
Czasopisma w bibliotece 
 
    Zapraszam do czytania w bibliotece, wypożyczania do domu oraz na zajęcia lekcyjne 
czasopism prenumerowanych przez bibliotekę.   

Charaktery – ukazujący się od 1997 roku polski miesięcznik popularnonaukowy poświęcony 
psychologii. Miesięcznik Charaktery to pismo popularyzujące wiedzę psychologiczną.Na 
łamach magazynu publikowane są artykuły odsłaniające zasady funkcjonowania ludzkiego 
umysłu, poświęcone relacjom między ludźmi, uczące poznawania własnych emocji, a także 
analizujące mechanizmy powstawania kryzysów i uzależnień.  

W Charakterach ukazują się także porady psychologów. Miesięcznik regularnie informujeo 
aktualnych trendach naukowych w psychologii. 

 

Cogito – miesięcznik edukacyjny skierowany do młodzieży w wieku 16-19 lat, 
przygotowujący do matury z matematyki, języka polskiego, angielskiego, historii, ale nie 
tylko. Można znaleźć  w nim wiele porad, wywiadów z młodymi ludźmi. Prezentowane są 
także różne kierunki studiów. Najlepsza pomoc w szkole średniej.  

Elektronika dla wszystkich - Interesująca elektronika dla pasjonatów. 

Kultowe pismo osób fascynujących się praktycznym konstruowaniem układów.Silną stroną 
tego pisma jest współtworzenie jego treści z Czytelnikami. Czerpiąc wiedzę na temat 
nowoczesnych podzespołów i rozwiązań układowych, uczestniczą oni również aktywnie w 
rozwiązywaniu zadań z zakresu konstrukcji układów elektronicznych. 

 

Estrada i studio – magazyn muzyków i realizatorów dźwięku.  

Zawartość magazynu Estrada i Studio dzieli się na cztery części: testy najnowszego sprzętu, 
tutoriale technologiczne, rozmowy i prezentacje muzyczne. Miesięcznik wydawany jest 
razem z nośnikiem cyfrowym, których zawartość jest uzupełnieniem publikowanych 
artykułów. Testowanym produktom towarzyszy prezentacja audio, a także pełna 
dokumentacja, filmy i software. 

 

Focus -  to największy magazyn popularnonaukowy w Polsce. 

Od prawie dwudziestu lat, poprzez niezwykłe fotografie i przystępne artykuły, magazyn 
odkrywa przed czytelnikami cuda naszego świata. autorów miesięcznika Focus znajdują się 
najlepsi dziennikarze naukowi i eksperci z różnych dziedzin wiedzy: od archeologii, przez 
nanotechnologię po zmiany klimatyczne na Ziemi i fizykę cząsteczek. Dziennikarze "Focusa" 
są wszędzie tam, gdzie naukowcy dokonują przełomowych odkryć, by następnie 
w zrozumiały sposób opisywać procesy, które zmieniają nasz świat. 



Młody Technik – pismo pasjonatów nauki i techniki.. 

Skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, a szczególnie do młodzieży szkolnej. Każdy, 
kto interesuje się współczesną techniką i kierunkami jej rozwoju znajdzie w Młodym 
Techniku coś dla siebie. To jedyny tytułw dziedzinie nauk ścisłych i techniki, zalecany jako 
lektura dla uczniów. Uczniowie i nauczyciele szczególnie cenią rubryki edukacyjne 
odnoszące się wprost do przedmiotów szkolnych takie jak: chemia, fizyka, matematyka, jak 
również rubryki rozwijające dodatkowe zainteresowania m.in.. „Jak to działa”, „Historia 
odkryć i wynalazków”. Są też działy dla majsterkowiczów i modelarzy. Młody Technik stawia 
również na innowacje– przeznaczony jest dla przyszłych techników komputerowych i skupia 
się głównie na najnowszych technologiach. 

 

Mówią wieki – popularnonaukowy miesięcznik historyczny. Wydawany od 1958 roku w 
Warszawie. 

Specjalnością „Mówią Wieki” są numery monograficzne poświęcone dziejom i kulturze 
innych narodów, historii miast polskich czy historii wojskowości. 

 

NationalGeographic - popularnonaukowy miesięcznik poświęcony geografii, odkryciom, 
podróżom, kulturze, naukom ścisłym itp., ukazujący się od października 1999 roku. Na jego 
łamach można znaleźć artykuły o najnowszych odkryciach archeologicznych i 
paleontologicznych, niezwykłych kulturach, przyrodzie, historii, medycynie. Porusza także 
tematy społeczne i polityczne, opisuje konflikty, problemy ekologiczne i efekty zmian 
klimatycznych. 

PC Format - niezbędny, praktyczny, nowoczesny poradnik komputerowy. 

Skupia się na testach produktów oraz na poradach na temat korzystania z komputera. Jest 
czasopismem popularnym, skierowanym do wszystkich osób używających komputera do 
pracy i rozrywki. Pod względem treści i sposobu prezentacji, w największym stopniu 
przypomina miesięcznik Komputer Świat.. 

PC World -  to magazyn użytkowników komputerów, którzy chcą uzupełniać swoją wiedzę 
na temat wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania. 

Integralną częścią miesięcznika PC World są jego wydania specjalne oraz witryna, która 
zajmuje się tematyką nowych technologii. PC World jest medium opiniotwórczym. 
Opracowuje wiele rankingów, które pomagają czytelnikom podejmować decyzje w wyborze 
narzędzi, technologii, produktów IT. 

 

Sielskie Życie - Pierwszy w Polsce magazyn skierowany do osób pragnących realizować 
swoje pasje poza miastem, świadomie wybierających życie w zgodzie z naturą i rytmem 
przyrody. 



„Sielskie Życie” to magazyn dla tych wszystkich, którzy szukają wytchnienia od miejskiego 
zgiełku. Misją tytułu jest odkrywanie piękna polskich krajobrazów i regionów, fascynujących 
zwyczajów, lokalnych tradycji i rzemiosł, które warto pielęgnować i ocalić od zapomnienia. 
Magazyn przybliża, a czasem odkrywa na nowo specjały rodzimej kuchni. Przede wszystkim 
jednak zachęca do poznania ludzi, których losy mogą być inspiracją dla innych, są bowiem 
dowodem na to, że warto realizować marzenia. 

 

Wiedza i Życie - jeden z najstarszych polskich miesięczników popularnonaukowych.  Łączy 
solidną tradycję z nowoczesnym podejściem do upowszechniania osiągnięć nauki. Prostym, 
przystępnym językiem dowiadujemy się o tym, co dzieje się w przodujących laboratoriach w 
Polsce i na świecie. Aktualności i doniesienia naukowe, odkrycia i wynalazki. Dużo ilustracji 
i infografik pozwala lepiej zrozumieć poruszane zagadnienia. 

Główne tematy: fotoreportaże, najnowsze informacje ze wszystkich dziedzin nauki, 
publikacje znanych autorów, przegląd nowości, internet, nowinki techniczne, niezwykłe 
przedmioty codziennego użytku, recenzje książek popularnonaukowych, felietony. 

 

 

 


