
Plan prenumeraty prasy na rok 2020

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach

Tytuł Rozmieszcz. Częstotliwość Krótki opis

1 21 Wiek Czytelnia Dwumies. Artykuły z różnorodnych gałęzi nauki

2 Abi Expert Czytelnia Kwart. Ochrona danych osobowych oraz prawne i praktyczne zagadnienia administrowania informacjami.

3 Arcana Czytelnia Dwumies. Kultura, historia i polityka

4 Art in America Czytelnia Mies. Oblicze sztuki tworzonej na terenie Stanów Zjednoczonych, artyści i dzieła współczesne oraz przejawy sztuki z lat minionych. 

5 Arteon Czytelnia Mies. O sztuce, sztuka współczesna, malarstwo

6 Artysta i Sztuka Czytelnia Kwart. Dla artystów, kolekcjonerów i miłośników sztuki, magazyn tworzony z udziałem artystów.

7 Auto Moto - Mag. Zmotoryz. Czytelnia Mies. Magazyn motoryzacyjny, specjalistyczne analizy, wywiady, najnowsze osiągniecia technologiczne, a przede wszystkim wspaniałe samochody.

8 Auto Świat Czytelnia Tyg. Dla miłośników motoryzacji, motoryzacyjns premiery, porady o eksploatacji aut, informacje o nowych technologiach. 

9 Avanti Czytelnia Mies. Modne ubrania, buty i dodatki, nowości kosmetyczne, porady stylistów i wizażystów

10 Biblioteka Publiczna Czytelnia Mies. Czasopismo bliskie realiom polskich bibliotek, ich możliwości i problemów. Tworzone dla i przez bibliotekarzy. 

11 Burda Czytelnia Mies. Magazyn o modzie. Zawiera wykroje dla każdego zawartego projektu.

12 Charaktery Czytelnia Mies. Magazyn popularnonaukowy poświęcony psychologii. Prezentuje wiedzę psychologiczną w sposób zrozumiały dla przeciętnego człowieka.

13 Coaching Czytelnia Dwumies. Czasopismo o samorozwoju, skierowane do osób z ambicjami, którzy chcą się rozwijać, tak w środowisku zawodowym, jak i rodzinnym. 

14 Craft Beautiful Czytelnia Mies. Papierowe wyroby rękodzielnicze, tworzenie kart, wzory zabawek, patchwork, szycie, dzianie, domowe wyroby rzemieślnicze.

15 Crochet World Czytelnia Mies. Magazyn dla pasjonatów szydełkowania. Inspirujące, nowe szydełkowe wzory na narzuty, serwety i akcesoria odzieżowe. 

16 Czas Kultury Czytelnia Kwart. Kwartalnik społeczno-kulturalny. Materiały połączone w bloki tematyczne (np. poświęcone muzyce folk, kulturze rocka, fantastyce naukowej).

17 Czas na Wnętrze Czytelnia 11/rok Magazyn o stylowych wnętrzach - od inspiracji do realizacji.

18 Czwarty Wymiar Czytelnia Mies. Miesięcznik poświęcony parapsychologii, tajemniczym zjawiskom, astrologii oraz medycynie naturalnej. 

19 Do Rzeczy Czytelnia Tyg. To pismo o profilu konserwatywno-liberalnym dla ludzi, którzy nie boją się myśleć.

20 Działkowiec Czytelnia Mies. Magazyn ogrodniczy specjalizujący się w szeroko pojętym ogrodnictwie amatorskim, a także w ogrodnictwie działkowym. 

21 Dziennik Gazeta Prawna Czytelnia Dziennik Ogólnopolski dziennik prawno-gospodarczy, na bieżąco śledzący zmiany w prawie, publikujący praktyczne i fachowe komentarze.

22 Dziennik Zachodni Czytelnia Dziennik Regionalny dziennik ukazujący się w województwie śląskim i opolskim.

23 Edukacja SBI Czytelnia Kwart. Na łamach pisma zagadnienia edukacji w ujęciu różnych dyscyplin nauki (pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa).

24 Elle Czytelnia Mies. Ogólnoświatowy magazyn o tematyce związanej z kobietami. Główne tematy to zdrowie, moda, uroda i rozrywka. 

25 English Matters Czytelnia Dwumies. Dla wszystkich zainteresowanych nauką języka angielskiego.W treści różnorodne artykuły ilustrowane kolorowym materiałem zdjęciowym.

26 Fakt Czytelnia Dziennik Ogólnopolski dziennik. Gazeta wzorowana jest na niemieckim „Bild”, należy do gazet typu tabloid.

27 Fika / Dziecko i Sztuka Czytelnia Półrocz. Magazyn o kulturze dla dzieci i rodziców (recenzje książek i spektakli, relacje z festiwali i przeglądów teatralnych, wywiady z twórcami teatru).

28 Focus Czytelnia Mies. Miesięcznik popularnonaukowy (odkrycia naukowe, nauka, przyroda, technologie, motoryzacja, cywilizacja, psychologia).

29 Format. Pismo Artystyczne Czytelnia 3xrok Kwartalnik artystyczny zajmujący się współczesną sztuką wizualną. Problematyka prezentowana w przejrzystej i prostej formie graficznej.

30 Gazeta Podatkowa Czytelnia 2xw tyg. Źródło informacji niezbędnych dla księgowych, kadrowców, przedsiębiorców, podatników i płatników.

31 Gazeta Wyborcza Czytelnia Dziennik Ogólnopolski dziennik opiniotwórczy społeczno-polityczny o profilu centro-liberalnym.



32 Gentelman Czytelnia Mies. Miesięcznik lifestylowy adresowany do mężczyzn, którzy cenią dobrą i wysubliowaną prasę. 

33 Gigant Mamut Strefa Dzieci Kwart. Seria komiksowa Disneya opowiadająca o przygodach Kaczora Donalda i Myszki Miki.

34 Gitarzysta Czytelnia Mies. Magazyn fanów gitary. Zawiera opisy nowości oraz wnikliwe testy najnowszego sprzętu leżącego w kręgu zainteresowania każdego gitarzysty.

35 Hobby Strefa Dzieci Dwumies. Niezbędnik dla osób lubiących otaczać się samodzielnie wykonanymi dekoracjami.

36 IT w administracji Czytelnia Mies. Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego poświęcony technologiom informatycznym.

37 Jazz Forum Czytelnia 8xrok Czasopismo poświęcone muzyce jazzowej (informacje, relacje z koncertów, festiwali i konkursów, relacje, wywiady, recenzje płytowe).

38 Kino Czytelnia Mies. Miesięcznik o twórczości i edukacji filmowej (recenzje filmów, DVD i książek o tematyce filmowej, relacje z festiwali, wywiady, analizy).

39 Kosmos dla dziewczynek Strefa Dzieci Dwumies. Pismo reportażowe pokazujące dziewczynkom świat możliwości.

40
LNE. Profesjonalny magazyn 

kosmetyczny Czytelnia Dwumies. LNE to nr 1 w branży beauty i healthy aging. To profesjonalny magazyn kosmetyczny.

41 Logo (magazyn dla mężczyzn) Czytelnia Mies. Cykliczne wydawnictwo dla mężczyzn łączące formułę pisma shoppingowego i lifestylowego.

42 Mam Ogród Czytelnia Mies. Magazyn pełen praktycznych i sprawdzonych porad dotyczących metod uprawy warzyw, owoców i roślin ozdobnych.

43 Mamo to Ja Czytelnia Mies. Magazyn dla rodziców. Od 16 lat doradza rodzicom w dziecinie ciąży, porodu, pielęgnacji, żywienia i wychowania małego dziecka.

44 Marketing w praktyce Czytelnia Mies. Poradnik i przewodnik dla marketerów zainteresowanych nową wiedzą i efektywnym działaniem w marketingu. 

45 Medycyna Praktyczna Czytelnia Mies. Przeznaczony dla internistów i lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla specjalistów ze szczegółowych dziedzin medycyny. 

46 Młody Technik Strefa Młodych Mies. Miesięcznik naukowo-techniczny na poziomie popularnym przeznaczony głównie dla młodzieży.

47 Moje gotowanie Czytelnia Mies. Magazyn poświęcony gotowaniu i cudom, jakie można wyczarować w domowej kuchni.

48 Moje Mieszkanie Czytelnia Mies. Poradnik o urządzaniu wnętrz. Pomysły na aranżacje wnętrza, prezentacje mieszkań, zdjęcia wnętrz, wystrój wnętrz, meble i dodatki.

49 Motor Czytelnia Tyg. Tygodnik dla fanów motoryzacji (motoryzacyjne nowości, testy i porównania, sekcja o eksploatacji samochodów używanych i porady).

50 Mówią Wieki Czytelnia Mies. Numery monograficzne poświęcone dziejom i kulturze innych narodów, historii miast polskich czy historii wojskowości.

51 n.p.m. Czytelnia Mies. Magazyn Turystyki Górskiej przeznaczony zarówno dla miłośników wypraw wysokogórskich, jak i wędrówek po polskich górach.

52 Następcy Strefa Młodych Mies. Magazyn dla młodzieży poświęcony produkcji Disneya.

53 Newsweek Polska Czytelnia Tyg. Polska edycja amerykańskiego tygodnika społeczno-politycznego (publicystyka, analizy, opinie i komentarze, teksty popularnonaukowe,…).

54 Niebieska Linia Czytelnia Dwumies. Periodyk poświęcony psychologicznym i prawnym zagadnieniom związanym z przemocą interpersonalną.

55 Nowa Fantastyka Czytelnia Mies. Miesięcznik dla wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą fantastyką.

56 Nowiny Rybnickie Czytelnia Tyg. Tygodnik Regionalny ukazujący się na terenie regionu południowo-zachodniego woj. Śląskiego.

57 Odkrywca Czytelnia Mies. Magazyn historyczny poświęcony zagadnieniom historii XIX i XX wieku i jej tajemnicom, poszukiwaniom zaginionych i ukrytych dóbr kultury.

58 Pani Czytelnia Mies. Czasopismo dla kobiet (artykuły i reportaże poświęcone znanym postaciom świata kultury i sztuki, mody, urody, psychologii i zdrowia).

59 Pasieka Czytelnia Dwumies. Na łamach pisma poruszany jest szereg zagadnień związanych z praktycznym i naukowym pszczelarstwem.

60 PC Format Czytelnia Dwumies. Niezbędny, praktyczny i nowoczesny poradnik komputerowy. Zawiera testy produktów oraz całe spektrum porad.

61 Perspektywy Strefa Młodych Mies. Magazyn edukacyjny dla ambitnej młodzieży zainteresowanej świadomym budowaniem swojej przyszłości.

62 Photoshop Praktyczny Czytelnia Dwumies. Magazyn przygotowywany jest przez współczesnych ekspertów Photoshopa dla wymagających użytkowników tego programu.

63 Planeta Koni Czytelnia Mies. Czasopismo jeździeckie skierowane do wszystkich miłośników koni (ciekawostki, konkursy, artykuły ze świata jeździeckiego i inne).

64 Playboy Czytelnia Mies. Polska edycja najsłynniejszego na świecie magazynu dla mężczyzn.

65 Podróże Czytelnia Mies. Miesięcznik poświęcony podróżom (miniprzewodnik po Polsce i Europie, nowinki z biur podróży, wskazówki, nowości i spora porcja fotografii.

66 Polityka Czytelnia Tyg. Tygodnik obejmujący bieżące wydarzenia polityczne, gospodarcze, naukowe i kulturalne z Polski, Europy i ze świata. 

67 Poradnik Bibliotekarza Czytelnia Mies. Czasopismo dla bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. 



68 Poradnik Instytucji Kultury Czytelnia Mies. Miesięcznik dla pracowników instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego.

69 Poradnik 50+ Czytelnia Mies. Miesięcznik poradnikowy adresowany do dojrzałych czytelniczek o tradycyjnym i praktycznym podejściu do życia.

70 Poznaj Swój Kraj Czytelnia Mies. Najstarsze polskie czasopismo turystyczno-krajoznawcze.

71 Press Czytelnia Dwumies. Czasopismo dla dziennikarzy, szefów marketingu, pracowników public relations, agencji reklamowych, media planerów.

72
Problemy Opiekuńczo 

Wychowawcze Czytelnia 10xrok Miesięcznik przedstawia problemy opieki, wychowania i wsparcia społecznego.

73 Przekrój Czytelnia Kwart. Magazyn społeczno-kulturalny (opinie dotyczące najważniejszych wydarzeń, wywiady z czołowymi postaciami kultury, sztuki, polityki,...).

74 Psi Patrol Strefa Dzieci Mies. Kolorowy magazyn z bohaterami popularnej kreskówki. Opowiada o przygodach sześciu piesków i dziesięcioletniego chłopca.

75 Remedium Czytelnia Mies. Profesjonalny miesięcznik, w którym można znaleźć aktualne informacje z zakresu nowoczesnej metodologii wychowania i profilaktyki.

76 Rowertour Czytelnia Mies. Pismo dla aktywnych pasjonatów jazdy na rowerze. Zachęca do podejmowania wypraw. Prezentuje znane szlaki i przeciera nowe.

77 Rzeczpospolita Czytelnia Dziennik Ogólnopolski dziennik ekonomiczno-prawny o profilu konserwatywno-liberalnym.

78 Salamandra  Magazyn Czytelnia Półrocz. Czasopismo realizuje cel edukacji ekologicznej publikuje artykuły na temat flory i fauny, głównie polskiej.

79 Sieci Czytelnia Tyg. Tygodnik o profilu konserwatywnym.

80 Sport Czytelnia Dziennik Ogólnopolski dziennik o tematyce sportowej ukazujący się w Katowicach od 1945 roku. 

81 Śląsk Czytelnia Mies. Czasopismo społeczno-kulturalno-literackie poruszające tematy historyczne, społeczne, gospodarcze, ekonomiczne i kulturowe Górnego Śląska. 

82 Świat Motocykli Czytelnia Mies. Wiodący polski miesięcznik o tematyce motocyklowej. Prezentuje szerokie spektrum życia motocyklowej subkultury.

83
Świat Wiedzy (+wydania 

specjalne) Czytelnia Mies. Miesięcznik popularnonaukowy wyjaśniający zagadnienia z wielu perspektyw z ciekawymi tekstami, wyjątkowymi zdjęciami i infografikami.

84 Teatr Czytelnia Mies. Najstarsze polskie pismo teatralne poświęcone teatrowi współczesnemu (recenzje i omówienia premier w teatrach, eseje i felietony).

85 Twój Blues Czytelnia Kwart. Ogólnopolski magazyn poświęcony muzyce bluesowej (teksty o artystach i koncertach, wywiady, relacje koncertowe i festiwalowe).

86 Tygodnik Powszechny Czytelnia Tyg. Pismo społeczno-kulturalne adresowane do czytelników szukających głębszych treści, zainteresowanych dialogiem i kulturą. 

87 Uroda Życia Czytelnia Mies. Luksusowy magazyn dla dojrzałych i wymagających kobiet: ciekawych świata, poszukujących, otwartych na nową wiedzę oraz doznania. 

88 Vogue Polska Czytelnia Mies. Polska edycja uznanego na całym świecie magazynu o modzie i stylu życia.

89 Wędkarstwo 360 Czytelnia Mies. Lifestylowy magazyn o wędkarstwie i turystyce wędkarskiej (m.in. ciekawostki o najpiękniejszych, atrakcyjnych przyrodniczo miejscach).

90 Wena Design Czytelnia Dwumies. Czasopismo o haftach, decuopage i dekoracji. Zawiera praktyczne porady jak samodzielnie wykonać małe dzieła sztuki.

91 Wszechświat Czytelnia Kwart. Kwartalnik upowszechniający wiedzę przyrodniczą, przeznaczony dla osób zainteresowanych poszerzaniem swoich wiadomości w tej dziedzinie. 

92 Wychowanie Na Co Dzień Czytelnia Kwartalnik Czasopismo popularnonaukowe dla nauczycieli, wychowawców i rodziców.

93 Wysokie Obcasy Extra Czytelnia Mies. Magazyn, który ceni wartości, jest otwarty na świat, kreatywny, inteligentny, odważny i zabawny. Docenia kobiety za to, jakie są.

94 Zwierciadło Czytelnia Mies. Luksusowy magazyn dla kobiet (wywiady, teksty o psychologii, relacjach i zdrowiu, ekskluzywne sesje, fotoreportaże ze świata.

95 Żyj Naturalnie Czytelnia Dwumies. O zdrowym stylu życia, w zgodzie z naturą, po to, by edukować i szerzyć wiedzę. Skierowany do wszystkich, którzy dbają o zdrowie.

Czasopisma poza 

prenumeratą:

1

Tygodnik Powszechny - 

Wydanie Specjalne Czytelnia Zbiór najlepszych tekstów opublikowanych na łamach Tygodnika Powszechnego o tematyce historycznej, politycznej i religijnej.

2 Magazyn Pismo Czytelnia Magazyn społeczno-kulturalny (reportaże, wywiady, portrety, raporty ekonomiczne, eseje o literaturze, sztuce, polityce, opowiadania…).


