud.com / www.lelombard.com
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Dupuis

Depuis sa création en 1938, Dupuis développe des bandes dessinées
qui passionnent le grand public. Au-delà de son ancrage franco-
belge et des grandes séries qui ont fait sa réputation, la force de
l’entreprise repose sur sa capacité à se projeter en avant et à savoir
régulièrement réinventer son métier. Créateur d’univers mythiques
comme Lucky Luke, Spirou, Boule et Bill, Les Schtroumpfs, Cédric
ou Largo Winch, Dupuis bénéficie dans ses productions actuelles
de l’expérience acquise auprès des plus grands auteurs.

Pierre Bailly et Céline Fraipont
Pierre Bailly naît à Alger en 1970. Il grandit à Marche-en-Fomenne
en lisant Lucky Luke. Plus tard il rencontre Denis Lapière.
Le lendemain débute leur collaboration La saison des anguilles,
son premier album. En 2005 débute l’aventure « Petit Poilu »
avec Céline Fraipont.

Céline Fraipont est née à Bruxelles en 1974. Fleuriste de formation,
elle commence à s’intéresser à la bande dessinée au contact
de Pierre Bailly qu’elle rencontre à Liège en 1996. Dix ans plus tard,
après quelques chipotages scénaristiques, c’est entre deux biberons
que lui vient l’envie de travailler sur une BD muette destinée
aux tout-petits. Restait plus qu’à trouver un dessinateur : « J’en
avais un sous la main, il était rigolo et bien élevé, je me suis dit que
j’allais prendre celui-là ! » La série « Petit Poilu » est née quelques
mois plus tard et chaleureusement accueillie aux éditions Dupuis.

Od początku swojej działalności w 1938 r. wydawnictwo Dupuis
wydaje komiksy, które cieszą się ogromnym powodzeniem wśród
szerokiej rzeszy odbiorców. Niezależnie od swoich francusko-
belgijskich tradycji i znanych serii, którym firma zawdzięcza swoją
renomę, siła wydawnictwa opiera się na zdolności wybiegania
w przyszłość oraz podejmowania nowych wyzwań.
Wydawnictwo Dupuis, twórca nieomal mitycznych już postaci,
takich jak „Lucky Luke”, „Spirou”, „Boule et Bill”, „Smerfy”, „Cédric”
czy „Largo Winch”, korzysta w swoich dzisiejszych publikacjach
z doświadczeń zdobytych w pracy z najlepszymi autorami.

Pierre Bailly i Céline Fraipont
Pierre Bailly urodził się w Algierze w 1970 r. Dorastał w Marche-
en-Fomenne, czytając Lucky Luke’a. Później spotkał Denis Lapière.
Wkrótce rozpoczęli współpracę, wydając pierwszy wspólny album
La saison des anguilles. W roku 2005 rozpoczęła się przygoda z
„Petit Poilu” stworzonym wspólnie z Céline Fraipont.

Céline Fraipont urodziła się w Brukseli w 1974 r. Z wykształcenia
florystka, zaczęła interesować się komiksem, kiedy w 1996 r.
spotkała w Liège Pierre’a Bailly. Dziesięć lat później, po kilku
próbach pisania scenariuszy, wychowując dwójkę dzieci,
wpadła na pomysł stworzenia niemego komiksu przeznaczonego
dla najmłodszych. Pozostawało już tylko znaleźć rysownika :
„Miałam jednego pod ręką, był zabawny i dobrze wychowany,
więc pomyślałam sobie, że właśnie jego zaproszę do współpracy !”.
Kilka miesięcy później powstała seria „Petit Poilu” i spotkała się
z gorącym przyjęciem w wydawnictwie Dupuis.

Rue Destrée 52, 6001 Marcinelle, Belgique
Tél.: + 32 (0)71 600 500 / Fax : + 32 (0)71 600 599
www.dupuis.com / mfr.mediatoon.com
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L’école
des loisirs

L’école des loisirs est un groupe d’édition indépendant
fondé en 1913 et spécialisé dans le livre jeunesse depuis 1965.
Sa principale ambition est de « faire de la lecture un plaisir pour
les enfants ». Avec un catalogue de plus de 5 800 titres et
250 nouveautés par an, dont 80 % de créations, la maison jouit
d’une solide réputation auprès des bibliothécaires, libraires et
autres professionnels du livre et est régulièrement récompensée
par des prix littéraires. Toujours ouverte sur les publications
étrangères, L’école des loisirs possède trois filiales en Europe :
en Allemagne (Moritz Verlag), en Espagne (Editorial Corimbo),
en Italie (Babalibri) ainsi qu’un imprint en Belgique (Pastel).

Claude Ponti
Claude Ponti a créé son premier livre jeunesse pour sa fille en 1985,
cet album est désormais un classique de la littérature jeunesse.
Depuis lors, Claude Ponti nous emporte dans un univers poétique
et plein d’humour et chacun de ses nombreux albums est une
invitation à rêver. Dans toutes ses œuvres nous croisons l’esprit
de Lewis Carroll. Ses amusants jeux de mots et ses illustrations
fantastiques conduisent le lecteur à travers les histoires les plus
improbables. Plusieurs de ses livres ont été primés par des prix
et l’ensemble de son œuvre a reçu en 2006 le prix Sorcières Spécial.

L’école des loisirs jest niezależną grupą wydawniczą założoną
w 1913 r., specjalizującą się od 1965 r. w książkach dla dzieci
i młodzieży. Głównym celem wydawnictwa jest, aby „czytanie stało
się dla dzieci przyjemnością”. Dysponując katalogiem obejmującym
ponad 5 800 tytułów i wydając 250 nowości rocznie, z czego
80 % dzieł własnych, wydawnictwo cieszy się ogromnym uznaniem
wśród bibliotekarzy, księgarzy oraz specjalistów rynku książki
i wielokrotnie otrzymywało nagrody literackie. Chętnie wydając
także literaturę obcą, L’école des loisirs otworzyło dwie filie
w Europie : w Niemczech (Moritz Verlag) i we Włoszech (Babalibri),
ma także swój imprint w Belgii (Pastel).

Claude Ponti
Swoją pierwszą książkę dla dzieci i młodzieży Claude Ponti napisał
z myślą o swojej córce w 1985 r. i do dzisiaj album ten należy
do klasyki gatunku. Od tej pory Claude Ponti przenosi nas zawsze
w poetycki i pełen humoru świat, a każdy z jego licznych albumów
skłania do marzeń. We wszystkich utworach odnajdujemy
ducha Lewisa Carrolla. Zabawne gry słów i fantastyczne ilustracje
prowadzą czytelnika przez najbardziej nieprawdopodobne historie.
Kilka jego książek wyróżnionych zostało nagrodami, a za całość
twórczości otrzymał w 2006 r. nagrodę Sorcières Spécial.

11 rue de Sèvres 75006 Paris, France
Tél.: + 33 (0)1 42 22 94 10 / Fax : + 33 (0)1 45 48 04 99
www.ecoledesloisirs.com
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L’Élan vert

Créées en 1998, les éditions de L’Élan vert publient des livres
d’éveil, des albums de fiction et des documentaires pour les enfants
de 1 à 12 ans. Mêler humour et information, art et fiction, tel est
notre credo ! Si nos livres invitent les jeunes lecteurs à découvrir
de nouveaux horizons, ils abordent également des thèmes
qui nous sont chers : l’ouverture aux autres, la diversité culturelle,
le respect de l’environnement et de l’humain sans oublier
de présenter une grande sensibilité à l’art et à la création sous
toutes ses formes. Avec la complicité d’auteurs et d’illustrateurs
aux univers aussi variés que décalés, nous charmons l’imaginaire
des enfants et des plus grands.

Lucie Albon
Lucie Albon a suivi des études aux Beaux-Arts d’Angoulême,
section BD, puis aux Arts décoratifs de Strasbourg.
Elle aime voyager ici et là et croque les attitudes des personnes
qu’elle rencontre. Après avoir passé plusieurs mois au Cambodge,
elle part en résidence d’auteur au Japon. Chez L’Élan vert dans
la collection « Du bout des doigts », elle peint avec ses mains
et ses doigts. De ses empreintes naissent Lili et Henri les petites
souris et tout un univers à la palette fruitée.

Założone w 1998 r. wydawnictwo L’Élan vert publikuje książki
pobudzające wyobraźnię, książki ilustrowane (fiction) oraz książki
dokumentalne dla dzieci w wieku od roku do dwunastu lat.
Nasze credo brzmi : łącz humor z przekazywaniem wiedzy, a sztukę
z fikcją ! Chociaż nasze książki mają zachęcać młodych czytelników
do odkrywania nowych horyzontów, jednak także podejmują
bliskie nam tematy, takie jak otwarcie na innych ludzi, kulturowa
różnorodność, troska o środowisko i człowieka, nie zapominając
przy tym o uwrażliwianiu na sztukę i twórczość w każdej postaci.
Współdziałając z autorami i ilustratorami w tworzeniu światów
tyleż różnorodnych co niezwykłych, pragniemy oczarować nie tylko
dzieci, ale i starszych czytelników.

Lucie Albon
Lucie Albon studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Angoulême,
na wydziale komiksu, a następnie w Wyższej Szkole Sztuk
Dekoracyjnych w Strasburgu. Lubi podróże i rysuje ludzi, których
spotyka. Po kilkumiesięcznym pobycie w Kambodży wyjechała
na stypendium dla pisarzy do Japonii. W wydawnictwie L’Élan vert,
jako autorka serii „Du bout des doigts”, maluje dłońmi i palcami.
Jej dotyk stworzył Lili et Henri les petites souris i całą wielobarwną
paletę zaskakujących światów.

105 B avenue Maurice Thorez 94200 Ivry-sur-Seine, France
Tél.: + 33 (0)9 53 13 55 22
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Flammarion
Jeunesse

Des textes d’éveil et premiers albums, en passant
par les documents, les héros… jusqu’à la littérature jeunesse,
Flammarion Jeunesse – Père Castor accompagnera vos enfants
tout au long de leur vie de lecteur. Les albums du Père Castor,
les imagiers, les livres d’activité pour les premiers pas de lecteur !
Castor Benjamin / Cadet pour entrer dans la lecture autonome…
de 6 à 10 ans. Autour de personnages forts, de Nitou à Jade !
Flammarion jeunesse a rajeuni et offre 500 titres. « Tribal »,
pour les ados, les romans grand format : deux collections pour
faire partager ses émotions en lisant de vrais romans !
Le catalogue complet compte 1 400 titres et s’enrichit chaque
année de quelque 170 nouveautés.

Charlotte Gastaut
Née à Marseille en 1974, Charlotte Gastaut grandit bercée par
les lectures des Milles et une nuits et celles de Mumin, Elsa Beskow,
Astrid Lindgren, John Bauer, que sa grand-mère suédoise lui
raconte les mercredis. Diplômée en arts graphiques à l’ESAG
en 1996, elle travaille un temps dans la pub et le graphisme avant
de réaliser son rêve : l’illustration. Charlotte Gastaut enchaîne
les illustrations pour les albums de contes ou et de mythes,
particulièrement chez Flammarion, parmi lesquels les Contes
des mille et une nuits, Les douze travaux d’Hercule, Le grand
voyage d’Ulysse, Cendrillon, La princesse au petit pois, Boucle d’Or,
Peau d’Âne, Poucette et Le Petit Sapin, avec le souci constant
de ne pas tout révéler pour laisser une part de liberté au lecteur.

Od tekstów pobudzających wyobraźnię i pierwszych książek
ilustrowanych, poprzez dokumenty, bohaterów… aż po literaturę
dla młodzieży, Flammarion Jeunesse & ndash ; Père Castor
towarzyszyć będzie waszym dzieciom przez całe ich czytelnicze
życie. Książki ilustrowane Père Castor, książki obrazkowe i książki
– zabawki pokierują pierwszymi krokami czytelnika !
Castor Benjamin / Cadet prowadzą do samodzielnego czytania…
od 6 do 10 lat dzięki wyrazistym bohaterom, od Nitou po Jade !
Flammarion Jeunesse odmłodniało, zgromadziło i oferuje dzisiaj
500 tytułów. „Tribal” dla nastolatków, powieści w dużym formacie :
dwie serie wydawnicze, by móc dzielić się swoimi emocjami dzięki
lekturze prawdziwych powieści ! Katalog obejmuje 1 400 tytułów
i wzbogaca się każdego roku o około 170 nowych pozycji.

Charlotte Gastaut
Urodzona w Marsylii w 1974 r. Charlotte Gastaut dorastała,
słuchając baśni Tysiąca i jednej nocy, ale także Muminków,
opowieści Elsy Beskow, Astrid Lindgren, Johna Bauera, które jej
szwedzka babcia czytała jej w każdą środę. Po ukończeniu studiów
w dziedzinie sztuk graficznych w ESAG w 1996 r. pracowała przez
jakiś czas w reklamie i pracowniach graficznych, zanim spełniła
swoje marzenie i zajęła się ilustracją. Charlotte Gastaut łączy
pracę nad ilustracjami do albumów i bajek z rysunkami do mitów,
pracując głównie dla Flammarion, a wśród jej dokonań znajdziemy
rysunki do Contes des mille et une nuits, Les douze travaux d’Hercule,
Le grand voyage d’Ulysse, Cendrillon, La princesse au petit pois,
Boucle d’Or, Peau d’Âne, Poucette oraz do Le Petit Sapin. Autorka
pamięta jednak o tym, aby wszystkiego nie zdradzać i pozostawić
zawsze pewien margines wolności dla czytelnika.

87 quai Panhard-et-Levassor 75647 Paris Cedex 13, France
Tél.: + 33 (0)1 40 51 31 00 / Fax : + 33 (0)1 43 29 21 48
www.flammarion.com
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Futuropolis

Futuropolis édite des romans graphiques et publie presque
exclusivement des œuvres originales, libres de tout style, de tout
a priori. Des auteurs renommés ou de jeunes encore inconnus…
Des livres au présent, des livres à forte personnalité, des livres
qui touchent l’esprit et le cœur, la réflexion et l’émotion.
Futuropolis, c’est un catalogue riche de signatures prestigieuses :
Blutch, de Crécy, Jean-C. Denis, David B., Davodeau, Gibrat,
Guibert, Munoz, Rabaté, Fior, Lepage, Stassen, Tardi…

Tom Tirabosco
Tom Tirabosco est né en 1966. Il vit à Genève.
Très impliqué dans la vie culturelle et politique locale,
il travaille régulièrement pour La Tribune de Genève.
Outre ses BD, il a également illustré une dizaine de livres
pour la jeunesse :
1997 : L’Émissaire, Atrabile
1999 : Cabinets de curiosités, Atrabile
2002 : Début de Léo & Léa, avec V. Grisseaux, dans le magazine
Je bouquine. 3 tomes parus chez Casterman
2005 : Monroe, avec Wazem, Casterman
2008 : La fin du monde, avec Wazem, Futuropolis
2010 : Sous-sols, avec Wazem, Futuropolis
2013 : Kongo, Le ténébreux voyage de Józef
Teodor Konrad Korzeniowsk, avec Perrissin, Futuropolis.

Futuropolis wydaje powieści graficzne i publikuje prawie wyłącznie
utwory oryginalne, wolne od wszelkich ograniczeń stylistycznych
i wszelkiego rodzaju stereotypów. Współpracują z nami zarówno
renomowani, jak i nieznani jeszcze autorzy… Książki na czasie,
książki wybitne, książki, które trafiają do naszych umysłów i serc,
skłaniają do refleksji i wzbudzają emocje. Futuropolis, to przebogaty
katalog obejmujący najbardziej prestiżowych twórców, takich jak :
Blutch, de Crécy, Jean-C. Denis, David B., Davodeau, Gibrat, Guibert,
Munoz, Rabaté, Fior, Lepage, Stassen, Tardi…

Tom Tirabosco
Tom Tirabosco urodził się w 1966 r. Mieszka w Genewie.
Jako aktywny uczestnik życia kulturalnego i politycznego
na poziomie lokalnym, stale współpracuje z La Tribune
de Genève. Poza komiksami, zilustrował około dziesięciu
książek dla dzieci i młodzieży :
1997 : L’Émissaire, Atrabile
1999 : Cabinets de curiosités, Atrabile
2002 : Wstęp do Léo & Léa, wydany wspólnie z V. Grisseaux,
w magazynie Je bouquine. 3 tomy opublikowane w
wydawnictwie Casterman
2005 : Monroe, wspólnie z Wazem, Casterman
2008 : La fin du monde, wspólnie z Wazem, Futuropolis
2010 : Sous-sols, wspólnie z Wazem, Futuropolis
2013 : Kongo, Le ténébreux voyage de Józef Teodor
Konrad Korzeniowski, wydane wspólnie z Perrissinem, Futuropolis.

132 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris, France
Tél.: + 33 (0)1 55 26 90 70 / Fax : + 33 (0)1 42 05 06 71
www.futuropolis.fr
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Gallimard
Jeunesse

Les premiers livres Gallimard Jeunesse voient le jour en 1972 ;
c’est le début d’une longue collaboration avec les plus grands
illustrateurs de l’époque. Les premiers poches sont lancés
en 1977 tandis que les séries documentaires et encyclopédiques
deviendront, dans les années 1980, l’emblème de ce département.
En 2005 sont publiés les premiers titres de la collection « Bayou »,
dirigée par Joann Sfar (bande dessinée). En 40 ans, Gallimard
Jeunesse a pris une place prépondérante sur le marché de
l’édition jeunesse et bande dessinée française, grâce au soutien
et à la richesse du fonds Gallimard, au talent de ses nouveaux
auteurs et illustrateurs, à la capacité d’innovation de ses équipes
graphiques et éditoriales et au développement de la coédition
internationale.

Jacques Ferrandez
Jacques Ferrandez naît en 1955 à Alger. Après l’École des
Arts décoratifs de Nice, il se tourne vers l’illustration et la bande
dessinée. En 1987, il débute Carnets d’Orient, une fresque sur
l’histoire de la présence française en Algérie, qu’il achève 20 ans
plus tard. Spécialiste incontesté de la question algérienne, il adapte
la nouvelle de Camus, L’Hôte, en 2009, puis L’Étranger, en 2013.
Ses livres font l’objet de nombreuses expositions, en France et en
Algérie, notamment aux Invalides à l’occasion des 50 ans de la fin
de la guerre d’Algérie, en 2012. Il a reçu pour ses Carnets d’Orient
le prix spécial du jury Historia 2012.

Pierwsze książki wydane przez Gallimard Jeunesse ukazały
się w 1972 r. ; od tej chwili rozpoczęła się wieloletnia współpraca
z największymi ówczesnymi ilustratorami. W 1977 r. pojawiają
się pierwsze wydania kieszonkowe, a w latach osiemdziesiątych
znakiem rozpoznawczym tego wydawnictwa staną się serie
dokumentalne i encyklopedyczne. W 2005 r. ukazują się pierwsze
tytuły z kolekcji Bayou, kierowanej przez Joanna Sfara (komiks).
W ciągu czterdziestu lat Gallimard Jeunesse wypracował sobie
niezwykle silną pozycję na francuskim rynku książki dziecięcej
i komiksów dzięki wsparciu wydawnictwa Gallimarda, w szczegól-
ności znaczącej liczbie wartościowych tytułów w katalogu, ale
także dzięki talentowi nowych autorów i ilustratorów, jak również
inwencji swoich grafików i redaktorów oraz rozwojowi koedycji
z partnerami zagranicznymi.

Jacques Ferrandez
Jacques Ferrandez urodził się w 1955 r. w Algierze. Po ukończeniu
Szkoły Sztuk Dekoracyjnych w Nicei, jego zainteresowania
skierowały się w stronę ilustracji i komiksu. W roku 1987 rozpoczął
trwającą dwadzieścia lat pracę nad Carnets d’Orient, freskiem
historycznym poświęconym francuskiej obecności w Algierii.
Jako niekwestionowany specjalista od spraw Algierii w 2009 r.
dokonał adaptacji noweli Gość Alberta Camus, a następnie Obcego
w 2013 r. Jego książki były prezentowane na wielu wystawach we
Francji i w Algierii, w tym między innymi w 2012 r. w Les Invalides
z okazji pięćdziesiątej rocznicy zakończenia wojny w Algierii.
Carnets d’Orient wyróżniono nagrodą specjalną jury Historia 2012.

5 rue Gaston-Gallimard 75007 Paris, France
Tél.: +33 (0)1 49 54 42 00 / Fax : + 33 (0)1 49 54 16 04
www.gallimard-jeunesse.fr
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Graine 2

Née en 2007, la maison d’édition Graine 2 résulte des heureux
hasards des rencontres et de l’alchimie réussie de talents
complémentaires. Les quatre dynamiques et passionnés fondateurs
de Graine 2 possèdent des expériences complémentaires dans
le domaine de l’édition (éditorial, graphique, multimédia
et commercial). Eux-mêmes parents et férus de voyages, ils ont
voulu répondre à l’envie de découverte de leurs enfants. C’est ainsi
qu’est né le projet des guides de voyage « Graines de Voyageurs »,
la première collection lancée par Graine 2. Les enfants devaient
pouvoir disposer de leur propre guide, adapté à leurs attentes
et à leurs envies, c’est dorénavant chose faite ! Depuis, Graine 2
poursuit sa route en explorant de nouveaux chemins, tels que
la cuisine, l’art, la fiction, le cahier d’activités, l’album…
Chez Graine 2, la marmite à idées bouillonne en permanence.
Ainsi, de nombreux autres projets sont en cours de réalisation…

Muriel Zürcher
Muriel Zürcher a suivi de très sérieuses études avant d’exercer
de passionnants métiers. Pendant ce temps, des histoires
s’invitaient dans sa tête, y prospéraient, s’y bousculaient. Un jour,
elles provoquèrent une telle pagaille dans son imagination
en ébullition que Muriel n’eut d’autre choix que de les sortir de là !
Depuis, elle écrit des albums, des romans, et des documentaires,
toujours érudits et drôles. Elle a notamment écrit les textes de
Cro Magnon chez Graine 2, du Gang des gigoteurs, et de Créatures
légendes et mystères.

Założony w 2007 r. dom wydawniczy Graine 2 jest owocem szczęś-
liwego spotkania oraz udanego połączenia rozmaitych talentów.
Doświadczenia czterech dynamicznych i pełnych entuzjazmu
założycieli Graine 2 w zakresie działalności wydawniczej wzajemnie
się uzupełniają (edytorstwo, grafika, multimedia i handel). Sami
będąc rodzicami, którzy uwielbiają podróże, pragnęli odpowiedzieć
na potrzebę odkrywania świata przez dzieci. W ten sposób pojawił
się pomysł przewodnika „Graines de Voyageurs”, pierwszą z serii
oferowanych przez Graine 2. Dzieci powinny mieć do dyspozycji
własne przewodniki dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań,
i teraz stało się to faktem ! Dzisiaj Graine 2 dalej podąża tą drogą,
eksplorując nowe obszary zainteresowań, takie jak kuchnia, sztuka,
fiction, zeszyty ćwiczeń, książki ilustrowane… W wydawnictwie
Graine 2 ciągle rodzą się nowe pomysły. A kolejne nowe projekty
już są w drodze…

Muriel Zürcher
Muriel Zürcher ukończyła bardzo poważne studia, a potem
zaczęła wykonywać pasjonujące zawody. Ale przez cały ten czas
w jej głowie powstawały opowieści, które dojrzewały i nakładały
się na siebie. Pewnego dnia wywołały tak wielki bałagan
w rozpalonej wyobraźni, że Muriel nie miała już innego wyboru,
jak znaleźć dla nich jakieś ujście ! Od tego czasu tworzy albumy,
pisze powieści, utwory dokumentalne, zawsze pełne erudycji i
zabawne. Między innymi napisała tekst do Cro Magnon dla Graine 2,
oraz do Gang des gigoteurs i do Créatures légendes et mystères.

6 rue au Pain 78100 Saint-Germain-en-Laye, France
Tél.: + 33 (0)1 39 10 04 07
www.graine2-editions.com
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Grasset
Jeunesse

Depuis sa naissance en 1973, le secteur jeunesse de la maison
Grasset a été porté par des créateurs audacieux, comme
François Ruy-Vidal et Étienne Delessert. La plupart des ouvrages
qu’ils ont publiés font encore figure de référence. Aujourd’hui,
les valeurs profondes qui nous guident restent l’originalité et
la qualité. Nous publions peu, mais nous nous attachons toujours
à publier bien, à imaginer, oser, faire travailler de jeunes auteurs
et illustrateurs sur leurs premiers ouvrages, pour donner naissance
à des livres uniques et étonnants. Nous rééditons également
nos classiques, que vous êtes si nombreux à retrouver avec
bonheur. Parce que la liberté, la surprise et la fantaisie doivent
être au cœur des livres !

Bertrand Santini et Laurent Gapaillard, Le Yark
Bertrand Santini est scénariste et réalisateur : Gaspard de la Nuit,
Marilyn prod., 2013 ; Le Petit Prince, Pathé/Onyx films, 2014 ;
L’esprit de Lewis, Marilyn prod., 2013 ; Le Petit Poucet, Flach film /
Arte, 2011 ; Mikido (série TV) Method films/France 3, 2006 ;
Jet Groove (série TV) Method films/France 2, 2006 ; Les Gnoufs
(série TV), Method film/France 3/Disney Chanel, 2004 ; et auteur
d’albums jeunesse (Autrement Jeunesse, éditions de la balle).

Dessinateur et concepteur visuel, Laurent Gapaillard a suivi
les cours de l’ESAG Penninghen (Paris, 1998/2001), et depuis
collaboré à de nombreux longs métrages cinéma (Renaissance,
2003 ; Cobra, 2011 ; The Wild bunch, 2007/2010 ; Le livre bleu,
2008 ; Pourquoi j’ai pas mangé mon Père, 2007/2010 ; Faubourg 36,
2007 ; 9, 2007), séries télévisées animées (Mikido, 2005/2006 ;
Skyland, 2003/2005), et jeux vidéos (The Crossing, 2006 ; Orpheus,
2007 ; Dishonored, 2009).
[Le Yark : Il adore les enfants ! Parmi tous les types de Monstres
qui grouillent sur la terre, l’Homme est l’espèce la plus répandue.
Il en est une autre, cependant, plus rare et moins connue.
C’est le Yark.]

Od momentu jego utworzenia w 1973 r. na czele działu literatury
dziecięcej i młodzieżowej wydawnictwa Grasset stanęli ambitni
twórcy, tacy jak François Ruy-Vidal i Étienne Delessert. Większość
wydanych przez nich książek weszło do kanonu literatury dziecięcej.
Dzisiaj najważniejszymi wartościami, które nami kierują, pozostaje
oryginalność i jakość. Nie wydajemy zbyt wielu książek, ale zależy
nam zawsze na tym, aby wydawać porządnie, pobudzić wyobraźnię,
znaleźć w sobie odwagę, zapraszać do współpracy młodych autorów
i ilustratorów, przygotowujących swoją pierwszą książkę tak, aby
powstały rzeczy wyjątkowe i zadziwiające. Wznawiamy także książki
należące już do klasyki gatunku i wiemy, że wielu z was z radością
sięgnie do nich znowu. Bo naszym zdaniem wolność, niespodzianka
i fantazja powinny znaleźć się w sercu każdej książki !

Bertrand Santini i Laurent Gapaillard, Le Yark
Bertrand Santini jest scenarzystą i reżyserem : Gaspard de la Nuit
(2013) ; Le Petit Prince (Mały Książę, 2014) ; L’esprit de Lewis (2013) ;
Le Petit Poucet (Tomcio Paluch, 2011) ; Mikido (série TV, 2006) ;
Jet Groove (serial telewizyjny, 2006) ; Les Gnoufs (serial telewizyjny,
2004), a także książek ilustrowanych dla młodzieży
(wydawnictwa Autrement Jeunesse, éditions de la Balle).

Laurent Gapaillard : rysownik i projektant wizualny, kształcił
się w ESAG Penninghen (Paryż, 1998 / 2001), a następnie
współpracował przy realizacji wielu filmów długometrażowych.
(Renaissance, 2003 ; Cobra, 2011 ; The Wild bunch, 2007/2010 ;
Le livre bleu, 2008 ; Pourquoi j’ai pas mangé mon Père, 2007/2010 ;
Faubourg 36, 2007 ; 9, 2007) ; jest autorem seriali telewizyjnych
(Mikido, 2005/2006 ; Skyland, 2003/2005) oraz gier wideo
(The Crossing, 2006 ; Orpheus, 2007 ; Dishonored, 2009).
[Yark : Yark uwielbia dzieci ! Pośród wszystkich rodzajów Potworów
zamieszkujących ziemię, najczęściej spotykanym gatunkiem jest
Człowiek. Ale jest też i inny gatunek, znacznie rzadziej spotykany
i zarazem mniej znany. To właśnie Yark.]

61 rue des Saints-Pères 75006 Paris, France
Tél.: + 33 (0)1 44 39 22 00 / Fax : + 33 (0)1 42 22 64 18
www.grasset-jeunesse.com
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Hachette
Jeunesse

Nous représentons quatre marques : Hachette Jeunesse,
Deux Coqs d’Or, Gautier-Languereau et Astérix. Hachette Jeunesse
est l’éditeur incontournable de collections de personnages
(Gaspard et Lisa, Petit Lapin Blanc), de livres illustrés et de séries
de documentaires. En plus d’une offre complète de livres d’activités,
Deux Coqs d’Or propose des collections spectaculaires et des
livres-coffrets. Gautier-Languereau édite de beaux albums haut
de gamme, par des illustrateurs renommés (Rébecca Dautremer,
Éric Puybaret, Antoine Guilloppé). Enfin, Astérix est la plus célèbre
des bandes dessinées : ses ventes ont dépassé les 350 millions
d’exemplaires et elle a été traduite dans plus de 111 langues.

Rébecca Dautremer
Rébecca Dautremer est née en 1971. Elle suit les cours des
Arts décoratifs de Paris, avant de devenir graphiste et illustratrice.
Son premier livre, La chèvre aux loups, est publié par Hachette
Jeunesse en 1996. Depuis, son trait si personnel d’un extrême
raffinement a su toucher un large public. Elle reçoit en 2004
le prestigieux Prix Sorcières pour L’Amoureux, qu’elle a écrit
et illustré. C’est notamment avec l’ouvrage Princesses oubliées
ou inconnues, écrit par Philippe Lechermeier, et traduit en
une vingtaine de langues, que son talent lui apporte une recon-
naissance mondiale. Rébecca Dautremer a illustré plus de
15 albums pour Hachette : Babayaga, Alice au pays des merveilles,
Journal secret du petit poucet, Elvis… Elle travaille désormais
sur de nombreux projets, qu’il s’agisse de livres, de presse
jeunesse, de films animés ou de création scénographiques
(www.rebeccadautremer.com).

Reprezentujemy cztery marki : Hachette Jeunesse, Deux Coqs
d’Or, Gautier-Languereau i Astérix. Hachette Jeunesse jest
powszechnie uznanym wydawcą serii ze znanymi postaciami
(Gaspard i Lisa, Petit Lapin Blanc), książek ilustrowanych oraz serii
książek dokumentalnych. Poza kompletną ofertą książek-zabawek,
wydawnictwo Deux Coqs d’Or oferuje również wyjątkowe
kolekcje oraz zestawy książek. Gautier-Languereau wydaje piękne
książki ilustrowane przez uznanych twórców (Rébecca Dautremer,
Éric Puybaret, Antoine Guilloppé). I wreszcie najsłynniejszym
z naszym komiksów jest Astérix : jego sprzedaż przekroczyła
poziom 350 milionów egzemplarzy i został on przetłumaczony
na ponad 111 języków.

Rébecca Dautremer
Rébecca Dautremer urodziła się w 1971 r. Po ukończeniu
studiów w Wyższej Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu została
grafikiem i ilustratorką. Jej pierwsza książka zatytułowana
La chèvre aux loups, została wydana przez Hachette Jeunesse
w 1996 r. Od tego czasu jej niezwykle wyrafinowany, łatwo
rozpoznawalny styl pozwolił jej dotrzeć do bardzo szerokiej rzeszy
czytelników. W 2004 r. otrzymała prestiżową nagrodę Prix Sorcières
za książkę Zakochani, którą napisała i zilustrowała. Ale między-
narodowe uznanie przyniosła jej Princesses oubliées ou inconnues
napisana przez Philippe’a Lechermeier, przetłumaczona na około
dwadzieścia języków. Rébecca Dautremer wykonała ilustracje do
ponad piętnastu książek wydanych przez Hachette : Babayaga,
Alice au pays des merveilles (Alicja w krainie czarów), Journal secret
du petit poucet, Elvis… Obecnie pracuje nad wieloma projektami
i są to zarówno książki, prasa młodzieżowa, filmy animowane ;
zajmuje się także scenografią (www.rebeccadautremer.com).

43 quai de Grenelle 75905 Paris Cedex 15, France
Tél.: + 33 (0)1 43 92 36 51 / Fax : + 33 (0)1 43 92 33 38
www.hachette-jeunesse.com / www.asterix.com
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Hélium

Les éditions Hélium publient une trentaine de livres pour
enfants par an, à la fabrication inventive et soignée.
Elles revendiquent avec beaucoup de sérieux la fantaisie
de leurs créations. Du roman pour adolescents au livre pour
les bébés, ces ouvrages sont comme des mobiles en équilibre,
entre texte, images et graphisme. Les éditions Hélium font
partie des éditeurs associés d’Actes Sud.

Benjamin Chaud
Benjamin Chaud aime les forêts de conifères des Hautes-Alpes,
où il a passé son enfance. Après avoir perdu toutes chances
de réussir un jour dans la compétition de ski, il a rejoint les
Arts décoratifs de Strasbourg dont il est diplômé. Il a imaginé,
aux côtés de Ramona Badescu, Pomelo (Albin Michel jeunesse),
L’Amour ? et Monstres chéris (Naïve) mais aussi illustré la série
La Fée coquillette (Didier Levy, Albin Michel Jeunesse).
Chez Hélium, il est l’auteur illustrateur des albums Tralali,
la musique des petits bruits (2009, nouvelle édition 2014),
Adieu Chaussette (2010), du très remarqué Une chanson d’ours
(2011) et de sa suite, Coquillage et Petit ours (2012). Toujours
chez Hélium, il a publié avec l’auteur Davide Cali le petit album
Je n’ai pas fait mes devoirs parce que…

W wydawnictwie Hélium rocznie ukazuje się około trzydziestu
cechujących się dużą inwencją i niezwykłą starannością książek
dla dzieci. Z wielką powagą traktujemy fantazję, która jest
warunkiem ich powstania. Od powieści dla nastolatków po książki
dla najmłodszych dzieci, nasze książki są wyrazem doskonałej
równowagi panującej między tekstem, obrazem i stroną graficzną.
Wydawnictwo Hélium stanowi część grupy wydawców Actes Sud.

Benjamin Chaud
Benjamin Chaud uwielbia alpejskie lasy, gdzie spędził dzieciństwo.
Gdy stracił wszelkie szanse, aby któregoś dnia wygrać zawody
narciarskie, zapisał się do Wyższej Szkoły Sztuk Dekoracyjnych
w Strasburgu, gdzie uzyskał dyplom. Wspólnie z Ramoną Badescu
jest autorem Pomelo (Albin Michel jeunesse), L’Amour ? oraz
Monstres chéris ; wykonał ilustracje do serii La Fée coquillette
(Didier Levy, Albin Michel Jeunesse). W wydawnictwie Hélium jest
autorem-ilustratorem książek Tralali, la musique des petits bruits
(2009, nowe wydanie 2014 r.), Adieu Chaussette (2010 r.), cieszącej
się dużym zainteresowaniem Misiowej piosenki (2011 r.) i jej dalszego
ciągu pod tytułem Coquillage et Petit ours (2012 r.). Także w Hélium
opublikował wspólnie z Davide’m Cali książeczkę zatytułowaną
Nie odrobiłem lekcji, bo…

18 rue Séguier 75006 Paris, France
Tél.: + 33 (0)1 55 42 65 14
www.helium-editions.fr



45 rue de la Chine 75020 Paris, France
Tél.: + 33 (0)7 60 03 30 18
www.editions-magnani.com

Représentant à Varsovie / Przedstawiciel w Warszawie
Stéphanie Vernet (droits étrangers / dział praw) :
stéphanie@thepicturebookagency.com
T. + 33(0)6 44 09 03 25

Magnani

Consacrées à la littérature des images, les éditions Magnani
attendent d’un auteur que son œuvre permette de prendre
conscience d’une autre possibilité du réel, une possibilité nouvelle
de voir, de penser, de se construire et d’exister. L’objet livre incarne
tout le savoir-faire de la maison mais aussi toute sa conviction
sur le métier d’éditeur ; lequel est un architecte du livre et un
metteur en pages. Les éditions Magnani publient une littérature
qui, pour reprendre l’expression de Claude Simon, se tient debout
par elle-même.

Marion Fayolle
Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Marion Fayolle
a dessiné l’emblème des éditions Magnani. La beauté et la force
surréaliste du travail de Marion Fayolle sont de plus en plus
reconnus (elle travaille notamment pour The New York Times).
Elle a réalisé aux éditions Magnani Le Tableau, salué par la critique
et les prescripteurs en France, et vient de réaliser son chef-d’œuvre :
La Tendresse des Pierres, une bande dessinée autobiographique
bouleversante et incontournable.

Wydawnictwo Magnani, koncentrując się na literaturze wyrażonej
w obrazach, oczekuje od swoich autorów, iż ich książki pozwolą
czytelnikowi uświadomić sobie, że istnieje inna możliwa
rzeczywistość, inne możliwości postrzegania, myślenia, rozwijania
się i życia. Książka jako przedmiot odzwierciedla całe know-how
tego domu wydawniczego, ale także jego sposób postrzegania
zawodu wydawcy ; ten powinien bowiem być architektem
i reżyserem książki. Wydawnictwo Magnani wydaje książki, które
– cytując Claude’a Simon, same doskonale się bronią.

Marion Fayolle
Absolwentka Wyższej Szkoły Sztuk Dekoracyjnych w Strasburgu,
Marion Fayolle wymyśliła logo wydawnictwa Magnani. Piękno
i surrealistyczna moc emanujące z pracy Marion Fayolle znajdują
coraz większe uznanie wśród odbiorców (obecnie pracuje dla
The New York Timesa). W wydawnictwie Magnani ukazała się
jej książka Le Tableau, gorąco przyjęta przez krytykę i czytelników
we Francji oraz prawdziwe arcydzieło, jakim jest La Tendresse
des Pierres, przejmujący, znakomity komiks autobiograficzny.
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Robert Laffont

Lancée il y a plus d’un an, la Collection « R » souhaite apporter un
nouveau souffle dans la littérature ados et jeunes adultes et compte
plus de 30 titres. La collection établit autant de passerelles entres
les âges qu'entre les genres et propose des univers où se mêlent
réel et imaginaire. La force des romans réside dans l’originalité
et la puissance des histoires, leur capacité à vous captiver,
mais aussi leurs thèmes, qui font écho à votre vie quotidienne.
Fondées en 1941, les Éditions Robert Laffont rassemble aujourd’hui
quatre maisons (Robert Laffont, NiL, Julliard et Seghers)
et publient des ouvrages dans tous les domaines de la littérature
générale, de la fiction à la non-fiction. Le groupe publie environ
200 nouveautés par an et gère un fond éditorial de 4 500 ouvrages.

Myra Eljundir
Sous le mystérieux pseudonyme de Myra Eljundir se cache
une auteure et scénariste francophone de talent, vivant en Islande.
À l’instar de Kaleb, sa trop grande empathie l’a conduite
à s’isoler. Une façon de se protéger, ainsi que ceux qu’elle aime.
L’auteure a choisi l’anonymat mais communique régulièrement
avec les lecteurs sur la page Facebook de la Collection « R »
et sur sa page personnelle. Sa trilogie Kaleb fascine autant qu’elle
dérange. À l’instar de la série télé Dexter, Kaleb offre aux jeunes
adultes l’un de leurs fantasmes de lecture : être dans la peau
du méchant. Un thriller fantastique redoutable qui prend en otage
le lecteur : on ne peut que trouver des excuses au personnage,
au fil de sa métamorphose maléfique.

Zainicjowana ponad rok temu, Kolekcja « R » pragnie nadać nowy
impuls literaturze dla nastolatków i młodych dorosłych, dzisiaj
seria ta obejmuje już ponad 30 tytułów. Kolekcja „R” stanowi swoisty
pomost zarówno między pokoleniami, jak i pomiędzy gatunkami,
proponując świat, w którym rzeczywistość łączy się z fikcją.
Siła powieści tkwi w oryginalności i w mocy opowiadanych historii,
a także w tym, jak bardzo potrafią nas one wciągnąć poprzez
tematykę odwołującą się do codziennego życia. Do założonego
w 1941 r. wydawnictwa Robert Laffont należą dzisiaj cztery domy
wydawnicze (Robert Laffont, NiL, Julliard i Seghers), które publikuje
utwory obejmujące wszystkie dziedziny literatury, od beletrystyki
po non-fiction. Grupa wydawnicza wydaje rocznie około
200 nowości i dysponuje katalogiem liczącym 4 500 książek.

Myra Eljundir
Pod tajemniczym pseudonimem Myra Eljundir kryje się
mieszkająca w Islandii utalentowana francuskojęzyczna autorka i
scenarzystka. Podobnie jak Kaleb, jej nadmierna empatia sprawiła,
że postanowiła się odizolować od świata. To jej sposób na to,
aby się chronić, tak jak i chronić tych, których kocha.
Autorka wybrała anonimowość, lecz systematycznie kontaktuje
się ze swoimi czytelnikami za pośrednictwem Facebooka Kolekcji
« R » oraz na swojej własnej stronie internetowej. Jej trylogia
zatytułowana Kaleb fascynuje i niepokoi zarazem. Podobnie jak w
przypadku serialu telewizyjnego Dexter, Kaleb proponuje młodym
dorosłym zanurzenie się w jednej z ich czytelniczych fantazji,
a mianowicie wcielenie się w postać złego bohatera. Niebezpieczny
thriller fantastyczny, w którym czytelnik staje się zakładnikiem :
jedyne, co pozostaje, to znaleźć usprawiedliwienie dla złowieszczej
metamorfozy, jaką przechodzi bohater.



Rouergue

Créé en 1986, le Rouergue est éditeur associé d’Actes Sud
depuis 2005. Le catalogue adulte propose des ouvrages de fiction :
la collection « La brune », des romans historiques, de société
ou noirs. Il offre aussi un large choix de livres pratiques et de beaux
livres. Le catalogue jeunesse propose des albums s’adressant
aux enfants d’aujourd’hui et participant au développement de
la lecture de l’image, à travers une expression graphique originale.
Les romans des collections « Zig Zag », « dacOdac »,
« dacOdac illustré » et « doAdo » permettent aux jeunes lecteurs
d’aborder la littérature avec des romans de qualité. Les livres du
Rouergue sont traduits dans une trentaine de langues et plusieurs
films d’animation ont été réalisés à partir de leurs albums.

Anne Percin
Née en 1970, Anne Percin grandit à Strasbourg, où elle fait ses
études de lettres modernes. À 25 ans, elle commence à enseigner
le français en collège à Paris. En 2003, elle prend le temps de mettre
de l’ordre dans ses écrits, dont un journal intime fictionnel écrit
à 17 ans, qui devient un roman : Point de Côté, son premier livre
jeunesse édité par les éditions Thierry Magnier. Dans les années qui
suivent, elle publie des romans pour adolescents avec un succès
grandissant, avant d’envoyer en 2009 son premier « roman adulte »,
Bonheur fantôme, au Rouergue, maison d’édition à laquelle
elle est depuis fidèle, en adulte et jeunesse. Sa trilogie pour ados,
Comment (bien) rater ses vacances, Comment (bien) gérer sa love
story et Comment devenir une rock star (ou pas), est un succès
en librairie : 70 000 exemplaires vendus en France.

Założone w 1986 r. wydawnictwo Le Rouergue należy od 2005 r.
do grupy wydawców związanych z Actes Sud. Do książek dla
dorosłych zalicza się beletrystyka : seria „La brune”, powieści
historyczne, powieści obyczajowe oraz czarne kryminały.
Ale również duży wybór poradników i albumów. Katalog książek
dla dzieci i młodzieży obejmuje książki ilustrowane dla dzieci,
rozwijające umiejętność odczytywania obrazu dzięki oryginalnej
szacie graficznej. Powieści wydawane w serii „Zig Zag”,
„dacOdac”, „dacOdac illustré” oraz „doAdo” pozwalają młodym
czytelnikom zainteresować się literaturą poprzez lekturę wysokiej
jakości powieści. Książki wydawane przez Rouergue zostały
przetłumaczone na około trzydzieści języków, a na kanwie kilku
z nich zrealizowano filmy animowane.

Anne Percin
Urodzona w 1970 r. Anne Percin dorastała w Strasburgu, gdzie
ukończyła studia na wydziale literatury współczesnej. W wieku
25 lat zaczęła nauczać języka francuskiego w jednym z paryskich
gimnazjów. W 2003 r. postanowiła uporządkować swoje zapiski,
w tym fabularny dziennik intymny napisany w wieku 17 lat,
który ostatecznie przybierze formę powieści zatytułowanej
Point de Côté, jej pierwszej książki dla młodzieży opublikowanej
przez wydawnictwo Thierry Magnier. W następnych latach z coraz
większym sukcesem publikowała kolejne powieści dla nastolatków,
aż wreszcie w 2009 r. ukończyła pracę nad swoją pierwszą
„powieścią dla dorosłych”, Bonheur fantôme, wydaną w Rouergue,
domu wydawniczym, z którym odtąd stale współpracuje,
publikując zarówno książki dla młodzieży, jak i dla dorosłych.
Jej trylogia dla nastolatków, Comment (bien) rater ses vacances,
Comment (bien) gérer sa love story oraz Comment devenir une
rock star (ou pas), okazał się dużym sukcesem w księgarniach :
we Francji sprzedano 70 000 egzemplarzy.

47 rue du Docteur Fanton BP 90038, 13633 Arles Cedex, France
Tél.: + 33 (0)4 88 65 90 05 / Fax: + 33 (0)4 90 96 06 72
www.lerouergue.com

Représentant à Varsovie / Przedstawiciel w Warszawie
Johanna Brock (droits étrangers / dział praw) :
j.brock-lacassin@actes-sud.fr



Rue de Sèvres

Rue de Sèvres, éditeur de bandes dessinées du groupe
L’école des loisirs. L’école des loisirs fêtera bientôt ses 50 ans,
en ayant su maintenir l’exigence de qualité et d’audace qui
caractérisait la maison lorsqu’elle osa publier les premiers titres
de Tomi Ungerer et de Maurice Sendak, aujourd’hui considérés
comme de grands classiques. Elle s’est agrandie en automne 2013
d’une nouvelle maison de bandes dessinées, Rue de Sèvres.
Le projet éditorial de Rue de Sèvres s’articule autour de trois axes :
la bande dessinée ado-adultes, tout-public et jeunesse, ce dernier
pour partie décliné d’univers des romans de L’école des loisirs.
La maison a publié six titres à l’automne 2013, dont un album
de Zep, l’auteur de Titeuf, Une histoire d’hommes, tiré à
100 000 exemplaires. Une vingtaine de nouveautés paraîtra en
2014 suivi d’une quarantaine de titres par an d’ici quelques années.

Alex Alice
Né en 1974, Alex Alice publie son premier album BD en 1997.
Le Troisième testament est devenu un best-seller international.
Alex Alice fait partie de cette jeune génération multimédia qui
offre à son public du grand spectacle. Il arrive chez Rue de Sèvres
avec un nouveau univers spectaculaire : Château des étoiles.
Une conquête de l’espace qui nous amène au XIXe siècle, dans
le Royaume de Bavière avec des secrets politiques des espions
de Bismark. Un récit extraordinaire, inspiré des chefs d’œuvres
de Jules Verne, Hayao Miyazaki, H.G. Wells et George Lucas !

Rue de Sèvres, należący do grupy L’école des loisirs wydawca
komiksów. L’école des loisirs, które świętować będzie niebawem
pięćdziesiąte urodziny, potrafiło utrzymać wysoką jakość
i zachować odwagę, jaka pozwoliła mu opublikować pierwsze
książki Tomiego Ungerera oraz Maurice’a Sendaka, należące dzisiaj
do klasyki. Oficyna rozrastała się i jesienią 2013 r. powstało nowe
wydawnictwo komiksowe, Rue de Sèvres. Działalność wydawnicza
Rue de Sèvres skierowana jest do trzech grup odbiorców, stąd
trzy działy : komiksów dla nastolatków i dorosłych, komiksów
dla wszystkich oraz komiksów dla dzieci i młodzieży, przy czym
inspiracją dla tego ostatniego działu są w pewnej mierze powieści
wydawane przez L’école des loisirs. Wydawnictwo opublikowało
sześć tytułów na jesieni 2013 r., w tym album Zepa, autora
„Titeufa”, „Une histoire d’hommes”, którego nakład osiągnął
100 000 egzemplarzy. W roku 2014 ukaże się ponad dwadzieścia
tytułów, a w latach następnych przewiduje się wydawanie około
czterdziestu tytułów rocznie.

Alex Alice
Urodzony w 1974 r. Alex Alice opublikował swój pierwszy komiks
w 1997 r. Trzeci Testament stał się międzynarodowym bestsellerem.
Alex Alice należy do tych przedstawicieli młodego pokolenia
multimedialnego, które pragnie zapewnić odbiorcom wielkie
widowisko. Wydawnictwo Rue de Sèvres prezentuje jego nowy,
fascynujący świat : Château des étoiles. Podbój kosmosu przenosi
nas w XIX wiek, do Królestwa Bawarii, a tam rodzą się polityczne
tajemnice i działają szpiedzy Bismarcka. Niezwykła opowieść
zainspirowana twórczością twórców takich jak Jules Verne,
Hayao Miyazaki, H.G. Wells i George Lucas !

11 rue de Sèvres 75006 Paris, France
Tél.: + 33 (0)1 42 22 94 10 / Fax : + 33 (0)1 45 48 04 99
www.facebook.com/ruedesevresBD

Représentant à Varsovie / Przedstawiciel w Warszawie
Marija Gaudry-Bickauskaite (droits étrangers / dział praw) :
mgaudry@ecoledesloisirs.com



35 rue d’Hauteville 75010 Paris, France
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Représentants à Varsovie / Przedstawiciel w Warszawie
Frédéric Lavabre (directeur, éditrice / dyrektor, wydawca) :
frederic.lavabre@sarbacane.net
Emmanuelle Beulque (éditrice / wydawca) :
e.beulque@sarbacane.net
Sylvain Coissard (droits étrangers bande dessinée /
prawa do komiksów) : sylcoissard2@orange.fr
T. + 33(0)6 75 39 45 75

Sarbacane

En 2013, les éditions Sarbacane ont fêté leurs dix ans.
Dix ans de création, de passion partagée avec des auteurs et
des illustrateurs au talent étonnant, et un catalogue reconnu pour
sa qualité et sa diversité, à la fois ouvert et exigeant. Riche de près
de 450 titres, il se répartit entre albums jeunesse, fiction pour
jeunes adultes et BD jeunesse et adulte. Histoires au point de vue
original, éveil, livres-jeux, livres-objets, livres transgénérationnels,
classiques illustrés, romans graphiques ; tous bénéficient d’une
fabrication soignée et beaucoup, de formats inattendus.

Catherine Meurisse
Catherine Meurisse est née en 1980 à Niort et vit aujourd’hui
à Paris. Elle est diplômée de l’École Estienne et des Arts décoratifs
de Paris. Son style vif et incisif, tout indiqué pour le dessin de
presse, lui permet de parler à la fois aux jeunes lecteurs et aux
adultes. Depuis 2005, elle travaille à Charlie Hebdo (dont elle est
la seule femme dessinatrice). En parallèle, elle dessine dans
Les Échos, Libération, Marianne, etc. et illustre des livres pour la
jeunesse. Elle publie sa première bande dessinée en 2008.
2008 : Mes hommes de lettres, Sarbacane
2010 : Drôles de femmes, avec Julie Birmant, Dargaud
2012 : Le Pont des arts, Sarbacane
2014 : Moderne Olympia, Futuropolis, en coédition
avec le Musée d’Orsay.

W roku 2013, wydawnictwo Sarbacane świętowało swoje
dziesięciolecie. Dziesięć lat tworzenia, dziesięć lat pasji będącej
wspólnym udziałem autorów i ilustratorów o niezwykłym talencie,
tudzież katalog, cieszący się uznaniem ze względu na swoją jakość
i różnorodność, jednocześnie otwarty i ambitny. Liczy on blisko
450 tytułów i podzielony jest na książki ilustrowane dla młodzieży,
beletrystykę dla dorosłych oraz komiksy dla młodzieży i dla
dorosłych. Znajdują się w nim historie opowiedziane w niezwykły
sposób, książki pobudzające wyobraźnię, książki-gry, książki-
przedmioty, książki ponadpokoleniowe, ilustrowana klasyka,
powieści graficzne ; wszystkie niezwykle starannie wydane, a wiele
z nich opublikowano w zaskakującym formacie.

Catherine Meurisse
Catherine Meurisse urodziła się w 1980 r. w Niort, dzisiaj mieszka
w Paryżu. Jest absolwentką Szkoły Estienne oraz Szkoły Sztuk
Dekoracyjnych w Paryżu. Jej pełen życia, cięty styl, idealnie
pasujący do rysunku w gazetach, pozwala jej dotrzeć zarówno do
młodych, jak i do starszych czytelników. Od 2005 r. współpracuje
z Charlie Hebdo (gdzie jest jedyną kobietą-rysownikiem).
Jednocześnie rysuje dla Les Échos, Libération, Marianne, itd.,
a także ilustruje książki dla młodzieży. Swój pierwszy komiks
opublikowała w 2008 r.
2008 : Mes hommes de lettres, Sarbacane
2010 : Drôles de femmes, wspólnie z Julie Birmant, Dargaud
2012 : Le Pont des arts, Sarbacane
2014 : Moderne Olympia, Futuropolis, wydane wspólnie
z muzeum d’Orsay.



Éditions Soleil

Fortes de plus de 25 ans d’expérience, les Éditions Soleil se
positionnent comme un important éditeur français de bandes
dessinées. Créées en 1989, c’est l’heroic fantasy et le succès
des séries Lanfeust qui propulseront Soleil au rang des plus
grands éditeurs de bande dessinée. En 25 ans, Soleil a constitué
un important catalogue mêlant habilement tous les genres,
du western à la science-fiction, en passant par l’humour, la
jeunesse, et développent de nouvelles collections – « Quadrants »,
« Noctambule », « Métamorphose », – reconnue à la fois par
le public et la critique.

Joris Chamblain et Aurélie Neyret
Scénariste de bandes dessinées et de livres pour la Jeunesse,
Joris Chamblain fait ses premiers pas aux Éditions Bac@bd.
Hétéroclites, ses projets se suivent sans jamais se ressembler.
Après une formation en graphisme à l’École Émile Cohl,
Aurélie Neyret décide de se consacrer pleinement au dessin en
autodidacte, et devient illustratrice freelance. Un coup de cœur
graphique pour le travail d’Aurélie incite Joris à lui proposer
une histoire : celle d’une petite fille espiègle qui mène des
enquêtes sur les adultes ! Ainsi sont nés « Les Carnets de Cerise ».
Ce duo d’auteurs a déjà publié deux tomes et a remporté cette
année, avec le second, le Prix Jeunesse de la Bande Dessinée
à Angoulême.

Dzięki dwudziestu pięciu latom doświadczenia wydawnictwo
Soleil zajmuje ważne miejsce na francuskim rynku komiksu.
Za sprawą heroic fantasy i sukcesu, jaki odniosła seria Lanfeust,
założone w 1989 r. wydawnictwo Soleil zaliczane jest do
najbardziej liczących się wydawców komiksów. Na przestrzeni
25 lat Soleil stworzyło znaczący katalog umiejętnie łącząc
rozmaite gatunki, od westernu po science-fiction, nie zapominając
o książkach humorystycznych, literaturze dla dzieci i młodzieży,
a obecnie rozwija nowe serie wydawnicze – „Noctambule”,
„Métamorphose”, „Quadrants”, które zyskały uznanie zarówno
czytelników, jak i krytyków.

Joris Chamblain i Aurélie Neyret
Scenarzysta komiksów i książek dla młodzieży, Joris Chamblain
pracował początkowo dla wydawnictwa Éditions Bac@bd.
Jego różnorodne projekty nigdy nie są do siebie podobne.
Po ukończeniu szkoły grafiki Émile Cohl Aurélie Neyret zdecy-
dowała poświęcić się całkowicie rysunkowi i została niezależną
ilustratorką, samodzielnie doskonaląc swój warsztat.
Fascynacja pracami Aurélie sprawiła, że Joris zaproponował jej
pewną opowieść : historię zmyślnej dziewczynki, która prowadzi
śledztwo w świecie dorosłych ! W ten sposób powstały
„Les Carnets de Cerise”. Dwójka autorów opublikowała już dwa
tomy, z których drugi otrzymał nagrodę Prix Jeunesse de
la Bande Dessinée w Angoulême.

8 rue Léon Jouhaux 75010 Paris, France
Tél.: + 33 (0)1 43 38 77 69 / Fax: + 33 (0)1 43 38 77 71
www.soleilprod.com / www.quadrants.eu

Représentant à Varsovie / Przedstawiciel w Warszawie
Prudence Mukendi (droits étrangers / dział praw) :
prudence.mukendi@soleilprod.com
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Éditions
Thierry Magnier

Thierry Magnier a fondé en 1998 la maison d’édition qui porte
son nom. Le logo, un petit ange lecteur, est une métaphore
du lecteur : « Un ange, ça n’a pas de sexe, pas d’âge ». La maison
produit environ 75 titres par an. Le premier succès vient avec
Tout un monde, un imagier de Katy Couprie et Antonin Louchard,
« pari » éditorial réussi, est désormais édité dans de nombreux
pays. La création est toujours contemporaine et exigeante,
avec une ligne politique et idéologique qui porte le respect
du livre et de la lecture, de l’auteur et du lecteur. En juillet 2005,
les éditions Thierry Magnier ont intègré le groupe Actes Sud.

Emmanuelle Houdart
Emmanuelle Houdart (1967) vit et travaille à Paris. Auteure
et illustratrice, elle développe un univers graphique animant
l’inanimé, hybridant l’animal et l’humain, le merveilleux
et le monstrueux, composant des représentations narratives
où les personnages sont pourvus d’attributs symboliques qui
traduisent leur identité comme leur état émotionnel.
Depuis 1996, Emmanuelle Houdart a publié une vingtaine de livres,
principalement des albums pour enfants. Elle a aussi produit
des illustrations pour la presse adulte et jeunesse, et animé de
nombreux ateliers au sein d’établissements scolaires. Son travail
circule par ailleurs sous forme d’expositions itinérantes.

Thierry Magnier założył w 1998 r. wydawnictwo, które nosi jego
imię. Logo, czytający aniołek, jest swoistą metaforą czytelnika :
„Anioł nie ma płci, ani wieku”. Każdego roku ukazuje się około
75 tytułów. Pierwszym sukcesem okazał się „Tout un monde”,
książka obrazkowa Katy Couprie i Antonina Loucharda, publiko-
wana dzisiaj w wielu krajach. Wydawnictwo oferuje zawsze
aktualne i ambitne książki, zachowując przy tym linię polityczną i
ideologiczną, którą cechuje szacunek dla książki i dla czytelnictwa,
dla autora i dla czytelnika. W lipcu 2005 r. wydawnictwo
Thierry Magnier dołączyło do grupy Actes Sud.

Emmanuelle Houdart
Emmanuelle Houdart (1967) mieszka i pracuje w Paryżu.
Jako autorka i ilustratorka tworzy odrębny świat graficzny,
ożywiając to, co nieożywione, łącząc świat zwierząt i ludzi,
cudowność z niezwykłością, komponując narracyjne wyobrażenia,
w których postacie są obdarzone symbolicznymi atrybutami,
oddającymi ich tożsamość oraz ich stany emocjonalne. Od roku
1996 Emmanuelle Houdart opublikowała około dwudziestu
książek, są to głównie książki ilustrowane dla dzieci. Zamieszczała
również liczne ilustracje w prasie dla dorosłych i dla młodzieży,
a także prowadziła szereg warsztatów w szkołach. Jej twórczość
prezentowana jest ponadto w formie wystaw.



Le BIEF – Bureau International de l’Édition Française –
est une association d’éditeurs qui travaille à la promotion à
l’international de ses 280 membres. Il assure la présence collective
des éditeurs et des fonds éditoriaux dans des manifestations
internationales, développe des outils d’information
(catalogues bilingues, études de marchés) et organise des
séminaires binationaux, comme celui-ci, autour d’une thématique
éditoriale. Son but est de faciliter les contacts et les échanges
entre les professionnels français et étrangers.
Le site www.bief.org donne accès à de nombreuses informations
et est accessible à tous.

BIEF – Bureau International de l’Édition Française –
(Międzynarodowe Biuro Wydawców Francuskich) jest stowar-
zyszeniem 280 wydawców zajmującym się promocją francuskich
wydawnictw za granicą. BIEF reprezentuje zbiorowo wydawców i
ich publikacje na konferencjach międzynarodowych, przygotowuje
informacje (np. dwujęzyczne katalogi, badania rynku), a także
organizuje spotkania takie jak niniejsze, w którym biorą udział
przedstawiciele dwóch krajów i które poświęcone jest wybranemu
tematowi z branży wydawniczej. Spotkanie ma na celu ułatwić
nawiązanie kontaktów oraz współpracy między przedstawicielami
świata książki z Francji i zagranicy.
Polecamy naszą ogólnie dostępną stronę internetową www.bief.org,
na której znajdą Państwo wiele interesujących informacji.

BIEF
Bureau
international
de l’édition
française

BIEF – Bureau international de l’édition française
155 bd Saint-Germain 75006 Paris, France
Tél.: +33 (0)1 44 41 13 13 – Fax : +33 (0)1 46 34 63 83
info@bief.org / www.bief.org Pour en savoir plus, www.bief.org.
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