SEZNAM ČASOPISŮ na rok 2020
1.
2.
3.
4.

100+1 ZZ – populárně-naučný časopis
100+1 ZZ historie – populárně naučný měsíčník o historii
21. století – populárně-naučný časopis
A/Věda a výzkum – populárně- naučný časopis Akademie věd ČR o nových objevech
z různých vědních oborů

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Archeologické výzkumy jižních Čech – odborný časopis o regionální archeologii
Barbar! – jihočeský společenský magazín
Burda – časopis o módních trendech
Cinema – měsíčník o filmu
Časák ICM – zpravodaj o činnosti Centra pro pomoc mládeži
Čtenář – odborný časopis pro knihovny
dTest – měsíčník testující výrobky
Dějiny a současnost – naučný časopis o historii
Dekor – tvůrčí nápady
Digitální foto – časopis pro amatérské fotografy
Domov – měsíčník pro bytovou architekturu
Ekonom – týdeník o ekonomických aktualitách
F.O.O.D. – měsíčník pro gurmány
Chatař a chalupář – rady pro milovníky chalupaření
Interview – sto stran rozhovorů se zajímavými osobnostmi
Jihočeský sborník historický – odborný časopis o regionální historii
Kam po maturitě – časopis pro budoucí maturanty, informace o školách
Krásný rok – život na venkově, tradice a řemesla
Květy – časopis pro celou rodinu
Lidé a Země – cestovatelský měsíčník
Lipensko – čtvrtletní regionální destinační magazín
Listy – časopis o životě Slováků a Čechů
Listy – dvouměsíčník pro kulturu a dialog
Mozaika – bulletin evropských příležitostí
Mozaika – toulky časem a krajinou Kájovska
National Geographic – populárně-naučný měsíčník
Nové proměny bydlení – rady o změnách v interiérech
Pěkné bydlení – měsíčník pro bytovou architekturu
Počítač pro každého – rady pro běžné uživatele počítače
Praktik – rady pro dům, byt a zahradu
Přírodovědci.cz – časopis Přírodovědecké fakulty UK Praha – univerzitní

36.
35.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

časopis o přírodních vědách a studijních programech
Psychologie dnes – populárně-naučný měsíčník
Receptář – rady pro zahradu a kutilství
Reflex – týdeník o událostech doma i ve světě
Regenerace – měsíčník o alternativním léčení a zdravé stravě
Respekt – týdeník o událostech doma i ve světě
Revue 50+ – časopis pro seniory o životním stylu
Rodina a škola – odborný časopis o výchově školáka
Rozmarýna – tvůrčí nápady
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Sborník Jihočeského muzea v Č. Budějovicích – Přírodní vědy – odborný

44.

časopis

Senát – zpravodaj činnosti senátu
Stereo a video – odborný časopis o elektronice
Svět motorů – týdeník pro motoristy
Šumava – časopis Národního parku Šumava
Tajemství Vesmíru – zajímavosti a objevování kosmu
Téma – populárně-naučný týdeník
Týden – týdeník o událostech doma i ve světě
Vesmír – zajímavosti z přírodních věd
Vítaný host na Šumavě a v Českém lese – časopis o historii a osobnostech
Vlasta – týdeník pro ženy
Výběr – Časopis pro vědu a historii jižních Čech – časopis o regionální historii
Xantypa – společenský magazín
Zahrádkář – odborný časopis o zahrádkaření
Země světa – informace o cestování
Zpravodaj Univerzity Pardubice – informace a zajímavosti o studiu a oborech
Žena a život – časopis pro ženy
Živá historie – populárně-naučný měsíčník o historii

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

SEZNAM NOVIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5+2 dny – Českokrumlovsko
Českokrumlovský deník
Lidové noviny
Literární noviny
Mladá fronta DNES
Právo
Zpravodaj AGRObase

ZPRAVODAJE Z OBCÍ A MĚST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Benešovské ozvěny
Besednický zpravodaj
Dolnodvořišťský zpravodaj
Frymburský zpravodaj
Hořický zpravodaj
Hornoplánské listy
Kaplický zpravodaj
Křemežsko
Noviny – město Český Krumlov
Velešínský zpravodaj
Větrník
Vyšebrodský zpravodaj
Zpravodaj obce Brloh
Zpravodaj obce Černá v Pošumaví
Zpravodaj obce Lipno nad Vltavou
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MAGAZÍNY Z PERIODIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Auto – Mladá fronta Dnes
Biblio – Literární noviny
Deník – Českokrumlovský deník
Doma DNES – Mladá fronta DNES
Dům a bydlení – Právo
Esprit – Lidové noviny
Magazín DNES+TV – Mladá fronta DNES
Magazín Pátek – Lidové noviny
Magazín Právo – Právo
Magazín Styl – Právo
Magazín Víkend DNES – Mladá fronta DNES
Magazín Víkend – Právo
Ona dnes – Mladá fronta DNES
Rodina DNES – Mladá fronta

Magazíny archivujeme po dobu archivace novin, ve kterých magazíny vycházejí.

ČASOPISY ODDĚLENÍ PRO DĚTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ABC – populárně-naučný časopis pro mládež
Čtyřlístek – komiksové příběhy
Časostroj – populárně-naučný časopis o historii pro děti
Kamarádi – časopis pro multikulturní výchovu
Mateřídouška – časopis pro školní děti
Můj vláček – časopis pro děti – České dráhy
Sluníčko – měsíčník pro předškoláky

POBOČKA PLEŠIVEC
1. 100+1 ZZ – populárně-naučný časopis
2. 5x Stalo se – dvojměsíčník pěti kriminálních příběhů
3. Burda – časopis o módních trendech
4. Domov – měsíčník pro bytovou architekturu
5. Gurmet – měsíčník pro gurmány
6. Jedním dechem – dvojměsíčník krátkých kriminálních příběhů
7. Krimi signál – kriminální příběhy
8. Mateřídouška – časopis pro školní děti
9. Rozmarýna – tvůrčí nápady
10.Týden – týdeník o událostech doma i ve světě
11. Vlasta – týdeník pro ženy
12. Zahrádkář – odborný časopis o zahrádkaření
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POBOČKA MÍR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Časostroj – populárně-naučný časopis o historii pro děti
Interview – sto stran rozhovorů se zajímavými osobnostmi
Květy – časopis pro celou rodinu
Rozmarýna – tvůrčí nápady
Válka Revue – populárně-naučný časopis o historii
Vlasta – časopis pro ženy
Zdraví – rady pro zdravý životní styl
Živá historie – populárně-naučný časopis o historii
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