K ATA L O G

2020

Czasopisma
krajowe
w układzie
alfabetycznym
i tematycznym

Oferta
specjalna
Dla firm i instytucji, które zamówią prenumeratę
na okres co najmniej kwartalny, oferujemy – przez
okres trwania prenumeraty – dodatkowy stały rabat
w wysokości 5% na reklamy i ogłoszenia modułowe
we wszystkich gazetach i czasopismach ogólnopolskich
i lokalnych.

Ag e n c ja Rek lamowa G ar mo nd
– reklamy, ogłoszenia i komunikaty w prasie
ogólnopolskiej i lokalnej na terenie całego kraju
– ceny redakcyjne
– fachowe doradztwo
– długoletnie doświadczenie

Ag enc j a R ek l a m owa G a r m o n d
3 1 - 0 3 4 K ra k ów, ul. Lubic z 3
tel. 1 2 421 77 70, tel./fa x 12 422 93 86
e - m a il : rek l a m a @ ga r m o n dpres s.pl

Terminowa
niezawodna dostawa
     prasy
Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprezentować
Państwu najlepszą spośród
istniejących na rynku ofertę
prenumeraty czasopism.
Posiadamy ponad 5000 tytułów
prasy polskiej i zagranicznej.
Zaufało nam już ponad 13 000
największych firm i instytucji
w kraju. Zapraszamy do współpracy.
Przy zamówieniu prenumeraty
rocznej promocyjne ceny
na wybrane dzienniki i czasopisma.

Udzielamy korzystnych rabatów.*
Stały rabat w zależności od okresu
opłacenia prenumeraty:
kwartał – 10% rabatu
pół roku – 12% rabatu
rok – 15% rabatu
Dodatkowy rabat – do negocjacji.
Zamówione czasopisma
dostarczamy bezpłatnie
w uzgodnione miejsce
już od godziny 5.00.
Zamówienia

Wszelkie formalności związane
z zamówieniem załatwiamy
bezpośrednio u Klienta.
Złożone zamówienie można
zmieniać w całym okresie
trwania umowy w dowolnie
wybranym dniu tygodnia.

Zamówienia na I kwartał,
półrocze lub cały 2020 rok
przyjmujemy do 12 grudnia 2019.
* dotyczy zamówień o wartości powyżej
900 złotych w okresie kwartału

PATRZYMY
OBIEKTYWNIE

PISZEMY

ODPOWIEDZIALNIE

Już od 25 lat dostarczamy naszym Czytelnikom wiarygodne i rzetelne informacje. Każdego dnia
śledzimy wiadomości z kraju i ze świata. Na bieżąco analizujemy przepisy, wspierając się wyjaśnieniami
ministerstw i urzędów. Pomagamy w codziennej pracy przedsiębiorcom, księgowym, kadrowym,
urzędnikom i prawnikom. Zapewniamy bezpieczeństwo w stosowaniu zmieniającego się prawa.

PRENUMERATA 2020 JUŻ W SPRZEDAŻY
www.gazetaprawna.pl/prenumerata I tel.: 22 761 31 27, 801 626 666

dzienniki ogólnopolskie
T Y TUŁ
DZIENNIK GAZETA PRAWNA
wersja standard

DZIENNIK GAZETA PRAWNA
wersja premium

e-wydanie DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ

PAKIET Z BONIFIKATĄ
DZIENNIK GAZETA PRAWNA
wersja standard
+
e-wydanie DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ

PAKIET Z BONIFIKATĄ
DZIENNIK GAZETA PRAWNA
wersja premium
+
e-wydanie DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ

FAKT

GAZETA GIEŁDY PARKIET
pakiet PODSTAWOWY

GAZETA GIEŁDY PARKIET
pakiet INWESTOR

cena
I kwartał 63 wydania
średnia cena wydania

6,75

w prenumeracie rocznej
(średnia cena 1 egz.)

1 696,00
*6,65

I kwartał 63 wydania
średnia cena wydania

7,90

w prenumeracie rocznej
(średnia cena 1 egz.)

1989,00
*7,80

I kwartał
I półrocze
prenumerata roczna
I kwartał
cena pakietu
I półrocze
cena pakietu
prenumerata roczna cena pakietu

329,00
639,00
1199,00
655,55
1 303,45
2 535,30

cena e-wydania z upustem 30%
dla prenumeratora
Dziennika Gazety Prawnej Standard
I kwartał
cena pakietu
I półrocze
cena pakietu
prenumerata roczna cena pakietu

711,55
1 402,85
2 768,35

dodatki
Wersja Standard obejmuje:
• codzienne wydanie papierowe
• 8 cyklicznych dodatków: Podatki i Księgowość, Rachunkowość
i Audyt, Firma i Prawo, Samorząd i Administracja, Kadry i Płace,
Ubezpieczenia i Świadczenia, Prawnik, Tygodnik Gazeta Prawna
• opiniotwórczy magazyn piątkowy
• nowość – narzędziowe dodatki m.in. plakaty, ściągi i infografiki
• nowość – specjalistyczne dodatki o gorących tematach
z zakresu podatków, prawa, HR i ważnych zmian przepisów
Wersja Premium obejmuje:
• codzienne wydanie papierowe
• 8 cyklicznych dodatków: Podatki i Księgowość, Rachunkowość
i Audyt, Firma i Prawo, Samorząd i Administracja, Kadry i Płace,
Ubezpieczenia i Świadczenia, Prawnik, Tygodnik Gazeta Prawna
• opiniotwórczy magazyn piątkowy
• fachowe, specjalistyczne publikacje książkowe (ponad 20
poradników w roku)
• nowość – narzędziowe dodatki m.in. plakaty, ściągi i infografiki
• nowość – specjalistyczne dodatki o gorących tematach z zakresu
podatków, prawa, HR i ważnych zmian przepisów
Wydanie cyfrowe obejmuje:
• codzienne wydanie Dziennika Gazety Prawnej
• 8 cyklicznych dodatków: Podatki i Księgowość, Rachunkowość
i Audyt, Firma i Prawo, Samorząd i Administracja, Kadry i Płace,
Ubezpieczenia i Świadczenia, Prawnik, Tygodnik Gazeta Prawna
• opiniotwórczy magazyn piątkowy
• fachowe, specjalistyczne publikacje książkowe w wersji PDF
• pakiet narzędzi on-line: kalkulatory, aktywne formularze i druki
• dostęp do aplikacji DGP (Android, iOS)
• nowość – specjalistyczne dodatki o najważniejszych gorących
tematach z zakresu podatków, HR, finansów i najważniejszych
zmian przepisów
• nowość – wyjątkowa aplikacja Dziennika Gazety Prawnej na
pulpit komputera – INFORORGANIZER

cena e-wydania z upustem 35%
dla prenumeratora
Dziennika Gazety Prawnej Premium
pon. – śr.
czw. – pt.
sob.
pon. – sob.
miesiąc
(średnia cena 1 egz. 7,50)
I kwartał
I półrocze
prenumerata roczna
(średnia cena 1 egz. *7,35)
miesiąc

2,30
2,60
2,30
*2,10
187,50
566,96
1089,16
2197,65
203,50

(średnia cena 1 egz. 8,14)
I kwartał
I półrocze
prenumerata roczna
(średnia cena 1 egz. *7,65)

618,64
1128,58
2287,35

śr.
czw.
pt.

Pieniądze (co 2 tygodnie)
Fakt TV
Gwiazdy

pakiet PODSTAWOWY zawiera wydanie papierowe oraz dodatki:
Akademia Parkietu – Początkujący Inwestor, Akademia Parkietu –
dla Zaawansowanych Inwestorów i Emitentów, Kwartalne
Wyniki Finansowe, Archiwum Parkietu (elektroniczne),
przydatne programy (m.in. rozliczenie roczne PIT), newslettery:
Główny Parkiet.com i Legislacyjny, zniżki na publikacje Nexto
pakiet INWESTOR zawiera wydanie papierowe oraz dodatki:
Akademia Parkietu – Początkujący Inwestor, Akademia Parkietu –
dla Zaawansowanych Inwestorów i Emitentów, Kwartalne
Wyniki Finansowe, Archiwum Parkietu (elektroniczne),
przydatne programy (m.in. rozliczenie roczne PIT), newslettery:
Główny Parkiet.com i Legislacyjny, zniżki na publikacje
Nexto, a także 12 książek biznesowych, i 4 poradniki prawne
(najważniejsze akty prawne zebrane w poradnikach)

dzienniki ogólnopolskie
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T Y TUŁ
GAZETA PODATKOWA

2 × w tygodniu
poniedziałek i czwartek

cena
4,00

w prenumeracie rocznej
(średnia cena 1 egz. *3,96)

416,00

GAZETA WYBORCZA

I kwartał
w prenumeracie rocznej
(średnia cena 1 egz. *4,60)

349,60
1403,00

NASZ DZIENNIK

pon. – wt.
śr. – pt.
sob.
pon.
wt. – śr.
czw. – sob.
pon. – sob.

PRZEGLĄD SPORTOWY

PULS BIZNESU

I kwartał
I półrocze
prenumerata roczna
(średnia cena 1 egz. 7,00)

RZECZPOSPOLITA
pakiet PODSTAWOWY

miesiąc

RZECZPOSPOLITA
Prenumerata wydań sobotnich
„PLUS-MINUS”
SUPER EXPRESS

DZIENNIK TRYBUNA

GAZETA POLSKA CODZIENNIE

441,00
868,00
1771,00

169,25
(średnia cena 1 egz. 6,77)

I kwartał
I półrocze

RZECZPOSPOLITA
pakiet PLUS

2,50
2,90
3,50
3,50
3,00
3,50
*2,99

499,32
999,62

prenumerata roczna
(średnia cena 1 egz. *6,22)
miesiąc
(średnia cena 1 egz. 7,94)
I kwartał
I półrocze

1897,10

prenumerata roczna
(średnia cena 1 egz. *6,88)

2098,40

I kwartał
cena pakietu
I półrocze
cena pakietu
prenumerata roczna cena pakietu
pon. – czw.
pt.
sob.

93,60
184,60
364,00
1,99
2,19
1,99

pon. – sob.
pon., śr.
pt.
pon., śr., pt.
pon. – sob.

198,50
598,88
1152,13

dodatki

Źródło informacji dla księgowych, kadrowców,
przedsiębiorców i podatników z zakresu podatku VAT
i dochodowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,
świadczeń ZUS i rachunkowości. Porusza problematykę
postępowania przed organami podatkowymi, prawa
gospodarczego i rodzinnego. Prezentuje zmiany w przepisach
prawnych, stanowiska organów podatkowych oraz wyroki
sądów. Teksty zawierają dużo praktycznych wyjaśnień
i przykładów
Wysokie Obcasy, Duży Format, Ale Historia,
Mój Biznes. Ludzie-Praca-Innowacje, Tylko Zdrowie,
Wyborcza TV, Co Jest Grane 24

wt.

Magazyn Przeglądu Sportowego

• bezpłatny dostęp do e-wydania
• codzienne sekcje: Puls Dnia, Puls Firmy, Puls Inwestora
• cotygodniowe sekcje:
pon.: Puls Samorządu
wt.: Lokale i Grunty
śr.: Puls Innowacji
czw.: Transport i Logistyka
pt.: Przemysł i Ekologia
• dziennik od poniedziałku do piątku plus dodatek WEEKEND
Specjalistyczne dodatki papierowe: „Dobra Administracja”, „Dobra
Firma Biznes”, „Dobra Firma Podatki i Księgowość”, „Dobra Firma
Rachunkowość”, „Dobra Firma Kadry i Płace”, „Rzecz o Prawie”,
„Prawo dla Ciebie”, „Moja Praca”, „Moje Pieniądze”, magazyn Plus
Minus, raporty Rzeczpospolitej, rankingi, newslettery
dla specjalistów, wskaźniki i stawki, przydatne programy
(m.in. rozliczenie roczne PIT), zniżki na publikacje Nexto
Specjalistyczne dodatki papierowe: „Dobra Administracja”, „Dobra
Firma Biznes”, „Dobra Firma Podatki i Księgowość”, „Dobra Firma
Rachunkowość”, „Dobra Firma Kadry i Płace”, „Rzecz o Prawie”,
„Prawo dla Ciebie”, „Moja Praca”, „Moje Pieniądze”, magazyn
Plus Minus, raporty Rzeczpospolitej, rankingi, newslettery dla
specjalistów, wskaźniki i stawki, przydatne programy (m.in.
rozliczenie roczne PIT), zniżki na publikacje Nexto, a także
12 książek biznesowych, 4 poradniki prawne i archiwum tekstów
(elektroniczne)

*2,02
3,00
3,50
*3,17
*2,50

Wymarzony dom i mieszkanie
Zdrowy Styl
Super Express TV
Co Gdzie Kiedy, Krzyżówki
Sport, Gwiazdy, Auto
Intymność, Dobre zakupy

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.
Ceny aktualne na dzień 18 października 2019 r. Ceny gazet i czasopism w 2020 r. mogą ulec zmianie (zmieniona częstotliwość, objętość, dodatkowe inserty/gadżety).
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dzienniki ogólnopolskie
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Wyprzedzaj o wiedzę.
Zaprenumeruj

4 poradniki prawne
PRENUMERATA

PLUS

12 książek biznesowych
Archiwum tekstów „Rzeczpospolitej” – dostęp online
„Rzeczpospolita” (Wydarzenia, Ekonomia i rynek, Prawo co dnia)

PRENUMERATA

PODSTAWOWA

e-wydanie „Rzeczpospolitej” (po rejestracji prenumeraty)
Tygodnik Dobra Firma: Podatki i Księgowość
Tygodnik Dobra Administracja
Tygodnik Rzecz o Prawie
Tygodnik Dobra Firma – Rachunkowość
Tygodnik Dobra Firma – Kadry i Płace
Tygodnik Dobra Firma – Biznes
Tygodnik Prawo dla Ciebie
Tygodnik Moja Praca
Tygodnik Moje Pieniądze
Magazyn Plus Minus
Życie Regionów
12 raportów ekonomicznych
12 raportów prawnych
Ściągawka Przedsiębiorcy
Listy i Rankingi
Legislacja
Wskażniki i stawki
Program: rozliczenie roczne PIT
Newslettery m.in.: o tematyce księgowej, kadrowej, prawnej
25% rabatu na ofertę w Nexto.pl
10% rabatu na usługi w serwisie Kancelarie RP

Prenumerata papierowa: prenumerata@rp.pl, tel. 800 120 195

prenumerata.rp.pl

pisma lokalne i regionalne
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
POLSKA
GAZETA WROCŁAWSKA

SPORT

pon. – czw.

cena
3,00

pt.
sob.
pn. – sob.

3,90
3,00
*2,99

pn.
wt. – sob.

3,50
3,00

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.

dodatki
Gratka Praca
Gratka Dom
Tygodnik 50+
Świat według seriali
Tele Magazyn, Wieczór Wrocławia
Magazyn Rodzinny

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
GŁOS MILICZA
NOWINY JELENIOGÓRSKIE
ODRA
POLSKA
GAZETA WROCŁAWSKA
GAZETA SYCOWSKA
POLSKA
GAZETA WROCŁAWSKA
OLEŚNICZANIN
POLSKA
GAZETA WROCŁAWSKA
TYGODNIK GŁOGOWSKI
POLSKA
GAZETA WROCŁAWSKA
PANORAMA LEGNICKA
POLSKA
GAZETA WROCŁAWSKA
PANORAMA KŁODZKA

częstotliwość
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
tygodnik

tematyka, charakter pisma
regionalne pismo ogłoszeniowe
regionalne pismo informacyjne
kultura
regionalne pismo informacyjne

tygodnik

regionalne pismo informacyjne

2,70

tygodnik

regionalne pismo informacyjne

2,80

tygodnik

regionalne pismo informacyjne

2,90

tygodnik

regionalne pismo informacyjne

2,30

POLSKA
GAZETA WROCŁAWSKA
PANORAMA OLEŚNICKA
POLSKA
GAZETA WROCŁAWSKA
PANORAMA WAŁBRZYSKA
POLSKA
GAZETA WROCŁAWSKA
GAZETA WOJEWÓDZKA
SŁOWO SPORTOWE
SUDETY
TYGODNIK WAŁBRZYSKI

tygodnik

regionalne pismo informacyjne

2,80

tygodnik

regionalne pismo informacyjne

2,70

tygodnik

regionalne pismo informacyjne

2,50

tygodnik
dwumiesięcznik
tygodnik

sport
przyroda, kultura, sport
regionalne pismo informacyjne

3,99
10,00
2,70
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pisma lokalne i regionalne

cena
3,00
2,90
9,00
2,70

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
EXPRESS BYDGOSKI

GAZETA POMORSKA

NOWOŚCI – DZIENNIK TORUŃSKI

pon.
wt. – czw.
pt.
sob.

cena
3,20
3,10
4,00
3,20

pon. – sob.

*2,50

pon.
wt. – czw.
pt.
sob.
pon. – sob.

3,20
3,10
4,00
3,10
*2,60

pon.
wt. – czw.
pt.
sob.
pon. – sob.

3,20
3,10
4,00
3,10
*2,50

dodatki
pt.

Tele Przewodnik

miesięczniki:

Miasta Kobiet, Mieszkaj Lepiej

pon. – śr.

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom

pt.

Magazyn, Tele Program

pt.

Tele Program

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
CZAS BRODNICY
CZAS CHEŁMNA
CZAS CHOJNIC
GAZETA REGIONALNA – POWIAT
PAŁUKI
PAŁUKI I ZIEMIA MOGILEŃSKA
PIELGRZYM
SŁOWO BYDGOSZCZY
TYGODNIK TUCHOLSKI
WIADOMOŚCI KRAJEŃSKIE
WIEŚ KUJAWSKO-POMORSKA

częstotliwość
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
dwutygodnik
miesięcznik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo regionalne społeczno-polityczne
czasopismo regionalne społeczno-polityczne
czasopismo regionalne społeczno-polityczne
czasopismo regionalne społeczno-polityczne
czasopismo regionalne społeczno-polityczne
czasopismo regionalne społeczno-polityczne
czasopismo o tematyce religijnej
czasopismo regionalne społeczno-polityczne
czasopismo regionalne społeczno-polityczne
czasopismo regionalne społeczno-polityczne
czasopismo o tematyce rolniczej

pisma lokalne i regionalne

cena
3,99
3,99
3,90
3,50
3,90
3,90
3,30
2,20
3,90
2,50
3,00
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WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
DZIENNIK WSCHODNI

POLSKA
KURIER LUBELSKI

pon. – wt.

cena
2,50

śr. – czw.
pt.
pon. – pt.

2,40
3,00
*1,80

pon.
wt. – czw.
pt.

2,70
2,50
3,20

pon. – pt.

*2,35

dodatki
pon.
wt.

Sport
Oferta

pt.

Telewidz, Magazyn, Teraz Puławy

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.

Sport
Edukacja, Nieruchomości
Tygodnik 50+
Dzielnice
Tele Magazyn

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
GŁOS ŚWIDNIKA
KRONIKA TYGODNIA
NOWA GAZETA BIŁGORAJSKA
NOWY TYDZIEŃ W LUBLINIE
PODLASIAK
SŁOWO PODLASIA
SUPER TYDZIEŃ LOKALNY
TWÓJ GŁOS RYKI
TYGODNIK NADWIŚLAŃSKI
TYGODNIK ZAMOJSKI
WSPÓLNOTA LOKALNA
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pisma lokalne i regionalne

częstotliwość
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik

tematyka, charakter pisma
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne

cena
1,50
2,90
2,50
2,80
2,00
2,90
2,90
3,00
3,00
2,90
2,90

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
GAZETA LUBUSKA

pon.
wt. – pt.
sob.

cena
3,30
3,10
3,50

pon. – sob.

*3,06

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.

dodatki
Sport, RegioPraca
RegioMoto
RegioDom
Strefa Biznesu, We dwoje
Strefa Imprez, Zdrowie
Magazyn, Teleprogram, tygodniki regionalne

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
DZIEŃ ZA DNIEM
GAZETA REGIONALNA
GŁOS MIĘDZYRZECZA I SKWIERZYNY
LOKALNA GAZETA POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
TYGODNIK REGIONALNA NOWA SÓL
TYGODNIOWA GAZETA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
WSPÓLNOTA ŁUKOWSKA
WSPÓLNOTA RADZYŃSKA

częstotliwość
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik

tematyka, charakter pisma
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne

pisma lokalne i regionalne

cena
3,20
3,50
2,90
3,20
3,00
3,50
2,90
2,90
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WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
EXPRESS ILUSTROWANY

POLSKA
DZIENNIK ŁÓDZKI

pon.
wt. – czw.
pt.
sob.
pon. – sob.
pon.
wt.
śr.
czw.
pt. mut. A
pt. mut. B, C, D, E, F, G, I,
K, L, M, O, R
sob.
pon. – sob. mut. A
pon. – sob. mut. B, C, D, E,
F, G, I, K, L, M, O, R

cena
2,60
2,40
3,20
2,60
*2,61
3,20
2,90
3,20
2,90
3,90

dodatki
pt.
sob.

TV Pilot
Tygodnik regionalny Bliżej Ciebie

pon.
wt.
śr.

Sport
tygodniki regionalne
Gratka Moto, Tygodnik 50+, tygodniki regionalne

pt.

Tele Magazyn

3,80
2,90
*3,18
*3,16

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
GAZETA RADOMSZCZAŃSKA
GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ I OKOLICY
GŁOS SKIERNIEWIC I OKOLICY
ILUSTROWANY PRZEGLĄD POWIATU PAJĘCZNO
KALEJDOSKOP
KULISY POWIATU WIELUŃ-WIERUSZÓW
NOWY ŁOWICZANIN
REPORTER
SŁOWO ŁODZI
TOMASZOWSKI INFORMATOR TYGODNIOWY
TOP TYGODNIK OPOCZYŃSKI
TYDZIEŃ TRYBUNALSKI
WIEŚCI Z GŁOWNA I STRYKOWA
ŻYCIE PABIANIC
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pisma lokalne i regionalne

częstotliwość
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik

tematyka, charakter pisma
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
czasopismo regionalne społeczno-polityczne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne

cena
2,60
3,50
3,50
2,50
5,00
2,99
3,50
3,00
2,20
2,20
2,50
2,00
3,00
2,50

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
DZIENNIK POLSKI

POLSKA
GAZETA KRAKOWSKA

pon.
wt. – czw.

cena
3,40
3,10

pt.
sob.
pon. – sob.

3,90
3,30
*3,32

pon.
wt. – czw.

3,40
3,10

pt.
sob.
pon. – sob.

3,80
3,10
*3,27

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.

dodatki
Sportowy, Autosalon
Historia, Kariera – praca i edukacja
Przegląd Nieruchomości
Magnes
Magazyn Piątek, Tele Program
Magazyn Sobota, The Times, Tygodniki powiatowe

pon.
wt.
śr.
pt.
sob.

Sport
Gratka Nieruchomości
Tygodnik 50+
Tele Magazyn
Magazyn Rodzinny

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
GAZETA MYŚLENICKA
GŁOS – TYGODNIK NOWOHUCKI
JARMARK
KRAKOWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI
MAŁOPOLSKA KRONIKA BESKIDZKA
PRZEŁOM
SŁOWO KRAKOWA
TEMI (GALICYJSKI TYGODNIK INFORMACYJNY)
TYGODNIK PODHALAŃSKI

częstotliwość
tygodnik
tygodnik
tygodnik
co dwa tygodnie
(20 × rok)
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
tygodnik
tygodnik

tematyka, charakter pisma
regionalne pismo informacyjne
tygodnik publicystyczno-informacyjny
regionalne pismo ogłoszeniowe
regionalne pismo ogłoszeniowe
pismo publicystyczno-informacyjne
regionalne pismo informacyjne
czasopismo regionalne społeczno-polityczne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne

pisma lokalne i regionalne

cena
2,50
2,50
2,90
7,90
3,00
3,50
2,20
3,50
3,90
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
ECHO DNIA

pon.
wt. – czw.
pt.
sob.
pon. – sob.

POLSKA
METROPOLIA WARSZAWSKA

pon.
pt.

cena
3,00
2,90
3,60
2,90
*2,76
3,80
3,99

pon. – czw.

dodatki
RegioPraca, RegioMoto, RegioDom

pt.

Magazyn, Tele Program, tygodniki regionalne

pt.

Tele Magazyn

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
CO SŁYCHAĆ?
ECHO KATOLICKIE
GAZETA POWIATOWA
GŁOS ŻYRARDOWA I OKOLICY
SKARPA WARSZAWSKA
SŁOWO WARSZAWY
STOLICA WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY
TYGODNIK CIECHANOWSKI
TYGODNIK OSTROŁĘCKI
TYGODNIK SIEDLECKI
WARSZAWSKA GAZETA
ŻYCIE SIEDLECKIE
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pisma lokalne i regionalne

częstotliwość
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
10 × rok
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik

tematyka, charakter pisma
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo ukazujące się na terenie diecezji siedleckiej
regionalne pismo ogłoszeniowe
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
czasopismo regionalne społeczno-polityczne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjno-ogłoszeniowe
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo ogłoszeniowe
regionalne pismo ogłoszeniowe

cena
3,00
2,50
2,50
3,50
11,90
2,20
9,90
3,00
2,99
2,90
4,90
2,50

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
ECHO DNIA

NOWINY

SUPER NOWOŚCI

pon.
wt. – czw.
pt.
sob.
pon. – sob.
pon. – czw.
pt.
pon. – pt.
pon. – czw.
pt.
pon. – pt.

cena
3,00
2,90
3,50
2,90
*2,76
2,70
3,00
*2,44
2,70
3,00
*2,76

pon. – czw.

dodatki
RegioPraca, RegioMoto, RegioDom

pt.

Magazyn, Tele Program, tygodniki regionalne

pon. – śr.
pt.

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom
Magazyn, Tele Program

pt.

Tele Program

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

dzienniki lokalne
T Y TUŁ
POLSKA
GAZETA KRAKOWSKA

DZIENNIK WSCHODNI

pon.
wt. – czw.

cena
3,40
3,10

pt.
sob.
pon. – sob.

3,80
3,10
*3,27

pon. – wt.

2,50

śr. – czw.
pt.
pon. – sob.

2,40
3,00
*1,80

pon.
wt.
śr.
pt.
sob.

dodatki
Sport
Gratka Nieruchomości
Tygodnik 50+
Tele Magazyn
Magazyn Rodzinny

pon.
wt.

Sport
Oferta

pt.

Telewidz, Magazyn

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
ECHO RZESZOWA
EKSPRES JAROSŁAWSKI
FAKTY JASIELSKIE
GAZETA JAROSŁAWSKA
KORSO
KORSO KOLBUSZOWSKIE
KRESOWIAK GALICYJSKI
OBIEKTYW JASIELSKI
SZTAFETA
TYGODNIK NADWIŚLAŃSKI
TYGODNIK SANOCKI
ŻYCIE PODKARPACKIE

częstotliwość
miesięcznik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik

tematyka, charakter pisma
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo ogłoszeniowe
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne

pisma lokalne i regionalne

cena
2,00
2,00
2,70
2,30
3,49
3,49
3,00
2,00
3,50
3,00
2,70
2,50
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
GAZETA WSPÓŁCZESNA

KURIER PORANNY

pon. – śr.

cena
2,60

czw.
pt.
pon. – pt.

3,10
3,30
*2,50

pon.
wt. – czw.
pt.
pon. – pt.

2,70
2,60
3,30
*2,50

pon.
wt.
czw.
pt.

dodatki
RegioPraca
RegioDom, Agro
Kramik ogłoszeniowy
Magazyn, Tele Program

pon. – śr.

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom

pt.

Magazyn, Tele Program

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
KONTAKTY
KRAMIK PLUS
NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE
NIWA
NOWINY PODLASKIE
NOWINY SOKÓLSKIE
OKAZJE
PRZEGLĄD PRAWOSŁAWNY
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pisma lokalne i regionalne

częstotliwość
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne

cena
2,70
2,90
2,90
2,50
3,00
3,00
2,90
6,00

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
POLSKA
DZIENNIK BAŁTYCKI

DZIENNIK ELBLĄSKI

GŁOS DZIENNIK POMORZA

pon.
wt. – czw.

cena
3,00
2,90

pt.
sob.
pon.– sob.

3,90
3,00
*3,20

pon. – czw.
pt.
sob.
pon.– sob.

2,30
3,10
2,30
*1,55

pon.
wt. – czw.
pt.
sob.
pon.– sob.

3,00
2,70
4,00
3,00
*2,80

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.

dodatki
Sport, Gratka Praca
Gratka Dom
Tygodnik 50+
Moto Gratka
Tele Magazyn, Tygodnik lokalny
Magazyn Rodzinny

pt.

Teleprogram, Reporter

pon. – śr.

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom

pt.

Magazyn, Tele Program

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
GAZETA KOCIEWSKA
GAZETA TCZEWSKA
KURIER GDYŃSKI
SŁOWO TRÓJMIASTA

częstotliwość
tygodnik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
lokalny tygodnik społeczno-kulturalny
lokalny tygodnik społeczno-kulturalny
regionalne pismo informacyjne
regionalne czasopismo dotyczące spraw lokalnych

pisma lokalne i regionalne

cena
3,00
3,00
3,20
2,20

17

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE I OPOLSKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
POLSKA
DZIENNIK ZACHODNI

NOWA TRYBUNA OPOLSKA

SPORT

pon.
wt. – czw.

cena
3,20
3,10

pt.
sob.
pon. – sob.
pon.
wt. – czw.
pt.
sob.
pon. – sob.

4,10
3,10
*3,10
3,10
3,00
3,70
3,00
*2,50

pon.
wt. – sob.

3,50
3,00

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.

dodatki
Gratka Praca/Edukacja, Kibic
Gratka Nieruchomości
Tygodnik 50+
Gratka Moto
Telemagazyn, tygodniki regionalne
Magazyn Rodzinny

pon. – śr.

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom

pt.

Magazyn, Tele Program

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
CO TYDZIEŃ (Jaworzno)
CO TYDZIEŃ (Mysłowice)
ECHO
GAZETA CZĘSTOCHOWSKA
GŁOS ZABRZA I RUDY ŚLĄSKIEJ
GŁOS ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
GWAREK
JARMARK
KRONIKA BESKIDZKA
KURIER ZAWIERCIAŃSKI
MAŁOPOLSKA KRONIKA BESKIDZKA
NOWA GAZETA LOKALNA
NOWE INFO
NOWINY GLIWICKIE
NOWINY RACIBORSKIE
NOWINY RYBNICKIE
NOWINY WODZISŁAWSKIE
NOWINY ZABRZAŃSKIE
POŚREDNIK – GAZETA OGŁOSZENIOWA
PRZEGLĄD LOKALNY
ŚLĄSK
TYGODNIK LOKALNY 7 DNI
TYGODNIK PODHALAŃSKI
WOCHENBLATT
ŻYCIE BYTOMSKIE
ŻYWIECKA KRONIKA BESKIDZKA
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pisma lokalne i regionalne

częstotliwość
tygodnik
tygodnik
tygodnik
dwutygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
dwutygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik

tematyka, charakter pisma
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
tygodnik publicystyczno-informacyjny
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo ogłoszeniowe
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo ogłoszeniowe
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne

cena
2,00
2,50
3,00
1,50
2,60
3,30
2,30
2,90
3,90
2,99
3,00
2,40
1,90
3,00
3,50
2,70
3,50
1,80
3,20
2,20
7,00
2,40
3,90
2,40
2,20
2,70

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
ECHO DNIA

pon.
wt. – czw.
pt.
sob.
pon. – sob.

cena
3,00
2,90
3,70
3,00
*2,76

pon. – czw.

dodatki
RegioPraca, RegioMoto, RegioDom

pt.

Magazyn, Tele Program, tygodniki regionalne

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
GAZETA JĘDRZEJOWSKA
GAZETA OSTROWIECKA
GAZETA STARACHOWICKA
TYGODNIK KONECKI
TYGODNIK NADWIŚLAŃSKI
TYGODNIK PONIDZIA
TYGODNIK SKARŻYSKI
TYGODNIK STARACHOWICKI

częstotliwość
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik

tematyka, charakter pisma
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne
regionalne pismo informacyjne

pisma lokalne i regionalne

cena
3,20
2,50
2,50
2,50
3,00
2,30
2,50
2,50
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WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
GAZETA OLSZTYŃSKA

pon. – czw.

cena
2,60

pt.
sob.
pon. – sob.

3,30
2,60
*2,04

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.

dodatki
Gazeta Sportowa, Praca
Dom
Gazeta gospodarcza, Moto, Nasza Warmia
Nowoczesne Mieszkanie
Tele, Zdrowie, Reporter, Olsztyn dzień po dniu
Drobniak

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
KURIER IŁAWSKI
KUREK MAZURSKI
TYGODNIK DZIAŁDOWSKI
TYGODNIK KĘTRZYŃSKI
TYGODNIK SZCZYTNO
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pisma lokalne i regionalne

częstotliwość
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik

tematyka, charakter pisma
regionalne pismo dot. wydarzeń i problemów lokalnej społeczności
regionalne pismo dot. wydarzeń i problemów lokalnej społeczności
regionalne pismo dot. wydarzeń i problemów lokalnej społeczności
regionalne pismo dot. wydarzeń i problemów lokalnej społeczności
regionalne pismo dot. wydarzeń i problemów lokalnej społeczności

cena
3,30
3,50
3,00
2,50
2,90

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
POLSKA
GŁOS WIELKOPOLSKI

pon.
wt. – czw.
pt.
sob.

cena
3,20
3,00
3,80
3,20

pon. – sob. mut. 1, 2, 3
pon. – sob. mut. A, R, B, G, F
pon. – sob. mut. S
pon. – sob. mut. W, T, L, E, H, I

*3,20
*3,30
*3,50
*3,70

pon.
wt.
śr.
pt.
sob.

dodatki
Sport
Gratka Nieruchomości, tygodniki regionalne
Tygodnik 50+, tygodniki regionalne
Magazyn, Tele Magazyn, tygodniki regionalne
Weekend. Rynek Pracy, Taki jest Świat, Magazyn rodzinny

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
7 DNI KALISZA
ABC
ECHO TURKU
FAKTY PILSKIE
GAZETA JAROCIŃSKA
GAZETA PLESZEWSKA
GAZETA SŁUPECKA
GAZETA SZAMOTULSKA
GŁOS WĄGROWIECKI
IKS – POZNAŃSKI INFORMATOR KULTURALNY,
SPORTOWY I TURYSTYCZNY
KRONIKA MIASTA POZNANIA
KRONIKA WIELKOPOLSKI
KURIER OSTROWSKI
PANORAMA LESZCZYŃSKA
POJEZIERZE WAŁECKIE
PRZEGLĄD KOLSKI
PRZEGLĄD KONIŃSKI
PRZEGLĄD WIELKOPOLSKI
PRZEMIANY NA SZLAKU PIASTOWSKIM
RZECZ KROTOSZYŃSKA
SŁOWO POZNANIA
TWÓJ PULS TYGODNIA
TYGODNIK NOWY
TYGODNIK PILSKI
WIADOMOŚCI WRZESIŃSKIE
ŻYCIE KALISZA
ŻYCIE PLESZEWA

częstotliwość
tygodnik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
kwartalnik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik

tematyka, charakter pisma
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Kalisza
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Leszna i okolic
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Turku i okolic
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Piły i okolic
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Jarocina i okolic
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Pleszewa i okolic
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Słupcy i okolic
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Szamotuł i okolic
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Wągrowca i okolic
informator o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i turystycznych
na terenie Poznania
historia miasta Poznania
historia regionu Wielkopolski
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące powiatu ostrowskiego
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Leszna i okolic
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące powiatu wałeckiego
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Koła i okolic
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Konina
pismo promujące rozwój kulturalny Wielkopolski
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Gniezna i okolic
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące Kępna, Ostrzeszowa i okolic
czasopismo regionalne społeczno-polityczne
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Krotoszyna i okolic
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące powiatu pilskiego i chodzieskiego
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Piły i okolic
lokalne czasopismo wielotematyczne dotyczące regionu Wrześni
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Kalisza
lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Pleszewa i okolic

pisma lokalne i regionalne

cena
2,50
3,80
2,50
2,50
3,10
3,00
3,00
3,00
3,50
4,90
3,50
13,00
2,50
3,70
2,50
3,00
3,00
10,00
2,50
2,90
2,20
2,00
3,00
3,00
3,20
3,00
3,00
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WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
dzienniki regionalne
T Y TUŁ
KURIER SZCZECIŃSKI

GŁOS DZIENNIK POMORZA

pon. – czw.
pt.
pon.– pt.
pon.
wt. – czw.
pt.
sob.
pon. – sob.

cena
2,50
3,50
*1,41
3,00
2,70
4,00
3,00
*2,80

dodatki
pt.

Teleprogram

pon. – śr.

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom

pt.

Magazyn, Tele Program, tygodniki regionalne

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2019 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ
GAZETA KOŁOBRZESKA
KONTAKT GAZETA REKLAMOWO-OGŁOSZENIOWA
MIASTO TYGODNIK KOSZALIŃSKI
SŁOWO SZCZECINA

częstotliwość
tygodnik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
regionalne czasopismo dotyczące spraw lokalnych
gazeta reklamowo-ogłoszeniowa w woj. zachodniopomorskim
regionalne czasopismo dotyczące spraw lokalnych
regionalne czasopismo dotyczące spraw lokalnych

Ceny aktualne na dzień 18 października 2019 r. Ceny gazet i czasopism w 2020 r. mogą ulec zmianie (zmieniona częstotliwość, objętość, dodatkowe inserty/gadżety).
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pisma lokalne i regionalne

cena
2,80
2,95
2,90
2,20

oferta alfabetyczna
T Y TUŁ
100 JOLEK
100 JOLEK OD A DO Z
100 KRZYŻÓWEK OD A DO Ż
100 KRZYŻÓWEK Z UŚMIECHEM
100 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL
100 RAD
100 SUDOKU
100 SUDOKU Z GŁOWĄ TECHNOPOL
100 SZYFROKRZYŻÓWEK
100 WYKREŚLANEK Z GŁOWĄ
1000 KRZYŻÓWEK Z UŚMIECHEM
1000 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL
150 SUDOKU
200 JOLEK TECHNOPOL
200 KRZYŻÓWEK Z UŚMIECHEM
200 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL
200 SUDOKU
200 SUDOKU Z GŁOWĄ TECHNOPOL
200 SZYFROKRZYŻÓWEK
200 WYKREŚLANEK
200 WYKREŚLANEK Z GŁOWĄ
21 WIEK
21 WIEK EXTRA
300 JOLEK TECHNOPOL
300 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL
300 SUDOKU Z GŁOWĄ TECHNOPOL
300 SZYFROKRZYŻÓWEK
300 WYKREŚLANEK
400 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL
500 KRZYŻÓWEK
500 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL
500 SUDOKU Z GŁOWĄ TECHNOPOL
A&S POLSKA
ABECADŁO
ACADEMY OF AESTHETIC AND ANTI AGING
MEDICINE
ACTA ARITHMETICA
ACTA CHIROPTEROLOGIA
ACTA GEOLOGICA POLONICA
ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA

częstotliwość
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik

ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA
ACTA NEUROPSYCHOLOGICA

kwartalnik
kwartalnik

ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS
ACTA ORNITHOLOGICA
ACTA PHYSICA POLONICA A
ACTA PHYSICA POLONICA B + SUPPLEMENT

kwartalnik
półrocznik
miesięcznik
16 × rok

ADMINISTRATOR I MENADŻER NIERUCHOMOŚCI

miesięcznik

ADMINISTRATOR on-line

dostęp roczny

20 × rok
półrocznik
kwartalnik
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
czasopismo dla kobiet
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
czasopismo dla dzieci
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
czasopismo popularno-naukowe
czasopismo popularno-naukowe
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
czasopismo branży security
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla lekarzy zajmujących się szeroko pojętą medycyną
estetyczną i przeciwstarzeniową
teoria liczb
nietoperze
czasopismo naukowe
czasopismo o tematyce hematologii klinicznej i doświadczalnej oraz
transfuzjologii
ichtiologia i rybactwo
neuropsychologia, neurologia, rehabilitacja ośrodkowego układu
nerwowego
czasopismo naukowe
czasopismo o tematyce ornitologicznej
miesięcznik naukowy o międzynarodowym zasięgu poświęcony fizyce
czasopismo naukowe o tematyce związanej z fizyką cząstek elementar
nych, teorię pola, fizykę jądrową, teorię względności i fizykę statystyczną
miesięcznik adresowany jest do zarządców nieruchomości komercyjnych
i mieszkaniowych, funkcjonujących m.in. w spółdzielniach i wspólnotach
mieszkaniowych oraz towarzystwach budownictwa społecznego, a także
do osób, zarządzających nieruchomościami publicznymi
czasopismo dla zarządców domów mieszkalnych

oferta alfabetyczna

cena
3,80
5,00
3,80
3,20
3,50
1,59
3,40
4,00
3,89
4,50
6,90
8,00
3,90
5,50
3,60
4,00
4,40
5,00
4,19
4,19
5,00
8,99
9,99
6,00
4,50
6,00
4,99
4,49
5,00
5,40
6,00
8,00
15,00
6,90
38,88
90,00
95,00
40,00
54,75
150,00
20,00
35,00
37,00
118,15
144,06
21,90

155,00
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T Y TUŁ
ADR ARBITRAŻ I MEDIACJA WYD. C.H. BECK

częstotliwość
kwartalnik

AEROPLAN
AGROSERWIS
AKCENT. LITERATURA I SZTUKA

dwumiesięcznik
dwutygodnik
kwartalnik

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI POLSKI
ALFABET Z WIERSZYKAMI
ALFABET ZE ZWIERZĘTAMI
ALMANACH MEDIÓW I REKLAMY

kwartalnik
rocznik
rocznik
rocznik

ANALECTA. STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW NAUKI
ANALITYKA NAUKA I PRAKTYKA

półrocznik
kwartalnik

ANALIZA PRZYPADKÓW GINEKOLOGIA
I POŁOŻNICTWO
ANALIZA PRZYPADKÓW PIEDIATRIA

kwartalnik

ANALIZA PRZYPADKÓW PIELĘGNIARSTWO
I POŁOŻNICTWO

dwumiesięcznik

ANGORA
ANIMAL CLUB
ANNA – MODA NA SZYCIE
ANNA ROBÓTKI
ANNALES COLLEGII NOBILIUM OPOLIENSES
ANNALES POLONICI MATHEMATICI
ANNALES ZOOLOGICI
ANNALS OF PARASITOLOGY /
WIADOMOŚCI PARAZYTOLOGICZNE
APPLICATIONES MATHEMATICAE
ARCANA
ARCH MAGAZYN ARCHITEKTONICZNY SARP
ARCHAEOLOGIA POLONA
ARCHEOLOGIA
ARCHEOLOGIA POLSKI
ARCHEOLOGIA ŻYWA

rocznik
kwartalnik

ARCHITECTUS
ARCHITEKTURA & BIZNES
ARCHITEKTURA MURATOR
ARCHIVES OF ACOUSTICS
ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING

kwartalnik
11 × rok
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION /
ARCHIWUM OCHRONY ŚRODOWISKA
ARCHIVES OF HYDRO-ENGINEERING
AND ENVIRONMENTAL MECHANICS
ARCHIVES OF MECHANICS
ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE
ARCHIVES OF THERMODYNAMICS
ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOŚCIELNE

kwartalnik
półrocznik
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czasopisma krajowe

tematyka, charakter pisma
czasopismo zawiera materiały i opracowania systemowe odnoszące
się do zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi formami
rozwiązywania sporów
hobby, zainteresowania
czasopismo branżowe, biznes rolny, rynek, ekologia
czasopismo poświęcone literaturze pięknej, sztukom plastycznym
i naukom humanistycznym
kwartalnik GUS
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
informacje o firmach z kręgu mediów, reklamy oraz branż wspomagających te rynki
czasopismo naukowe
pismo przeznaczone zarówno dla chemików analityków, kadry
kierowniczej laboratoriów, jak i pracowników technicznych
czasopismo o charakterze praktycznym, poruszające zagadnienia
z obszaru ginekologii i położnictwa
czasopismo o charakterze praktycznym, poruszające zagadnienia
z obszaru pediatrii
specjalistyczne pismo oparte o case study – realne przypadki i doświadczenia z obszaru pielęgniarstwa i położnictwa, profesjonalna
platforma wymiany informacji i doświadczeń personelu medycznego
z różnych ośrodków

cena
119,00

tygodnik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
rocznik
6 × rok
kwartalnik
kwartalnik

czasopismo społeczno-obyczajowe
czasopismo dla dzieci
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
historia
analiza matematyczna, równania różniczkowe, geometria
czasopismo na temat zoologii
czasopismo naukowe, parazytologia

5,00
7,99
11,90
6,50
31,50
126,00
80,00
47,25

półrocznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
rocznik
rocznik

105,00
19,95
22,00
55,00
48,00

kwartalnik

zastosowania matematyki
czasopismo poświęcone kulturze, historii i polityce
magazyn architektoniczny
archeologia
studia archeologiczne, sprawozdania z badań terenowych i publikacje
nowych zabytków
czasopismo naukowe, archeologia
czasopismo popularnonaukowe promujące osiągnięć archeologii
polskiej i światowej
architektura, budownictwo
architektura, budownictwo
architektura, budownictwo
czasopismo naukowe
czasopismo zawiera prace z zakresu mechaniki, konstrukcji inżynierskich, budowy i utrzymania dróg, kolei i mostów, technologii budowy
obiektów inżynierskich
czasopismo naukowe

kwartalnik

czasopismo naukowe

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik

czasopismo naukowe
czasopismo na temat wszystkich aspektów badań podstawowych
i klinicznych we wszystkich dziedzinach medycyny
czasopismo naukowe
archiwistyka, bibliotekarstwo, informacja naukowa, historia, historia
sztuki, muzealnictwo, teologia

kwartalnik

12,00
6,00
10,00
27,00
4,50
5,70
250,00
25,00
35,00
35,00
35,00
17,00

45,00
16,80
45,00
19,90
14,90
161,30
30,00

55,00
24,00
165,91
50,00
42,00
35,00

T Y TUŁ
ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI
SPOŁECZNEJ

częstotliwość
rocznik

tematyka, charakter pisma
jedno z najbardziej zasłużonych i prestiżowych periodyków
filozoficznych w Polsce, stanowiące najlepsze i największe w naszym
kraju jednolite źródło wiedzy na temat historii idei, ideologii i myśli
społecznej na tle ich filozoficznych podstaw

cena
31,50

ARCHIWUM KRYMINOLOGII
ART OF ORIENT
ARTEON
ARTIUM QUAESTIONES
ARTYSTA I SZTUKA

półrocznik
rocznik
miesięcznik
rocznik
kwartalnik

89,50
36,23
7,50
38,60
21,00

ASK. RESEARCH & METHODS
ASYSTA DENTYSTYCZNA

rocznik
kwartalnik

ASYSTENT TRENERA
ATENEUM KAPŁANSKIE
ATEST – OCHRONA PRACY
ATHENEUM. POLSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE
AUDIO
AUDIO VIDEO
AURA

dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
kwartalnik
11 × rok
miesięcznik
miesięcznik

AUTA
AUTO EXPERT
AUTO MOTO – MAGAZYN ZMOTORYZOWANYCH
AUTO MOTO SERWIS
AUTO MOTOR I SPORT
AUTO ŚWIAT
AUTO ŚWIAT CLASSIC
AUTO ŚWIAT PORADNIK
AUTOBUSY
AUTOMATYKA PODZESPOŁY APLIKACJE

miesięcznik
11 × rok
miesięcznik
8 × rok
miesięcznik
tygodnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

AUTOMOBILISTA
AUTO-MOTO BIZNES
AVANTI
AZJA – PACYFIK

miesięcznik
5 × rok
miesięcznik
rocznik

BABCINE SEKRETY
BALTIC TRANSPORT JOURNAL

miesięcznik
dwumiesięcznik

BANK I KREDYT
BANK. MIESIĘCZNIK FINANSOWY

dwumiesięcznik
miesięcznik

BARWY ŻYCIA
BAZA OGŁOSZEŃ
BCB BIULETYN CENOWY BUDOWNICTWA
(ORGBUD-SERWIS)
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI OD A DO Z

miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik

czasopismo poświęcone kryminologii
historia, stosunki międzynarodowe
czasopismo o sztuce
czasopismo naukowe z dziedziny historii sztuki
bogato ilustrowany magazyn dla artystów, kolekcjonerów i wszystkich miłośników malarstwa, rzeźby, rysunku i fotografii
akademickie czasopismo poświęcone metodologii badań socjologicznych
kwartalnik przeznaczony dla higienistek, asystentek i recepcjonistek
stomatologicznych
szkolenie w piłce nożnej
czasopismo teologiczno-naukowe
zagadnienia BHP
politologia
hobby, zainteresowania
film, wideo, DVD, TV
czasopismo popularno-naukowe poświęcone kształtowaniu i ochronie
środowiska
czasopismo dla dzieci
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
autobusy, producenci, poddostawcy, przewoźnicy i systemy transportowe
miesięcznik branżowy poświęcony automatyce i robotyce przemysłowej, automatyce budynkowej oraz energetyce
motoryzacja
motoryzacja
czasopismo dla kobiet
czasopismo naukowe, poświęcone społecznym, politycznym oraz
gospodarczym problemom Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej
czasopismo kulinarne
czasopismo dla ekspertów w dziedzinie transportu i turystyki w rejonie
Morza Bałtyckiego
zagadnienia finansowo-gospodarcze
czasopismo dla menedżerów banków, specjalistów ds. finansowych
w przedsiębiorstwach
rozrywka
informacje, ogłoszenia
cennik

BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA

miesięcznik

BEZPIECZEŃSTWO W LOGISTYCE

kwartalnik

BEZROBOCIE REJESTROWANE
BĘDĘ MAMĄ
BHP – ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY
WYD. C.H. BECK
BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACJI

kwartalnik
miesięcznik
14 × rok

czasopismo dla administratorów sieci – praktyczna wiedza i eksperckie
instrukcje do sprawnego zapewnienia bezpieczeństwa firmowej sieci
zagrożenia w zakładach pracy, ergonomia inżynierii środowiska
pracy, normalizacji, certyfikacji
czasopismo dla specjalistów odpowiedzialnych za transport, logistykę
i bezpieczeństwo
kwartalnik GUS
czasopismo dla kobiet
poradnik dla pracowników służby BHP

kwartalnik

czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół

dwumiesięcznik

oferta alfabetyczna

36,75
29,00
29,00
25,00
26,00
36,23
12,50
12,90
25,00
9,99
9,70
6,99
17,00
9,99
3,20
19,90
4,99
20,00
10,00
14,50
3,99
5,99
30,19
3,00
125,00
40,00
14,90
2,49
3,90
54,00
349,00
10,50
100,00
17,28
3,99
102,49
30,00
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T Y TUŁ
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

częstotliwość
miesięcznik

BIBLIOTEKA W SZKOLE

miesięcznik

BIBLIOTEKARZ

miesięcznik

BIKE BOARD
BILANS ENERGETYCZNY POLSKI W UKŁADZIE OECD
I EUROSTAT

miesięcznik
rocznik

BILANS ENERGII PIERWOTNEJ

rocznik

publikacja zawiera dane dotyczące bilansu energii pierwotnej,
a więc informacje o pozyskaniu, imporcie, eksporcie, zmianie
zapasów oraz o zużyciu globalnym nośników energii. Dodatkowo
obejmuje również wielkość produkcji i zużycia ogółem energii
elektrycznej oraz wielkość zużycia nośników energii odnawialnej na
produkcję ciepła i energii elektrycznej

BILANSOWE WYNIKI FINANSOWE PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH W 2019 R.
BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING
BIOLOGIA W SZKOLE. CZASOPISMO DLA
NAUCZYCIELI
BIULETYN BRANŻOWY „ENERGIA ELEKTRYCZNA”

rocznik

rocznik GUS

kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik

czasopismo naukowe
czasopismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli i studentów
biologii
w miesięczniku prezentowana jest problematyka elektroenergetyczna zarówno z zakresu techniki i technologii, jak i zarządzania,
ekonomii, prawa, obsługi klientów, a także innych zagadnień
związanych z energetyką

BIULETYN CEN ASORTYMENTU ROBÓT BCA
(SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN MODERNIZACJI I REMONTÓW BCM
(SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH BCO
CZ. II (SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN OBIEKTÓW KUBATUROWYCH BCO
CZ. I (SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN REGIONALNYCH
W BUDOWNICTWIE BCR (SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH BRB (SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN ROBÓT DROGOWYCH BCD
(SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BRE
(SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN ROBÓT INSTALACYJNYCH BRI
(SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP
(SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH
ORAZ ZABYTKOWYCH BRR (SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN ROBÓT ZIEMNYCH
I INŻYNIERYJNYCH BRZ (SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH BCU
(SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH BCU CD
(SEKOCENBUD)

kwartalnik

cennik

64,00

kwartalnik

cennik

64,00

kwartalnik

cennik

79,00

kwartalnik

cennik

85,00

kwartalnik

cennik

49,00

kwartalnik

cennik

48,00

kwartalnik

cennik

65,00

kwartalnik

cennik

41,00

kwartalnik

cennik

41,00

kwartalnik

cennik

39,00

kwartalnik

cennik

50,00

kwartalnik

cennik

41,00

półrocznik

cennik

45,00

półrocznik

cennik

211,00
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czasopisma krajowe

tematyka, charakter pisma
praktyczny miesięcznik tworzony dla i przez bibliotekarzy, zawierający przede wszystkim materiały praktyczne – scenariusze, porady,
przykłady oraz przepisy prawne
czasopismo metodyczno-informacyjne dla bibliotekarzy, zaktualizowane teksty aktów prawnych dotyczących oświaty, zestawienia
bibliograficzne

cena
20,00

fachowe pismo dla pracowników bibliotek i ośrodków informacji
naukowej
hobby, zainteresowania
publikacja przedstawia szczegółowe bilanse energii Polski, sporządzone według zasad metodycznych, którymi posługują się dwie
wiodące organizacje międzynarodowe, zajmujące się problematyką
energii (Międzynarodowa Agencja Energii IEA-OECD i Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich EUROSTAT)

17,50

20,50

17,99
735,00

735,00

16,20
125,00
59,22
32,40

T Y TUŁ
BIULETYN CIEPŁOWNICTWA

częstotliwość
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
kwartalny serwis informacyjny o sytuacji w ciepłownictwie polskim,
który zawiera dane o produkcji i dystrybucji ciepła w układzie
wojewódzkim oraz w podziale na grupy wytwórców (elektrownie
i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciepłownie
zawodowe) – prezentowane są informacje o cenach sprzedaży ciepła
oraz cenach zakupu węgla energetycznego przez producentów ciepła

cena
210,00

BIULETYN GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

miesięcznik

79,00

BIULETYN HISTORII SZTUKI
BIULETYN INFORMACYJNY DLA SŁUŻB
EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

kwartalnik
3 × w miesiącu

BIULETYN INFORMACYJNY DLA SŁUŻB
EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
z dodatkiem
SERWIS PODATKOWY

3 × w miesiącu;
Serwis Podatkowy –
miesięcznik dostępny
z Biuletynem 10 dnia
każdego miesiąca

BIULETYN INPE (INFORMACJE O NORAMCH
I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH)
BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA

miesięcznik

BIULETYN STATYSTYCZNY
BIULETYN VAT

miesięcznik
miesięcznik

BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
BIULETYNY PROSTE (BRZ, BRB, BRI. BRE, BRR) CD
(SEKOCENBUD)
BIULETYNY SCALONE (BCA, BCD, BCP) CD
(SEKOCENBUD)
BIULETYNY ZAGREGOWANE (BCO cz. I, II, BCM) CD
(SEKOCENBUD)
BLIŻEJ CIEBIE
BŁYSKAWICA (SEKOCENBUD)

kwartalnik
kwartalnik

biuletyn wskazujący konkretne rozwiązania problemów z zakresu
rachunkowości i finansów; dodatki: wydanie internetowe gratis
biuletyn publikuje artykuły poświęcone sztuce
czasopismo o szerokim zakresie zagadnień, profesjonalnie wyjaśniające podatki dochodowe (PIT, CIT), VAT, inne podatki i opłaty oraz
zagadnienia rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.
Wiele tematów opracowanych jest w sposób najbardziej oczekiwany
przez księgowych czyli jednocześnie podatkowo i księgowo oraz
pod kątem składek ZUS. Bieżąco informuje o zmianach w przepisach
prawnych i opisuje skutki tych zmian. Ponadto publikuje wiele
odpowiedzi na pytania czytelników oraz najnowsze orzecznictwo
i najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych. Wraz z czasopismem wydawane są liczne bardzo atrakcyjne i niezbędne księgowym
dodatki, płyty CD oraz wersje on-line czasopisma GRATIS!
comiesięczny dodatek Serwis Podatkowy zawiera orzecznictwo
sądowe i interpretacje organów podatkowych do poszczególnych
przepisów podatkowych: VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Każdy Serwis jest
poświęcony jednemu tytułowi podatkowemu, a zamieszczane w nim
orzecznictwo i interpretacje układane są kolejno do poszczególnych
artykułów w ustawach
informacje o przepisach technicznych normach i zasadach wiedzy
technicznej w zakresie elektryki
informacje o najnowszych pracach badawczych i osiągnięciach naukowych Instytutu, urządzenia, patenty, materiały, technologie spawania
miesięcznik GUS
publikacja zawierająca odpowiedzi na aktualne pytania księgowych
z całej Polski związane z prowadzeniem firmy rozliczającej VAT; dodatki:
wydanie internetowe gratis
czasopismo naukowo-techniczne
cennik

50,00
198,00

kwartalnik

cennik

152,00

kwartalnik

cennik

211,00

dwumiesięcznik
miesięcznik

2,99
15,00

BŁYSKAWICA CD (SEKOCENBUD)

miesięcznik

BOB BUDOWNICZY MAGAZYN
BON PRIX KATALOG
BÓL

dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik

czasopismo dla kobiet
zawiera informacje o stawkach robocizny, cenach robót, materiałów
i sprzętu budowlanego
zawiera informacje o stawkach robocizny, cenach robót, materiałów
i sprzętu budowlanego
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla kobiet
czasopismo prezentuje prace z zakresu szeroko pojętej tematyki bólu,
publikowane są prace powstające w polskich klinikach i laboratoriach,
i to zarówno prace eksperymentalne, jak i poglądowe, opracowane
przez przedstawicieli polskiego środowiska naukowego jak również
omówienia badań naukowych z różnych czasopism zagranicznych

BRAĆ ŁOWIECKA
BRAVO SPORT
BROŃ I AMUNICJA
BRYDŻ
BUDOWNICTWO I PRAWO
BUDUJEMY DOM

miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
11 × rok
kwartalnik
9 × rok

czasopismo dla myśliwych i leśników
sportowy magazyn młodzieżowy
magazyn poświęcony broni strzeleckiej
strategia, teoria i praktyka gry
prawo budowlane
poradnik budowlany, wkładka z cenami materiałów budowlanych

15,40
5,99
12,00
10,50
20,00
9,95

dwumiesięcznik

oferta alfabetyczna

20,00
12,75

15,25

16,80
37,00
21,60
79,00

24,00
10,99
1,50
37,50
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T Y TUŁ
BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2019 R.
BUILDER KALEJDOSKOP BUDOWLANY
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES
MATHEMATICS
BURDA
BURDA PLUS – DUŻE JEST PIĘKNE
BURDA SPECIAL
BUSINESS ENGLISH MAGAZINE
BUSINESSMAN.PL

częstotliwość
rocznik
miesięcznik
półrocznik

tematyka, charakter pisma
rocznik GUS
architektura, budownictwo
prace przeglądowe ze wszystkich dziedzin matematyki

miesięcznik
półrocznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik

14,99
13,99
13,99
22,90
16,90

BUSINESSWOMAN & LIFE
CAŁA TY!
CARTOON NETWORK
CD ACTION
CEMENT WAPNO BETON

dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
CENY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
CENY W GOSPODARCE NARODOWEJ 2019 R.
CENY ZAMAWIANIE KOSZTORYSOWANIE
CHARAKTERY
CHARAKTERY WYDANIE SPECJALNE
CHEMIA PRZEMYSŁOWA
CHEMIA W SZKOLE
CHEMICAL REVIEW
CHIRURGIA NARZĄDÓW RUCHU I ORTOPEDIA
POLSKA
CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA

kwartalnik
kwartalnik

wykroje i wzory ubrań, moda
wykroje i wzory ubrań, moda
wykroje i wzory ubrań, moda
edukacja, języki obce
czasopismo o tematyce biznesowej dla menedżerów wyższego
i średniego szczebla
przewodnik kobiet w świecie biznesu
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla dzieci
prezentacje programów komputerowych
poradnik budowlany, publikacje prac naukowo-badawczych z dziedziny chemii i technologii wiążących materiałów budowlanych oraz
betonu
czasopismo skierowane głównie do immunologów
kwartalnik GUS

32,40
53,26
16,50
18,50
23,15
27,50
40,00
54,00

CHŁODNICTWO & KLIMATYZACJA

11 × rok

CHRONOS
CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ
CHWILA DLA CIEBIE
CHWILA DLA CIEBIE EKSTRA
CHWILA DLA CIEBIE WYDANIE SPECJALNE
CHWILA NA RELAKS
CHWILA NA RELAKS WYDANIE SPECJALNE
CHWILA NA ROZRYWKĘ
CIASTA – SPRAWDZONE PRZEPISY
CIASTA CZYTELNIKÓW
CIASTA DOMOWE
CIENIE I BLASKI
CIVITAS. STUDIA Z FILOZOFII POLITYKI
CKM CZASOPISMO KAŻDEGO MĘŻCZYZNY
CKZ CENY ROBÓT W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH
(ORGBUD-SERWIS)
CKZ CENY ROBÓT W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH
na CD (ORGBUD-SERWIS)
CLASSIC AUTO
CLAUDIA
CO PRZYNIESIE LOS
CO TO?
COGITO
COLLOQUIUM MATHEMATICUM
COMPUTER ASSISTED METHODS IN ENGINEERING
AND SCIENCE
COMPUTERWORLD

kwartalnik
dwumiesięcznik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
10 × rok
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
półrocznik
miesięcznik
kwartalnik

rocznik GUS
cennik
czasopismo popularno-naukowe poświęcone psychologii
czasopismo popularno-naukowe poświęcone psychologii
fachowe czasopismo chemiczne prezentujące problematykę branży
czasopismo metodyczne dla nauczycieli chemii
czasopismo naukowe poświęcone chemii
czasopismo naukowe z dziedziny ortopedii, traumatologii i rehabilitacji narządu ruchu
czasopismo medyczne poświęcone tematyce chirurgii plastycznej
i leczenia oparzeń
czasopismo branżowe, maszyny i urządzenia chłodnicze, technologie,
aparatura kontrolno-pomiarowa
czasopismo hobbystyczne dla miłośników i pasjonatów zegarków
czasopismo popularno-naukowe
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
krzyżówki
krzyżówki
czasopismo dla kobiet
czasopismo kulinarne
czasopismo dla kobiet
czasopismo kulinarne
czasopismo dla kobiet
czasopismo filozoficzne
czasopismo dla mężczyzn
cennik

19,00
5,50
1,89
2,49
4,89
3,19
3,39
3,19
5,90
1,79
5,90
2,99
20,00
9,99
110,00

kwartalnik

cennik

166,00

miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
8 × rok
kwartalnik

motoryzacja
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
krzyżówki
testy egzaminacyjne, artykuły o szkole, studiach
naukowe prace przeglądowe ze wszystkich dziedzin czystej matematyki
prace naukowe w dziedzinie nauk obliczeniowych

15,99
3,99
2,99
4,50
9,90
189,00
165,91

7 × rok

informatyka, komputer
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czasopisma krajowe

rocznik
miesięcznik
miesięcznik
półrocznik
5 × rok
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik

cena
19,44
5,00
105,00

8,90
2,60
10,99
10,99
60,00

35,00
12,96

35,00
19,50

78,00

T Y TUŁ
CONTROL AND CYBERNETICS

częstotliwość
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
Data Science, Knowledge Engineering and Modelling, Artificial Intelligence and Machine Learning, Computational Intelligence, Systems
and Control Theory, Modelling and Optimisation, Inverse Problems,
Shape Optimisation, Calculus of Variations, Operational Research and
Theory, Systems Control, Reliability and Analysis

cena
52,50

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
CONTROLLING I ZARZĄDANIE

miesięcznik
dwumiesięcznik

43,58
48,00

COSMOPOLITAN
CR CD CENY ROBÓT (ORGBUD-SERWIS)
CRAFTER
CSRB ZESZYT 1 CENY SCALONYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
(ORGBUD-SERWIS)
CSRB ZESZYT 2 CENY SCALONYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
(ORGBUD-SERWIS)
CSRB ZESZYT 3 CENY SCALONYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
(ORGBUD-SERWIS)
CUKIERNICTWO I PIEKARSTWO

miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
kwartalnik

ekonomia, finanse, rachunkowość; dodatki: wydanie internetowe gratis
fachowe czasopismo o zasięgu ogólnopolskim, kierowane do
profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy
finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej
czasopismo dla kobiet
cennik ceny robót na płycie CD
hobby, zainteresowania
cennik informuje o cenach w układzie i stopniu scalenia wg KNNR 1, 2,
3, 6, 7, 10

5,99
266,00
7,99
44,00

kwartalnik

cennik informuje o w układzie i stopniu scalenia wg KNNR 4, 8, 11

42,00

kwartalnik

cennik informuje o cenach w układzie i stopniu scalenia wg KNNR 5, 9

42,00

8 × rok

nowoczesny miesięcznik, którego celem jest wymiana informacji oraz
kojarzenie piekarzy, cukierników i lodziarzy z ofertą firm produkujących surowce, maszyny i urządzenia oraz opakowania
czasopismo naukowe, medycyna, farmacja

28,00

magazyn motocyklowy
politologia
kultura i sztuka
krzyżówki
hobby, zainteresowania
prawo, prawo karne
czasopismo naukowe
czasopismo naukowe koncentruje się na problemach jednostki
i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury
architektura, dom, ogród
problematyka paranaukowa
czasopismo branży dekarskiej
zdrowie
czasopismo popularno-naukowe, publikujemy artykuły z matematyki, fizyki, informatyki i astronomii
czasopismo o profilu praktycznym adresowane do wszystkich obecnych i przyszłych lekarzy dentystów, a w szczególności stomatologów
zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu stomatologii estetycznej

19,90
36,23
24,00
2,99
14,90
40,00
55,00
27,00

CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL
SCIENCES
CUSTOM
CYWILIZACJA I POLITYKA
CZAS KULTURY
CZAS NA RELAKS
CZAS NA WNĘTRZE
CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH
CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE
CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO

kwartalnik

CZTERY KĄTY
CZWARTY WYMIAR
DACHY
DBAM O ZDROWIE
DELTA

miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

DENTAL ESTETIC

półrocznik

DENTAL LABOR

kwartalnik

odbiorcami pisma są głównie technicy dentystyczni i lekarze protetycy – czasopismo jest cennym źródłem wiedzy przydatne w każdym
gabinecie stomatologicznym i protetycznym i niezastąpiona pomoc
w codziennej pracy

40,00

DERMATOLOGIA PRAKTYCZNA
DETEKTYW
DETEKTYW WYDANIE SPECJALNE
DEUTSCH AKTUELL
DIABETYK
DIAGRAM JOLKI
DIALOG
DIALOG MAGAZYN POLSKO-NIEMIECKI

dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik

22,00
4,50
4,99
12,90
8,99
6,50
10,00
12,00

DIANA ROBÓTKI
DIANA ROBÓTKI EXTRA

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik

czasopismo specjalistyczne, dermatologia
czasopismo sensacyjno-kryminalne
czasopismo sensacyjno-kryminalne
edukacja, języki obce
czasopismo dla chorych na cukrzycę
krzyżówki
społeczno-kulturalne
polityczne, kulturalne oraz społeczne aspekty rozwoju stosunków
polsko-niemieckich
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania

dwumiesięcznik
rocznik
kwartalnik
miesięcznik
11 × rok
kwartalnik
półrocznik
półrocznik

oferta alfabetyczna

36,00

6,99
8,45
10,00
5,99
5,50
70,00

6,50
6,90
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T Y TUŁ
DIANA WYDANIE SPECJALNE
DIDASKALIA
DIGITAL CAMERA POLSKA
DISSERTATIONES MATHEMATICAE
DO RZECZY
DO RZECZY HISTORIA
DOBRA MAMA
DOBRE RADY
DOBRE WNĘTRZE
DOBRY DOM
DOBRY DOM – TECHNOLOGIE I MATERIAŁY
DOBRY DOM – WNĘTRZE I OGRÓD
DOBRY TYDZIEŃ
DOBRZE MIESZKAJ
DOCHODY I WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI POLSKI
(RAPORT Z BADANIA EU-SILC 2019)
DOM IDEALNY
DOMY SPÓŁDZIELCZE
DOMY W STYLU
DORADZTWO PODATKOWE – BIULETYN INSTYTUTU
STUDIÓW PODATKOWYCH
DRAGONS MAGAZYN
DREWNO. PRACE NAUKOWE. DONIESIENIA.
KOMUNIKATY

częstotliwość
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
8 × rok
tygodnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
półrocznik
półrocznik
dwumiesięcznik
tygodnik
dwumiesięcznik
rocznik

tematyka, charakter pisma
hobby, zainteresowania
recenzje, omówienia, nowości i historia teatru
hobby, zainteresowania
małe monografie ze wszystkich dziedzin matematyki
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
architektura, dom, ogród
architektura, budownictwo
architektura, budownictwo
wnętrza, aranżacje, wystrój, ogród
czasopismo dla kobiet
wnętrza, aranżacje, wystrój
rocznik GUS

dwumiesięcznik
miesięcznik
półrocznik
miesięcznik

architektura, budownictwo
czasopismo poruszające problemy spółdzielczości mieszkaniowej
architektura, budownictwo
podatki, finanse

9,90
18,00
5,90
47,00

kwartalnik
półrocznik

czasopismo dla dzieci
czasopismo naukowe w którym publikowane są oryginalne wyniki
nowatorskich badań podstawowych i stosowanych dotyczących
zagadnień technologicznych, technicznych, ekonomicznych
i ekologicznych – istotnych dla sfery nauki i przemysłów opartych na
drewnie wraz z ich otoczeniem

9,99
31,87

DROGA DO BIERZMOWANIA

8 × rok

5,00

DROGOWNICTWO

miesięcznik

DURSZLAK
DWORSKIE ŻYCIE
DYREKTOR SZKOŁY
DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA
W POLSCE W 2019 R.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW
Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 2019 R.
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW
W LATACH 2017–2019
DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH
JEDNOSTKI ZAGRANICZNE W 2019 R.
DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE
PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2017 R.
DZIAŁKOWIEC

dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
rocznik

czasopismo o tematyce młodzieżowej i religijnej poświęcone przygotowaniu do bierzmowania
czasopismo poświęcone zagadnieniom nauki, techniki i gospodarki
drogowej
czasopismo kulinarne
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla dyrektorów szkół
rocznik GUS

rocznik

rocznik GUS

16,20

rocznik

rocznik GUS

21,60

rocznik

rocznik GUS

16,20

rocznik

rocznik GUS

16,20

miesięcznik

DZIEJE NAJNOWSZE
DZIKIE ZWIERZĘTA
DZIKIE ŻYCIE
E – INFORMATICA

kwartalnik
dwutygodnik
10 × rok
rocznik

ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY

kwartalnik

E-COMMERCE W PRAKTYCE
EDUKACJA – STUDIA, BADANIA, INNOWACJE
EDUKACJA DOROSŁYCH
EDUKACJA FILOZOFLICZNA
EDUKACJA I DIALOG
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

kwartalnik
kwartalnik
półrocznik
półrocznik
dwumiesięcznik
półrocznik

ogrodnictwo, sadownictwo, zielarstwo, ekologia, porady
zdrowotne
czasopismo naukowe, historia
czasopismo kolekcjonerskie
ekologia
anglojęzyczne czasopismo naukowe, informatyka, inżynieria
oprogramowania
czasopismo poświęcone problematyce zużycia zasobów wody,
degradacji środowiska, ekologii
e-handel, e-commerce
oświata, edukacja
czasopismo poświęcone kształceniu i wychowywaniu dorosłych
filozofia
czasopismo popularno-naukowe dla nauczycieli
edukacja
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czasopisma krajowe

cena
7,50
12,00
19,90
115,50
7,90
8,90
3,99
2,49
12,99
9,90
8,60
8,60
1,89
7,90
27,00

21,00
6,99
2,69
34,00
21,60

5,45
30,00
19,99
10,00
39,00
52,50
59,85
13,00
21,00
21,00
66,60
36,23

T Y TUŁ
EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH

częstotliwość
kwartalnik

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. ZESZYTY KIELECKIE

3 × rok

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII
W LATACH 2008–2018
EKONOMIA I ŚRODOWISKO

rocznik

EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

miesięcznik

EKONOMISTA
EKRAN TV
EKRANY
EKSPERT OCHRONY INFORMACJI
ELASTOMERY

dwumiesięcznik
dwutygodnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik

ELEKTRO INFO
ELEKTRONIK
ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA
ELEKTROSYSTEMY
ELLE
ELLE DECORATION
EMERYTURY I RENTY W 2019 R.
EMITOR. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA
W ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH
ZAWODOWYCH

10 × rok
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
rocznik
rocznik

EMOCJE I WZRUSZENIA
ENDODONCJA W PRAKTYCE
ENDOKRYNOLOGIA POLSKA
ENERGETYKA CIEPLNA I ZAWODOWA
ENERGETYKA WODNA

miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
8 × rok
kwartalnik

czasopismo dla kobiet
czasopismo dla środowiska stomatologicznego
czasopismo specjalistyczne, endokrynologia
czasopismo na temat branży energetycznej i ciepłowniczej
to ogólnopolski kwartalnik poświęcony tematyce energetyki i gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej, odzysku energii na sztucznych
ciekach i systemach wodnych, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii

2,99
49,00
56,00
25,00
15,00

ENERGIA GIGAWAT

miesięcznik

15,00

ENERGIA I RECYKLING

11 × rok

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W 2019 R.
ENGINEERING TRANSACTIONS
ENGLISH MATTERS
ENGLISH TEACHING PROFESSIONAL
ENIGMA
ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING
EROTICON
EROTICON DVD
EROTICON VCD
EROTYK DVD
ESPANOL SI GRACIAS
ESTRADA I STUDIO CD
ETNOGRAFIA POLSKA
EUROFLOTA

rocznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
rocznik
9 × rok

EUROLOGISTICS
EUROPA XXI

dwumiesięcznik
półrocznik

czasopismo poświęcone problemom wytwarzania i rozprowadzania
energii w kraju i na świecie
circular economy – gospodarka obiegu zamkniętego, racjonalne
gospodarowanie odpadami
rocznik GUS
czasopismo specjalistyczne
edukacja, języki obce
edukacja, języki obce
hobby, zainteresowania
czasopismo specjalistyczne
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
edukacja, języki obce
hobby, zainteresowania
najnowsze wyniki badań polskich etnologów
czasopismo skierowane dla kadry zarządzającej flotą samochodową
w firmach oraz przedstawicieli rynku flotowego
czasopismo poświęcone tematyce logistyki na terenie Europy
geografia społeczno-ekonomiczna

kwartalnik

tematyka, charakter pisma
misją czasopisma jest podejmowanie istotnych i aktualnych
problemów naukowych polskiej i światowej ustawicznej edukacji
zawodowej, andragogiki i oświaty dorosłych
czasopismo przedmiotowo-metodyczne, przeznaczone dla studentów
i nauczycieli nauczania początkowego
rocznik GUS

cena
21,00

ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju
strategia, zarządzanie, organizacja, restrukturyzacja, marketing,
finanse, publikacje praktyków i autorytetów naukowych
czasopismo naukowe dotyczące teorii i praktyki ekonomii
program TV
pismo poświęcone zjawiskom współczesnego kina i mediów
ochrona danych, systemy informatyczne, środki zabezpieczające
chemia, technologia, przetwórstwo i zastosowania elastomerów,
polimerów i gumy
czasopismo branży elektro-energetycznej
elektronika
elektronika
elektronika
czasopismo o tematyce elektrotechnicznej
czasopismo dla kobiet
wnętrza, aranżacje, wystrój
rocznik GUS
publikacja zawiera dane regionalne o zanieczyszczeniach środowiska
spowodowanych przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe,
dane obejmują ilość i parametry zużytych paliw, wielkości emisji
zanieczyszczeń atmosfery (popiół lotny, dwutlenek siarki, tlenki
azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla)

44,10

oferta alfabetyczna

20,00
16,20

29,00
65,52
1,70
15,00
25,00
90,00
13,00
10,00
12,00
16,00
9,80
9,99
16,99
16,20
735,00

18,00
21,60
115,22
12,90
40,25
7,49
35,00
20,99
29,99
29,99
10,99
12,90
16,90
40,00
65,80
27,00
40,00
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T Y TUŁ
EUROPEJSKI BIULETYN CENOWY NOŚNIKÓW
ENERGII

częstotliwość
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
miesięcznik zawiera: w części międzynarodowej – przegląd kwartalnych i miesięcznych cen energii elektrycznej, gazu, paliw stałych
i produktów naftowych dla odbiorców końcowych w przemyśle
i gospodarstwach domowych w poszczególnych krajach UE-27,
w tym w Polsce oraz zestawienie cen giełdowych ropy i produktów
naftowych, a w części krajowej – miesięczny oraz kwartalny przegląd
cen wybranych nośników energii w układzie ogólnokrajowym
i w podziale na województwa

cena
126,00

EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY

miesięcznik

to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji
i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni
prawa unijnego przez sądy polskie, prezentuje prawo europejskie
z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny

79,00

EXTASY
EXTASY WYDANIE SPECJALNE
F1 RACING
FACHOWY WYKONAWCA

dwumiesięcznik
półrocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik

15,99
14,99
12,00
6,90

FAKTY I MITY
FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW
FANBOOK
FANTASTYKA WYDANIE SPECJALNE
FARMER
FASCICULI ARCHAEOLOGIAE HISTORICAE
FASHION MAGAZINE
FAUNA I FLORA
FENOMENOLOGIA
FIBRES & TEXTILIES IN EASTERN EUROPE

tygodnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
rocznik
kwartalnik
miesięcznik
rocznik
dwumiesięcznik

FILATELISTA
FILMPRO
FILOZOFUJ

miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik

FINANSE I CONTROLLING

dwumiesięcznik

FINANSE KOMUNALNE

miesięcznik

erotyka
erotyka
sport
czasopismo specjalistyczne adresowane do wykonawców prowadzących prace remontowo-budowlane
czasopismo społeczno-polityczne
medycyna rodzinna, interna
magazyn dla miłośników książek
fantastyka
nowoczesne rolnictwo
archeologia, historia
magazyn o modzie
czasopismo dla wielbicieli i hodowców zwierząt
filozofia, humanistyka
włókna, tkaniny, produkty włókniste, ogólne problemy gospodarcze
przemysłu włókienniczego na świecie
magazyn filatelistyczny
magazyn z branży audiowizualnej
czasopismo popularyzujące filozofię w zrozumiały dla przeciętnego
człowieka sposób. Publikowane są tam artykuły nawiązujące bezpośrednio do filozoficznego tematu danego numeru oraz rubryki stałe
porusza problemy controllingowe w firmie, zawiera wszelkie praktyczne wskazówki poparte przykładami rozwiązań
miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych w którym omawiane
są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania RIO i jest skierowana w równym
stopniu do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego jak również
do osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów
w sferze finansów publicznych

FIZYKA W SZKOLE
FLEET
FLESZ
FLORYSTA
FLOTA. MIESIĘCZNIK DECYDENTÓW BRANŻY
FLOTOWEJ
FOCUS
FOCUS EKSTRA
FOCUS HISTORIA
FOCUS HISTORIA EKSTRA
FOCUS POLECA – COACHING
FOCUS WYDANIE SPECJALNE
FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA

dwumiesięcznik
10 × rok
dwutygodnik
kwartalnik
10 × rok

czasopismo metodyczne dla nauczycieli fizyki
motoryzacja, zarządzanie flotą, biznes
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo skierowane do kadry zarządzającej flotą samochodową
w firmie oraz przedstawicieli rynku flotowego
czasopismo popularno-naukowe
czasopismo popularno-naukowe
czasopismo popularno-naukowe
czasopismo popularno-naukowe
czasopismo poświęcone o tematyce samorozwoju
czasopismo popularno-naukowe
zakres tematyczny publikowanych w czasopiśmie prac obejmuje
problematykę różnych dziedzin geografii fizycznej i dyscyplin
pokrewnych, w szczególności: geomorfologii, ginekologii, geologii
i paleogeografii czwartorzędu, meteorologii i klimatologii, ochrony
środowiska oraz zastosowania GIS w badaniach środowiska

30,00
25,00
3,49
16,00
43,09

32

czasopisma krajowe

miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
inne
rocznik

5,20
16,00
5,00
9,99
12,00
45,00
11,99
6,00
40,00
75,00
8,00
19,00
12,00

65,50
69,00

8,99
9,99
10,99
10,99
14,99
19,99
60,00

T Y TUŁ
FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA

częstotliwość
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo wyspecjalizowanym w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w którym poruszana jest
problematyka regionalna o zasięgu międzynarodowym i krajowym,
w szczególności dotycząca regionu łódzkiego

cena
45,50

FOLIA LIBRORUM

rocznik

problematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie skupia się na
zagadnieniach szeroko pojętego księgoznawstwa i informatologii tj.
teoria i praktyka bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa, prasoznawstwo, ruch wydawniczo-księgarski, biografistyka księgoznawcza

51,00

FOLIA NEUROPATHOLOGICA
FOOD – LEX

kwartalnik
kwartalnik

45,00
108,00

FOOD FORUM
FOOD SERVICE POLSKA
FORBES WOMEN
FORBES. PROFIT
FORUM
FORUM BUDOWLANE
FORUM PRAWNICZE
FORUM ZAKAŻEŃ
FOTOGRAFIA MASTERCLASS
FOTO-KURIER
FRAGMENTA FAUNISTICA
FRANCAIS PRESENT
FRONDA LUX
FUNDAMENTA MATHEMATICAE

dwumiesięcznik
10 × rok
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwutygodnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
półrocznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik

GABINET PRYWATNY
GALA
GARDEN – OGRÓD PO ANGIELSKU
GAZETA BANKOWA

dwumiesięcznik
dwutygodnik
dwumiesięcznik
miesięcznik

GAZETA FARMACEUTYCZNA
GAZETA FINANSOWA
GAZETA PODATKOWA

miesięcznik
45 × rok
105 × rok

GAZETA POLSKA
GAZETA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

tygodnik
miesięcznik

czasopismo naukowe, medycyna, neurologia, neuropatologia
prawo żywnościowe, bezpieczeństwo i jakość żywności, znakowanie,
środowisko, nowe przepisy
profesjonalny magazyn o żywności i żywieniu
gastronomia, catering, branża restauratorska
ekonomia, biznes, gospodarka
ekonomia, biznes, gospodarka
najciekawsze artykuły prasy światowej (przedruki)
maszyny budowlane
prawo, orzecznictwa
czasopismo medyczne
magazyn dla miłośników fotografii artystycznej
pismo dla użytkowników sprzętu foto i wideo
czasopismo naukowe
edukacja, języki obce
czasopismo opiniotwórcze
prace naukowe z teorii zbiorów, logiki matematycznej i podstaw matematyki, topologii i jej interakcje z algebrą i układami dynamicznymi
czasopismo dla lekarzy niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
czasopismo dla kobiet
architektura, dom, ogród
czasopismo dla specjalistów kadry zarządzającej w instytucjach
finansowych
profesjonalne czasopismo dla farmaceutów
finanse, księgowość, prawo, podatki
podatki, prawo pracy, ubezpieczenia w ZUS, rachunkowość i prawo
gospodarcze
czasopismo społeczno-polityczne
zakres tematyczny gazety podzielony jest na sześć głównych działów
i dostarcza niezbędnej wiedzy menedżerom, technologom, szefom
produkcji, zaopatrzeniowcom, handlowcom oraz przyszłym pracownikom branży – informacje publikowane w GPD mają na celu pomóc
przedsiębiorcom oraz pracownikom w rozwoju ich firm, zwiększaniu
konkurencyjności na rynku, podnosić wiedzę i świadomość z zakresu
ekonomii, prawa, finansów, nowych rozwiązań technicznych i technologii stosowanych w drzewnictwie

GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI
GAZETA SOŁECKA

miesięcznik
miesięcznik

79,00
4,99

GAZETA UBEZPIECZENIOWA – AKTUALNOŚCI
GENTLEMAN
GEODETA
GEOGRAFIA W SZKOLE
GEOGRAPHIA POLONICA
GEOLOGICAL QUARTERLY
GIGA SPORT
GIGANT MAMUT
GIGANT POLECA/KOMIKS GIGANT
GITARZYSTA
GLAMOUR

tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

prawo samorządowe; dodatki: wydanie internetowe gratis
ogólnopolski miesięcznik pomagający w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin i powiatów, adresowany do sołtysów, radnych i działaczy
samorządowych oraz urzędników gmin, powiatów, rolników i nauczycieli
ekonomia, prawo, ubezpieczenia; dodatki: wydanie internetowe gratis
ekskluzywny magazyn dla mężczyzn
czasopismo z zakresu geodezji, kartografii, katastru, GIS-u
czasopismo metodyczne dla nauczycieli geografii
geografia ekonomiczno-społeczna i fizyczna
czasopismo naukowe
sportowy magazyn młodzieżowy
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
hobby, zainteresowania
czasopismo dla kobiet

oferta alfabetyczna

29,00
19,99
17,90
17,90
7,90
9,00
43,05
20,00
29,90
19,90
35,00
12,90
29,00
126,00
11,00
5,99
12,00
11,90
16,50
5,95
4,00
5,99
11,00

7,90
4,99
36,72
27,50
40,00
42,00
6,99
24,99
15,99
16,00
5,99
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T Y TUŁ
GLOSA

częstotliwość
kwartalnik

GLOTTODIDACTICA
GŁOS NAUCZYCIELSKI
GOOD FOOD – NIEPOLSKIE SMAKI
GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2019 R.
GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA

rocznik
tygodnik
miesięcznik
rocznik

GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2019 R.
GOSPODARKA NARODOWA
GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA
W LATACH 2018 I 2019
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA on-line

rocznik
kwartalnik
rocznik

GOŚĆ NIEDZIELNY
GOTUJ KROK PO KROKU WYDANIE SPECJALNE
GULIWER. CZASOPISMO O KSIĄŻCE DLA DZIECKA
GUMBALL MAGAZYN
GWIAZDY MÓWIĄ
GWIAZDY MÓWIĄ WYDANIE SPECJALNE
HANDEL
HANDEL WEWNĘTRZNY

tygodnik
dwumiesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
tygodnik
kwartalnik
10 × rok
dwumiesięcznik

HANDEL ZAGRANICZNY 2020
HANDMADE MAGAZYN
HARLEQUIN GORĄCY ROMANS DESIRE
HARLEQUIN GORĄCY ROMANS DUO
HARLEQUIN GWIAZDY ROMANSU
HARLEQUIN MEDICAL
HARLEQUIN POWIEŚĆ HISTORYCZNA
HARLEQUIN ŚWIATOWE ŻYCIE
HARLEQUIN ŚWIATOWE ŻYCIE DUO
HARLEQUIN ŚWIATOWE ŻYCIE EXTRA
HARPERS BAZAAR
HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA
HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA ADVANCED
(papier + wersja elektroniczna + archiwum
online + książka + DVD)
HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA BASIC
(papier + wersja elektroniczna)
HASŁO OGRODNICZE

rocznik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwutygodnik
dwutygodnik
dwutygodnik
miesięcznik
10 × rok
prenumerata roczna

poradnik to nieodzowna pomoc dla wszystkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki wodą i ściekami
katolickie czasopismo społeczne
czasopismo kulinarne
czasopismo o literaturze dla dzieci i młodzieży
czasopismo dla dzieci
astrologia, okultyzm
astrologia, okultyzm
czasopismo branżowe dla właścicieli i kierowników sklepów
czasopismo poświęcone problematyce szeroko rozumianego rynku,
marketingu i zarządzania
kwartalnik GUS
hobby, zainteresowania
wydania książkowe dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo specjalistyczne o zarządzaniu, przywództwie i biznesie
czasopismo specjalistyczne o zarządzaniu, przywództwie i biznesie

prenumerata roczna

magazyn dla menadżerów

miesięcznik

20,00

HEMATOLOGIA
HIGH LIVING

kwartalnik
miesięcznik

czasopismo branżowe dla sadowników, warzywników producentów
roślin ozdobnych
czasopismo specjalistyczne
czasopismo dotyczy szeroko rozumianego luksusu, zawiera artykuły
dotyczące inwestycji w antyki, alkohole, nieruchomości, metale
szlachetne, prezentacja ekskluzywnego kierunku turystycznego,
luksusowych hoteli, restauracji i usług dla klienta Premium a także
porady podatkowe

HIGIENA W PLACÓWKACH OPIEKI MEDYCZNEJ
aktualizacja
HISTORIA SLAVORUM OCCIDENTIS
HOBBY
HOBBY EXTRA
HODOWCA DROBIU
HODOWCA I CHÓW BYDŁA

kwartalnik

172,20

HODOWCA TRZODY CHLEWNEJ
HOME & MARKET
HOT WHEELS

dwumiesięcznik
10 × rok
dwumiesięcznik

prezentuje kompleksowe i praktyczne podejście do zagadnień higieny,
zarówno w placówkach lecznictwa otwartego, jak i zamkniętego
historia
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
magazyn nowoczesnego drobiarstwa
nowoczesny magazyn przeznaczony dla producentów mleka i bydła
opasowego
czasopismo przeznaczone dla producentów żywca wieprzowego
czasopismo gospodarczo-ekonomiczne
czasopismo dla dzieci
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czasopisma krajowe

miesięcznik

roczny dostęp

kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
miesięcznik
11 × rok

tematyka, charakter pisma
zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczących
różnych dziedzin prawa gospodarczego
czasopismo z zakresu lingwistyki stosowanej
czasopismo dla nauczycieli i pracowników oświaty
czasopismo kulinarne
rocznik GUS

cena
105,00

racjonalne gospodarowanie materiałami, organizacja i działanie
służb zaopatrzenia
rocznik GUS
planowanie, zarządzanie w gospodarce narodowej
rocznik GUS

59,90

35,00
5,00
12,00
27,00

16,20
58,80
21,60
736,80
5,00
2,99
20,00
9,99
2,99
6,99
25,00
42,00
20,52
8,95
9,99
17,99
14,99
9,99
17,99
9,99
17,99
9,99
11,99
125,00
1599,00

999,00

96,50
24,00

36,23
7,99
7,50
9,50
9,60
13,00
10,70
9,99

T Y TUŁ
HOTELARZ
ICAR CENY ASORTYMENTÓW ROBÓT
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
(ORGBUD-SERWIS)
ICCP CD CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI
BUDOWLANEJ (ORGBUD-SERWIS)
ICCP CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI BUDOWLANEJ
(ORGBUD-SERWIS)
ICCP EXPRESS CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI
BUDOWLANEJ (ORGBUD-SERWIS)
ICRB CENY ROBÓT BUDOWLANYCH
(ORGBUD-SERWIS)
ICRD CENY ROBÓT DROGOWYCH
(ORGBUD-SERWIS)
ICRE CENY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
(ORGBUD-SERWIS)
ICREN CENY ROBÓT ENERGETYCZNYCH
(ORGBUD-SERWIS)
ICRI CENY ROBÓT INSTALACYJNYCH
(ORGBUD-SERWIS)
ICRM CENY ROBÓT MOSTOWYCH
(ORGBUD-SERWIS)

częstotliwość
miesięcznik
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo skierowane do osób związanych z branżą hotelarską
cennik

cena
14,00
39,00

kwartalnik

cennik

230,00

kwartalnik

cennik

196,00

miesięcznik

cennik

20,00

kwartalnik

cennik

47,00

kwartalnik

cennik

42,00

kwartalnik

cennik

39,00

kwartalnik

cennik

42,00

kwartalnik

cennik

39,00

kwartalnik

cennik

42,00

ICRRB CENY ROBÓT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH
(ORGBUD-SERWIS)
ICRRE CENY ROBÓT REMONTOWYCH ELEKTRYCZNYCH
(ORGBUD-SERWIS)
ICRRI CENY ROBÓT REMONTOWYCH INSTALACYJNYCH
(ORGBUD-SERWIS)
ICRS CENY ROBÓT INWESTYCYJNYCH SIECI
WOD.-KAN., GAZ, CO. (ORGBUD-SERWIS)
ICRT CENY ROBÓT TOROWYCH (ORGBUD-SERWIS)
ICRW CENY ROBÓT WYBURZENIOWYCH
I ROZBIÓRKOWYCH (ORGBUD-SERWIS)
ICRZ CENY ROBÓT ZAKŁADANIA I KONSERWACJI
ZIELENI (ORGBUD-SERWIS)
IGŁĄ MALOWANE
IMMUNOTERAPIA
INDYK POLSKI

kwartalnik

cennik

47,00

kwartalnik

cennik

39,00

kwartalnik

cennik

39,00

kwartalnik

cennik

42,00

kwartalnik
kwartalnik

cennik
cennik

42,00
42,00

kwartalnik

cennik

42,00

dwumiesięcznik
półrocznik
kwartalnik

9,70
50,00
15,00

INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH IMB (SEKOCENBUD)
INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW
ELEKTRYCZNYCH IME (SEKOCENBUD)
INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW
INSTALACYJNYCH IMI (SEKOCENBUD)
INFORMACJA O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH NAJMU SPRZĘTU
BUDOWLANEGO IRS (SEKOCENBUD)
INFORMACJA STATYSTYCZNA O ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

kwartalnik

hobby, zainteresowania
czasopismo poświęcone jest tematyce immunoterapii
czasopismo adresowane do producentów drobiu, właścicieli ferm
i firm drobiarskich
cennik

kwartalnik

cennik

57,00

kwartalnik

cennik

57,00

kwartalnik

cennik

63,00

miesięcznik

biuletyn obejmuje informacje o stanie mocy elektroenergetycznych
i poziomie produkcji w elektrowniach zawodowych i przemysłowych, w podziale na grupy wytwórców według nośników energii,
prezentowane są informacje o wielkości zużycia energii elektrycznej,
przepływach energii elektrycznej z zagranicy i za granicę oraz o zużyciu paliw w elektroenergetyce zawodowej

31,50

INFORMACJA STATYSTYCZNA O RYNKU PALIW
CIEKŁYCH

miesięcznik

biuletyn przedstawia informacje statystyczne o funkcjonowaniu
rynku paliw ciekłych w Polsce, przedstawione są dane o wielkości
produkcji, importu, sprzedaży i zapasów benzyn, olejów napędowych, lekkiego oleju opałowego i gazu ciekłego

31,50

INFORMACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
WYD. C.H. BECK

kwartalnik

administracja publiczna, prawo, podatki, ekonomia

oferta alfabetyczna

63,00

110,00
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INFORMACJE KWARTALNE RMS (IMB, IMI, IME,
IRS) CD (SEKOCENBUD)
INFORMACJE KWARTALNE RMS-MAX (IMB, IMI,
IME, IRS + CENY PRODUCENCKIE RMS Z PORTALU
E-SEKOCENBUD) CD (SEKOCENBUD)
INFORMACYJNY CENNIK MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH STAWEK ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ I NAJMU SPRZĘTU ICMB papier
INFORMACYJNY CENNIK MATERIAŁÓW
ELEKTRYCZNYCH STAWEK ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ I NAJMU SPRZĘTU ICME papier
INFORMACYJNY CENNIK MATERIAŁÓW
INSTALACYJNYCH STAWEK ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ I NAJMU SPRZĘTU ICMI papier
INFORMATOR
INFORMATOR BUDOWLANY – MURATOR

częstotliwość
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
cennik

cena
255,00

kwartalnik

cennik

255,00

kwartalnik

cennik

81,00

kwartalnik

cennik

81,00

kwartalnik

cennik

81,00

miesięcznik
rocznik

7,80
69,99

INSTAL

miesięcznik

INSTALACJE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
aktualizacja
INTERDYSCYPLINARNE KONTEKSTY PEDAGOGIKI
SPECJALNEJ

kwartalnik
kwartalnik

INTERNATIONAL FORUM FOR EDUCATION
INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY

rocznik
dwumiesięcznik

INŻYNIERIA GÓRNICZA

kwartalnik

ekonomia, biznes
prezentacja wyrobów budowlanych, urządzeń instalacyjnych i elektroinstalacyjnych, materiałów wykończeniowych oraz programów
komputerowych stosowanych w budownictwie
czasopismo specjalistyczne, teoria i praktyka w instalacjach m.in.
ciepłowniczych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji i wod.-kan.
czasopismo poświęcone zagadnieniom rynku instalacyjnego
dla osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowaniem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych
czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki specjalnej, łączącej wiedzę z obszaru nauk humanistycznych,
społecznych i medycznych
edukacja
medycyna, fizyka medyczna, inżynieria biomedyczna, radiologia,
onkologia, diagnostyka, radioterapia, obrazowanie
czasopismo prezentuje najciekawsze rozwiązania techniczne i technologiczne wdrażane w zakładach górniczych w kraju i na świecie,
a także rozwiązania maszyn i technologii dla górnictwa pod kątem
doboru, wdrażania, eksploatacji, bezpieczeństwa oraz napraw

INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA

dwumiesięcznik

w czasopiśmie publikowane są artykułu o szerokim spektrum
tematycznym, obejmującym problematykę procesów i operacji
jednostkowych inżynierii chemicznej, bio- i nanotechnologie,
inżynierię biomedyczną, recykling, bezpieczeństwo procesowe oraz
obliczenia i projektowanie aparatów w aspekcie poprawy wydajności,
lepszego wykorzystania surowców, oszczędności energii i ochrony
środowiska Czasopismo przeznaczone jest zarówno dla pracowników
badawczych, projektantów, konstruktorów, jak i dla menadżerów
oraz inżynierów ruchowych

57,15

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA

miesięcznik
dwumiesięcznik

21,00
56,25

INŻYNIERIA POWIERZCHNI
ISO SERVICE on-line

kwartalnik
roczny dostęp

czasopismo naukowo-techniczne
zagadnienia ogólne i ochrona środowiska, inżynieria brzegowa
i pełnomorska, geotechnika, geosyntetyki, budowle morskie
i portowe, technika portów
czasopismo naukowo-techniczne
miesięcznik zawierający niezbędne informacje, wskazówki i porady
ekspertów dotyczące wdrażania i monitorowania systemów
zarządzania – przejrzysta struktura, praktyczne przykłady, pytania
i odpowiedzi pomogą uniknąć najczęściej popełnianych błędów
w sterowaniu systemami zarządzania wg norm ISO i innych norm
branżowych

ITALIA MI PIACE
ITALICA WRATISLAVIENSIA
ITWIZ MAGAZYN

kwartalnik
półrocznik
miesięcznik

IUSTITIA
IWNB cz.1 (ORGBUD-SERWIS)
IWNB cz. 2 (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
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czasopisma krajowe

kwartalnik

edukacja, języki obce
językoznawstwo
pismo eksperckie o IT, zwracając uwagę na biznesowe aspekty technologii, łączy zagadnienia informatyczne z tematyką biznesową
czasopismo prawnicze Stowarzyszenia Sędziów Polskich
cennik
cennik

30,45
8,50
218,40
30,00

36,23
15,50
39,00

31,50
388,68

12,90
48,30
28,00
49,00
86,00
93,00

T Y TUŁ
IZOLACJE
JACHTY ŻAGLOWE I MOTOROWE
JAZZ FORUM
JAZZ FORUM CD
JĘZYK POLSKI
JĘZYK POLSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ.
ZESZYTY KIELECKIE
JĘZYK POLSKI W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ.
ZESZYTY KIELECKIE
JOGA. MAGAZYN DOBREJ ENERGII
JOLKI NA 102
JOURNAL OF APPLIED GENETICS

częstotliwość
10 × rok
rocznik
8 × rok
8 × rok
kwartalnik
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo branżowe, ocieplenia, hydroizolacje, izolacje termiczne itd.
katalog jachtów, testy i prezentacje
czasopismo poświęcone muzyce jazzowej i rockowej
czasopismo poświęcone muzyce jazzowej i rockowej, dodatek płyta CD
czasopismo z zakresu językoznawstwa polskiego
edukacja

cena
11,00
24,90
10,90
17,00
14,99
20,00

kwartalnik

edukacja

22,00

miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik

15,99
4,60
272,45

JOURNAL OF CONTEMPORARY BRACHYTHERAPY

dwumiesięcznik

JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND
MAINTENANCE / PROBLEMY EKSPLOATACJI

kwartalnik

sport, czasopismo o tematyce związanej z jogą
krzyżówki
czasopismo naukowo-techniczne zawierające prace w języku
angielskim z zakresu genetyki i hodowli roślin oraz zwierząt, a także
genetyki człowieka
czasopismo naukowe z dziedziny brachyterapii, radiobiologii oraz
fizyki medycznej
transfer technologii i metody informacyjnego wspomagania
systemów technicznych i organizacyjnych, zaawansowane
technologie wytwarzania i eksploatacji, metody badania
jakości i trwałości eksploatacyjnej, technologie proekologiczne,
aparatura naukowo-badawcza i testowa, specjalne urządzenia
technologiczne

JOURNAL OF METALLIC MATERIALS
(PRACE INSTYTUTU METALURGII ŻELAZA)

kwartalnik

czasopismo jest swoistym forum prezentacji i wymiany poglądów
naukowych oraz informacji praktycznych z zakresu metalurgii,
inżynierii materiałowej, chemii, ochrony środowiska oraz zarządzania
w hutnictwie żelaza i stali

32,50

JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH

kwartalnik

75,00

JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS
JOURNAL OF URBAN ETHNOLOGY

kwartalnik
rocznik

JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT

kwartalnik

JOY
JUST KICK IT!
KACZOR DONALD
KADRY INFO WYD. C.H. BECK
KADRY WYD. C.H. BECK
KAIZEN

miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
14 × rok
14 × rok
dwumiesięcznik

KALEJDOSKOP LOSÓW
KARDIOLOGIA POLSKA
KARTA

miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik

KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT
I OBIEKTÓW DROGOWYCH CD
KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT
I OBIEKTÓW DROGOWYCH papier
KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT
I OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH CD
KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT
I OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH papier
KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT
I OBIEKTÓW REMONTOWYCH CD
KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT
I OBIEKTÓW REMONTOWYCH papier
KATALOG CEN ROBÓT KOLEJOWYCH
I TRAMWAJOWYCH CD

kwartalnik

prace naukowe w wersji anglojęzycznej o szeroko rozumianej tematyce związanej z ochroną roślin
czasopismo naukowe
czasopismo dla badaczy miejskiej kultury, zarówno w jej wymiarze
teoretyczno-metodologicznym, jak i szczegółowej analizy aspektów
kultury miasta
zagadnienia urządzania przestrzeni produkcyjnej rolnictwa,
gospodarki wodnej w rolnictwie, sanitacji wsi i gospodarowania
na użytkach zielonych
czasopismo dla kobiet
sport
czasopismo dla dzieci
zagadnienia kadrowe
kadry i płace, podatki i rachunkowość, sektor publiczny oraz zarządzanie
publikacja opisuje od strony praktycznej, w jaki sposób można zastosować
metodą KAIZEN we własnej organizacji, tak aby uzyskać zamierzony cel
czasopismo dla kobiet
czasopismo specjalistyczne
czasopismo historyczne, historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
w XX wieku
cennik

kwartalnik

cennik

85,32

kwartalnik

cennik

264,45

kwartalnik

cennik

213,84

kwartalnik

cennik

343,54

kwartalnik

cennik

213,85

kwartalnik

cennik

129,15

oferta alfabetyczna

40,00
25,00

40,00
30,00

48,50

5,99
10,99
9,99
107,89
91,69
35,00
2,99
42,90
15,00
98,40
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KATALOG CEN ROBÓT KOLEJOWYCH
I TRAMWAJOWYCH papier
KATALOG ELEKTROCIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH

częstotliwość
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
cennik

rocznik

1680,00

KATALOG ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI
ZAWODOWYCH

rocznik

KATALOG ELEKTROWNI WIATROWYCH

rocznik

KATALOG OPERATORÓW SYSTEMÓW
DYSTRYBUCYJNYCH

rocznik

katalog zawiera charakterystykę i szczegółowe parametry techniczne
wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni przemysłowych, nazwy
podmiotów gospodarczych posiadających elektrociepłownie (ich adresy,
numery telefonów) i inne informacje encyklopedyczne, oraz informacje
dotyczące urządzeń ochrony środowiska oraz przeprowadzonych i planowanych modernizacji i rozbudowy przedsiębiorstw wytwórczych
katalog zawiera charakterystykę wszystkich polskich elektrowni
i elektrociepłowni zawodowych wraz z danymi technicznymi podstawowych urządzeń wytwórczych, obejmuje on również informacje
dotyczące urządzeń ochrony środowiska oraz przeprowadzonych i planowanych modernizacji i rozbudowy przedsiębiorstw wytwórczych
katalog zawiera charakterystykę i wybrane parametry techniczne
farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Polski, o mocy zainstalowanej powyżej 10 MW, podano dane dotyczące lokalizacji farm
wiatrowych, a także informacje o źródłach finansowania inwestycji
katalog zawiera ogólną charakterystykę przedsiębiorstw sieciowych –
charakterystyka obejmuje trzy grupy danych: ogólne dane o przedsiębiorstwie sieciowym, wskaźniki techniczno-ekonomiczne, bazę
wytwórczą elektroenergetyki na terenie działania przedsiębiorstwa

KATALOG PARAMETRÓW NIEZAWODNOŚCIOWYCH
BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

rocznik

1050,00

KIERUNEK SPOŻYWCZY
KIERUNEK WOD-KAN
KIF KULTURYSTYKA I FITNES
KINO
K-MAG
KOBIETA I ŻYCIE
KOBRA
KOCHAM OGRÓD
KOCHAM SZYCIE
KOCHANE ZWIERZAKI. KOLEKCJA MALUSZKA
KODEKS PRACY W PRAKTYCE
KOGNITYWISTYKA I MEDIA W EDUKACJI
KOLORY ŻYCIA
KOMPUTER ŚWIAT
KOMPUTER ŚWIAT BIBLIOTECZKA
KOMPUTER ŚWIAT SPECJAL
KOMPUTER ŚWIAT TWÓJ NIEZBĘDNIK
KONIE I RUMAKI
KONTAKT MATRYMONIALNO-TOWARZYSKI
KONTAKT NIERUCHOMOŚCI LOKALE
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA
KONTYNENTY

3 × rok
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
dwutygodnik
miesięcznik
półrocznik
dwutygodnik
miesięcznik
półrocznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik

KOŃ POLSKI
KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

kwartalnik
dwumiesięcznik

KOSMOS. PROBLEMY NAUK BIOLOGICZNYCH
KRAINA LODU
KRAINA ZWIERZĄT
KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik

KRAKOWSKIE STUDIA MAŁOPOLSKIE
KRAKÓW MIESIĘCZNIK
KRONOS. METAFIZYKA – KULTURA – RELIGIA
KRUSZYWA

rocznik
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik

opracowanie ma charakter rocznika i zawiera zestawienia wskaźników eksploatacyjnych i niezawodnościowych oraz statystykę
przerw z powodu awarii najczęściej uszkadzających się elementów
podstawowych zespołów konstrukcyjnych bloków energetycznych,
określonych dla zaproponowanych grup jednostek wytwórczych
nowe technologie w przemyśle spożywczym
fachowe czasopismo prezentujące problematykę branży
sport, czasopismo o tematyce kulturystycznej
recenzje, omówienia, nowości i historia kina
magazyn o stylu, kulturze, sztuce, designie, fotografii i modzie
czasopismo dla kobiet
sensacja, kryminał
magazyn ogrodniczy
hobby, zainteresowania
kolekcja książeczek dla najmłodszych dzieci
informacje z zakresu kodeksu pracy
edukacja
czasopismo kolekcjonerskie
informatyka, komputer
informatyka, komputer
informatyka, komputer
informatyka, komputer
czasopismo dla miłośników koni i jeździectwa
ogłoszenia matrymonialne
informacje, ogłoszenia
artykuły, recenzje z dziedziny antropologii kultury, etnografii i sztuki
magazyn podróżników, reporterów, pisarzy i fotografów – pismo przeznaczone jest dla ludzi, dla których i podróż, i czytanie mogą być przygodą
hobby, zainteresowania
kosmetologia, kosmetyka, medycyna estetyczna, higiena, dietetyka,
dermatologia, trychologia, makijaż permanentny, biologia, chemia
problemy nauk biologicznych
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
pismo branżowe kierowanym przede wszystkim do środowiska
sędziowskiego
studia regionalne
czasopismo społeczno-kulturalne
nauki humanistyczne
czasopismo na temat przemysłu kruszyw

38

czasopisma krajowe

cena
113,40

1323,00

1995,00

1323,00

25,00
25,00
9,00
12,90
11,99
2,19
4,00
3,49
12,99
21,99
45,80
30,19
16,99
12,90
16,90
14,90
9,90
16,70
5,50
3,90
20,00
25,00
9,90
17,90
20,00
9,99
9,99
135,00
42,26
7,00
20,00
39,00

T Y TUŁ
KRZYSZTOFOREK
KRZYŻÓWKA GIGANT
KRZYŻÓWKA TECHNOPOL
KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
KRZYŻÓWKA Z UŚMIECHEM
KRZYŻÓWKI PANORAMICZNE
KSIĄŻKI. MAGAZYN DO CZYTANIA

częstotliwość
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik

KSIĘŻNICZKA
KUBUŚ I PRZYJACIELE
KUCHNIA MAGAZYN DLA SMAKOSZY
KUDŁATE MALUCHY
KUKBUK
KULTOWE AUTA
KULTOWE AUTOBUSY PRL
KULTURA I EDUKACJA

miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwutygodnik
dwutygodnik
kwartalnik

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

kwartalnik

KULTURYSTYKA I FITNESS SPORT DLA WSZYSTKICH

miesięcznik

KUMPEL
KURIER DRZEWNY

miesięcznik
11 × rok

KWARTALNIK ARTYSTYCZNY
KWARTALNIK FILMOWY
KWARTALNIK FILOZOFICZNY
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ

kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik

KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI
KWARTALNIK HISTORII ŻYDÓW
KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY

kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik

KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO
LABORATORIUM MEDYCZNE

kwartalnik
kwartalnik

LABORATORIUM PRZEGLĄD OGÓLNOPOLSKI

5 × rok

LECZENIE RAN
LECZENIE TRADYCJĄ
LEGO. STAR WARS
LEK W POLSCE
LEKARZ LUDOWY
LEKARZ MEDYCYNY PRACY
LEKARZ POZ
LEKARZ WOJSKOWY
LINUX MAGAZINE
LITERATURA NA ŚWIECIE
LIVE SOUND & INSTALLATION

kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
11 × rok

LIVING ROOM
LOGI-MIX

dwumiesięcznik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo dla dzieci
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
czasopismo dla miłośników literatury i dla wszystkich, którzy chcą
wiedzieć, co się czyta
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
przepisy kulinarne, gotowanie, felietony i kulinarne podróże
czasopismo dla dzieci
czasopismo kulturalno-kulinarne
czasopismo kolekcjonerskie
czasopismo kolekcjonerskie
zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje cały wybór nauk
społecznych – przede wszystkim socjologię, kulturoznawstwo i pedagogikę, ale również filozofię, psychologię, politologię czy antropologię
czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojętej humanistyce,
artykuły z pogranicza antropologii, socjologii, etnologii, religii
profesjonalne czasopismo sportowe, promujące uprawianie ćwiczeń
siłowych i fitness zarówno w wydaniu wyczynowym i rekreacyjnym
czasopismo edukacyjne dla uczniów klas I–III
pismo branżowe skierowane do sektora drzewno-meblarskiego
(technika, technologie, nowości)
czasopismo o tematyce literacko-artystycznej
czasopismo filmoznawcze
filozofia, humanistyka
materiały z zakresu szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce
i w Europie
czasopismo publikujące prace z dziejów nauki polskiej
czasopismo poświęcone badaniu historii i kulturze Żydów
zarządzanie przedsiębiorstwem, ekonomia
czasopismo naukowe dla nauczycieli akademickich, studentów
humanistyki i nauk społecznych
prawo, prawo karne
czasopismo poruszające tematykę organizacji i funkcjonowania
medycznych laboratoriów diagnostycznych, czasopismo adresowane
specjalnie dla diagnostów
czasopismo branżowe, ochrona środowiska, laboratoria przemysłowe
i medyczne
czasopismo medyczne
zdrowie, medycyna naturalna
czasopismo dla dzieci
informator o rynku leków w kraju
zdrowie, naturalne metody leczenia
aktualności, prawo, praktyka
podstawowa opieka zdrowotna
czasopismo wydawane przez Wojskowy Instytut Medyczny
informatyka, komputer
przegląd literatury światowej, krytyka literacka
czytelnicy mogą zapoznać się zarówno z najnowszymi światowymi
trendami w zakresie techniki estradowej, jak i osiągnięciami polskich
projektantów i realizatorów – największy nacisk kładzie się na przekazywanie wiedzy z zakresu projektowania i doboru odpowiednich
komponentów systemów dźwiękowych i oświetleniowych, rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem i eksploatacją tych
systemów oraz ich obsługą
magazyn o wystroju wnętrz
hobby, zainteresowania

oferta alfabetyczna

cena
6,00
4,20
5,50
5,50
3,20
3,20
11,99
9,99
9,99
11,99
10,99
19,00
21,99
39,99
36,23

20,00
9,00
7,60
11,80
11,00
20,00
30,00
25,00
30,00
29,90
35,00
20,00
50,00
32,00

32,00
35,00
3,00
12,99
11,00
3,80
29,40
17,00
14,00
25,90
18,00
8,40

11,90
9,00
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T Y TUŁ
LOGISTYKA

częstotliwość
dwumiesięcznik

LOGISTYKA A JAKOŚĆ
LOGISTYKA PRODUKCJI
LOGO
LOTNICTWO / AVIATION INTERNATIONAL

dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik

LOTNICTWO / LOTNICTWO WOJSKOWE

miesięcznik

ŁADNY DOM
ŁAZIENKA
ŁOWIEC POLSKI
M JAK MAMA
M JAK MIESZKANIE
MAGAZYN AUTOSTRADY

miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
8 × rok

MAGAZYN BEN 10
MAGAZYN FOTOWOLTAIKA
MAGAZYN INSTALATORA

miesięcznik
kwartalnik
11 × rok

MAGAZYN LITERACKI. KSIĄŻKI

miesięcznik

MAGAZYN NA TOPIE
MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
MAGAZYN PRZEMYSŁU RYBNEGO

kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik

MAGAZYN SCOOBY DOO
MAGAZYN STOMATOLOGICZNY
MAGAZYN TELEWIZYJNY KURIER TV
MAGAZYNOWANIE I DYSTRYBUCJA
MAGIC POCKET
MAGICZNE DZWIĘKI
MAKE-UP TRENDY

dwumiesięcznik
11 × rok
tygodnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
rocznik
kwartalnik

MAŁA DIANA EXTRA
MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY
MAŁY PIELGRZYM
MAŁY PRZEWODNIK KATOLICKI
MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI 2020
MAM OGRÓD
MAM OGRÓD WYD. SPECJALNE
MAMO TO JA
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
REVIEW
MARKETER PLUS
MARKETING I RYNEK

dwumiesięcznik
11 × rok
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
kwartalnik

MARKETING W PRAKTYCE

miesięcznik

MASZA I NIEDŹWIEDŹ
MATEMATYKA. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI

kwartalnik
dwumiesięcznik

MATERIAŁY CERAMICZNE

kwartalnik
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czasopisma krajowe

dwumiesięcznik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo specjalistyczne, branża logistyczno-transportowo-magazynowa
czasopismo branżowe, logistyka
zarządzanie, technologia, opakowania, maszyny i urządzenia
czasopismo dla mężczyzn
miesięcznik dla miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego
i kosmonautyki
miesięcznik dla miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego
i kosmonautyki
architektura, budownictwo
informator o łazienkach
czasopismo łowiecko-przyrodnicze
czasopismo dla rodziców
architektura, dom, ogród
czasopismo branżowe, projektowanie, budowa, utrzymanie, zarządzanie drogami i autostradami
czasopismo dla dzieci
czasopismo specjalistyczne, branża instalacji fotowoltaicznych
branża instalacyjna: ogrzewanie, wod.-kan., wentylacja, klimatyzacja, kominki, kominy, instalacje gazowe, odnawialne źródła energii
(pompy ciepła, fotowoltaika)
czasopismo branżowe zajmujące się rynkiem wydawniczym, dystrybucją i sprzedażą książek, skierowane do wszystkich miłośników
książek, w tym bibliotekarzy, księgarzy i wydawców
czasopismo dla dzieci
czasopismo adresowane do pielęgniarek i położnych
czasopismo o tematyce ekonomiki przemysłu rybnego, technologii
przetwórstwa ryb, akwakultury i rybołówstwa
czasopismo dla dzieci
czasopismo informacyjno-zawodowe dla lekarzy stomatologów
program TV
zagadnienia magazynowania i dystrybucji
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
kwartalnik o sztuce makijażu skierowany do wizażystów i fotografów
beauty
hobby, zainteresowania
katolickie czasopismo dla dzieci
katolickie czasopismo dla dzieci
katolickie czasopismo dla dzieci
rocznik GUS
magazyn ogrodniczy
magazyn ogrodniczy
czasopismo dla rodziców
czasopismo naukowe

cena
30,00

marketing, zarządzanie, obsługa klienta
czasopismo skierowane do osób profesjonalnie zajmujących się
marketingiem, szefów i pracowników działów marketingowych
i agencji reklamowych
czasopismo skierowane do osób zawodowo zajmujących się marketingiem
czasopismo dla dzieci
czasopismo dedykowane nauczycielom matematyki, które wspiera
ich na wszystkich etapach nauczania szkolnego, dostarczając
szeroką wiedzę metodyczną i praktyczną – w czasopiśmie znajdziesz
podpowiedzi, jak przeprowadzić ciekawe zajęcia oraz jak angażować
uczniów i podnosić ich aktywność
wyniki oryginalnych badań dotyczących wytwarzania, budowy
i właściwości materiałów ceramicznych

49,00
59,90

71,82
29,00
9,99
14,99
18,50
8,99
12,90
18,90
4,99
5,99
40,00
9,99
16,50
13,50

14,50

14,99
11,00
21,90
9,99
19,76
1,49
25,00
12,99
26,99
19,90
6,99
5,00
2,90
5,90
21,60
3,49
4,99
1,98
50,00

45,00
9,99
59,22

21,00

T Y TUŁ
MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING (PAK)
MEBLARSTWO. KOMPONENTY I TECHNOLOGIE

częstotliwość
miesięcznik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
pomiary, automatyka, kontrola
pismo skierowane do producentów mebli i komponentów służących
do ich wytworzenia, przekazuje wiedzę o aktualnie panujących trendach we wzornictwie, prezentuje najnowsze technologie i informacje
o ważnych wydarzeniach związanych z branżą meblarską, pozwala
na zapoznanie się z ofertą dostawców półfabrykatów, komponentów
oraz akcesoriów, wykorzystywanych do produkcji mebli
czasopismo specjalistyczne branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz
czasopismo naukowo-techniczne, adresowane do inżynierów, konstruktorów, technologów, producentów maszyn i urządzeń
czasopismo branżowe poświęcone reklamie, marketingowi i mediom
prace doświadczalne i metodyczne z dziedziny mikrobiologii medycznej w zakresie zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych
i zarażeń pasożytniczych oraz ich oddziaływania na zdrowie publiczne
czasopismo dla lekarzy sprawujących opiekę nad pacjentami nieuleczalnie chorymi
czasopismo specjalistyczne
medycyna pracy i zdrowie publiczne, w tym patologia zawodowa,
szkodliwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, toksykologia i mutageneza, polityka zdrowotna, zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia
oraz badania epidemiologiczne
czasopismo przeznaczone dla internistów i lekarzy pierwszego
kontaktu oraz dla specjalistów ze szczegółowych dziedzin medycyny
zawiera tłumaczenia najlepszych zagranicznych periodyków o tematyce
chirurgicznej
czasopismo specjalistyczne dla ginekologów i położników

cena
18,90
11,25

MEBLE PLUS
MECHANIK

8 × rok
miesięcznik

MEDIA & MARKETING POLSKA
MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA

10 × rok
kwartalnik

MEDYCYNA PALIATYWNA

kwartalnik

MEDYCYNA PALIATYWNA W PRAKTYCE
MEDYCYNA PRACY

kwartalnik
dwumiesięcznik

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

miesięcznik

MEDYCYNA PRAKTYCZNA – CHIRURGIA

dwumiesięcznik

MEDYCYNA PRAKTYCZNA –
GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO
MEDYCYNA PRAKTYCZNA – NEUROLOGIA
MEDYCYNA PRAKTYCZNA – PEDIATRIA
MEDYCYNA PRAKTYCZNA – PSYCHIATRIA
MEDYCYNA SPORTOWA

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik

czasopismo specjalistyczne, neurologia
czasopismo specjalistyczne, pediatria
czasopismo specjalistyczne, psychiatria
czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe
powstałe w oparciu o badania własne, jak również prace przeglądowe i poglądowe oraz prace kazuistyczne (opis przypadków)
związane z szeroko pojętą, interdyscyplinarną specjalnością, jaką jest
medycyna sportowa

30,00
30,00
30,00
20,00

MEMENTO

dwumiesięcznik

38,00

MENEDŻER ZDROWIA

8 × rok

MEN’S HEALTH
METAL HAMMER
METAL HAMMER CD
METRYKA. STUDIA Z ZAKRESU PRAWA
OSOBOWEGO I REJESTRACJI STANU CYWILNEGO

miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
półrocznik

MICE POLAND
MIDRASZ
MIESZKANIE I WSPÓLNOTA

miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik

MIĘDZYNARODOWY BIULETYN WĘGLOWY

półrocznik

MIKI MAX!

kwartalnik

pismo branżowe, dotyczy spraw związanych z branżą pogrzebową –
przepisy prawne, usługi cmentarne i pogrzebowe, producenci trumien
i utensyliów pogrzebowych
czasopismo branżowe dla menedżerów związanych z rynkiem
medycznym
czasopismo dla mężczyzn
magazynu o muzyce metalowej i hard rockowej
magazynu o muzyce metalowej i hard rockowej
zagadnienia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia
i nazwiska, praw rodzinnego i opiekuńczego, prawa prywatnego, międzynarodowego, kodeksu postępowania cywilnego i administracyjnego
czasopismo z branży eventowej, eventy, konferencje, kongresy
czasopismo społeczno-kulturowe
poradnik w zakresie zarządzania budynkami wielorodzinnymi,
adresowany m.in. do wspólnot mieszkaniowych
biuletyn zawiera aktualnie dostępne dane dotyczące: wielkości eksportu węgla kamiennego od głównych, światowych producentów, cen
węgla energetycznego i koksowego eksportowanego przez Australię,
Kanadę i USA, wielkości importu i cen węgla energetycznego i koksowego importowanego przez Unię Europejską z krajów nie należących
do Unii, cen węgla energetycznego w kontraktach krótkoterminowych
z dostawą 90-dniową i z dostawą miesięczną, wielkości stawek frachtowych przy dostawach węgla w kontraktach krótkoterminowych oraz
prognozę cen węgla na kolejne półrocze a także przegląd aktualnych
wydarzeń na rynkach w Polsce i na świecie
czasopismo dla dzieci

oferta alfabetyczna

12,90
16,50
20,99
15,75

45,00
45,00
44,00

20,00
30,00
35,00

39,00
10,99
9,50
17,50
77,15

14,81
12,00
29,00
420,00

10,99
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T Y TUŁ
MILITARIA
MINI MINI MAGAZYN
MŁODY TECHNIK

częstotliwość
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik

MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY

11 × rok

MODELARZ
MOJA HISTORIA
MOJA KUCHNIA
MOJE DEKORACJE
MOJE GOTOWANIE
MOJE GOTOWANIE EKSTRA
MOJE GOTOWANIE WYD. SPEC.
MOJE MIESZKANIE
MOJE MIESZKANIE NR SPECJALNY
MOJE WYKREŚLANKI
MONITOR KSIĘGOWEGO

miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik

MONITOR PODATKOWY WYD. C.H. BECK

miesięcznik

MONITOR PRAWA CELNEGO I PODATKOWEGO
MONITOR PRAWA HANDLOWEGO WYD. C.H. BECK
MONITOR PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ

miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik

MONITOR PRAWA PRACY WYD. C.H. BECK

miesięcznik

MONITOR PRAWNICZY WYD. C.H. BECK

dwutygodnik

MONITOR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MORZA, STATKI I OKRĘTY
MOSTY

11 × rok
dwumiesięcznik
5 × rok

MOTOCYKL
MOTOR
MÓJ KUCYK PONY
MÓJ OGRÓDEK
MÓJ PIĘKNY OGRÓD
MÓJ PIĘKNY OGRÓD WYDANIE SPECJALNE
MÓWIĄ WIEKI
MURATOR
MURATOR NR SPECJALNY EXTRA
MURATOR NUMER SPECJALNY
MURATOR PROJEKTY DOMÓW
MUZYKA

miesięcznik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik

MY COMPANY POLSKA

miesięcznik

MYCRAFT
MYŚL POLSKA
N.P.M. – MAGAZYN TURYSTYKI GÓRSKIEJ
NA RATUNEK

dwumiesięcznik
dwutygodnik
miesięcznik
dwumiesięcznik

NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA
NA ŻYWO
NAJ
NAJWYŻSZY CZAS
NAMIARY NA MORZE I HANDEL

miesięcznik
tygodnik
dwutygodnik
tygodnik
dwutygodnik

NAPĘDY I STEROWANIE

11 × rok
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czasopisma krajowe

tematyka, charakter pisma
hobby, zainteresowania
czasopismo dla dzieci
czasopismo popularno-naukowe dla młodzieży, współczesne osiągnięcia techniki, mechaniki, elektrotechniki
czasopismo specjalistyczne, zarządzanie przedsiębiorstwem, technika
produkcji, logistyka
hobby, zainteresowania
czasopismo dla kobiet
czasopismo kulinarne
hobby, zainteresowania
czasopismo kulinarne
czasopismo kulinarne
czasopismo kulinarne
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
krzyżówki
problematyka rachunkowości finansowej i zarządczej oraz kontroli
finansowej, dodatki: wydanie internetowe gratis
czasopismo dla prawników, ekonomistów, pracowników organów
podatkowych i samorządowych oraz dyrektorów finansowych
publikacja dotycząca cła oraz obrotu towarowego z zagranicą
prawo, podatki, ekonomia
zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń; dodatki: wydanie
internetowe gratis
czasopismo poświęcone tematyce polskiego i europejskiego prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych
pismo prezentujące tematykę prawniczą m.in. prawo cywilne, gospodarcze, pracy i ubezpieczeń społecznych, karne gospodarcze
czasopismo poświęcone tematyce zamówień publicznych
czasopismo dla miłośników spraw morskich i okrętowych
czasopismo specjalistyczne, budowa, utrzymanie i zarządzanie
drogami i mostami
motoryzacja
motoryzacja
czasopismo dla dzieci
magazyn ogrodniczy
magazyn ogrodniczy
magazyn ogrodniczy
popularno-naukowy miesięcznik historyczny
architektura, budownictwo
architektura, budownictwo
architektura, budownictwo
architektura, budownictwo
czasopismo poświęcone historii i teorii muzyki, publikacje muzykologów, socjologów
magazyn biznesowy skierowany do grupy małych i średnich przedsiębiorców, właścicieli tych firm i ich menedżerów
hobby, zainteresowania
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo poświęcone turystyce górskiej
czasopismo dla instytucji, organizacji i środowisk uczestniczących
w procesie ratowania życia ludzkiego
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo specjalistyczne dla menedżerów transportu, handlu
i przemysłu morskiego
automatyka przemysłowa

cena
15,99
11,99
11,90
9,70
16,00
2,99
5,90
7,99
9,99
16,99
11,00
3,99
4,99
3,29
79,00
75,00
68,00
75,00
75,00
75,00
75,00
44,09
17,50
44,00
8,99
2,09
10,99
3,50
6,99
5,99
9,50
11,99
15,00
15,00
6,90
18,00
12,99
7,99
4,00
9,00
19,00
2,99
1,69
1,59
7,90
12,96
10,80

T Y TUŁ
NASZA HISTORIA

częstotliwość
miesięcznik

NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA

miesięcznik

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER POLSKA

miesięcznik

NAUCZYCIELKA PRZEDSZKOLA
NAUCZYCIELKA SZKOŁY KL. I–III
NAUKA I TECHNIKA W 2018 R.
NEODIDAGMATA

11 × rok
11 × rok
rocznik
rocznik

NETFILM
NEUROLOGIA PRAKTYCZNA

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik

NEUROPSYCHIATRIA I NEUROPSYCHOLOGIA

kwartalnik

NEWSWEEK HISTORIA EXTRA
NEWSWEEK LEARNING ENGLISH
NEWSWEEK POLSKA

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
tygodnik

NEWSWEEK POLSKA EXTRA
NEWSWEEK POLSKA HISTORIA
NEWSWEEK PSYCHOLOGIA
NEWSWEEK SLOW
NEXUS – NOWE CZASY

kwartalnik
dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik

NIE
NIEBIESKA LINIA

tygodnik
dwumiesięcznik

NIEDZIELA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA
NIERUCHOMOŚCI WYD. C.H. BECK
NIEZALEŻNA GAZETA POLSKA – NOWE PAŃSTWO
NIEZBĘDNIK INTELIGENTA
NIEZNANY ŚWIAT
NIEZWYKŁE MALOWANKI
NIGHT SOCIETY
NOSTALGIA
NOTES KONSERWATORSKI
NOWA CURRENDA
NOWA DEKADA KRAKOWSKA
NOWA ENERGIA

tygodnik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
rocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
5 × rok

NOWA EUROPA WSCHODNIA
NOWA FANTASTYKA

5 × rok
miesięcznik

NOWA POLITYKA WSCHODNIA
NOWA SPRZEDAŻ
NOWA TECHNIKA WOJSKOWA

kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik

NOWAJA POLSZA

miesięcznik

NOWE KSIĄŻKI
NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

miesięcznik
dwumiesięcznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo poświęcone historii popularnej, prezentujące tematy
związane z historią regionu
czasopismo poświęcone nauce o ziemi, geografii, oferuje artykuły,
zdjęcia, filmy, mapy, multimedia oraz informacje na temat środowiska, kultury, historii i podróżowania
czasopismo poświęcone nauce o ziemi, geografii, oferuje artykuły,
zdjęcia, filmy, mapy, multimedia oraz informacje na temat środowiska, kultury, historii i podróżowania
czasopismo dla nauczycieli przedszkoli
edukacja, języki obce
rocznik GUS
czasopismo naukowe, poświęcone problemom teoretycznym,
empirycznym i innowacyjnym współczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dydaktyki, technologii kształcenia
i pedagogiki medialnej
magazyn dla użytkowników serwisów VOD
czasopismo specjalistyczne skierowane zarówno do lekarzy neurologów i lekarzy pierwszego kontaktu
czasopismo specjalistyczne publikujące prace naukowe z psychiatrii,
neurologii i psychologii
hobby, zainteresowania
edukacja, języki obce
czasopismo społeczno-polityczne
cena promocyjna przy zamówieniu rocznym
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
poświęcony tajnej geopolityce, spiskom, parapsychologii, ukrywanym technologiom, medycynie alternatywnej, zjawiskom UFO,
przemilczanym faktom i zdarzeniom z historii świata
polityka, satyra
psychologia, pedagogika, przeciwdziałanie przemocy, tematyka
społeczna, prawo (w zakresie przeciwdziałania przemocy)
katolickie czasopismo religijne
problematyka rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej
opinie profesjonalistów z zakresu prawa i podatków
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo społeczno-polityczne
astrologia, parapsychologia, ezoteryka
czasopismo dla dzieci
erotyka
czasopismo dla kobiet
czasopismo specjalistyczne dla konserwatorów dzieł sztuki
środowisko komornicze
czasopismo poświęcone współczesnej literaturze polskiej i obcej
elektroenergetyka, odnawialne źródła energii, rynek energii i gazy,
technologie, ciepłownictwo, e-mobility, cyberbezpieczeństwo
polityka, historia, kultura
czasopismo poświęcone literaturze fantastycznej, zjawiska społeczne
z kręgu fantastyki
studia wschodnie
sprzedaż, obsługa klienta
czasopismo o tematyce ogólnowojskowej, technika militarna, historia
uzbrojenia
czasopismo wydawane dla inteligencji rosyjskiej w celu lepszego
poznania przez nią problemów Polski i stosunków polsko-rosyjskich
czasopismo literackie, krytyka literacka, nowości wydawnicze
budownictwo inżynieryjne, projekty, najnowsze technologie

oferta alfabetyczna

cena
7,90
12,99

9,99

16,95
16,95
27,00
21,00

6,99
22,00
50,00
19,99
19,99
7,90
6,50
15,99
9,99
16,99
19,99
12,00

4,90
18,00
5,00
30,00
65,00
12,00
16,99
8,90
2,99
8,99
2,49
60,00
49,00
12,00
20,00
19,90
9,99
42,26
49,00
14,99
8,00
10,00
24,90
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T Y TUŁ
NOWOCZESNE HALE

częstotliwość
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
systemy, technologie i materiały wykorzystywane w budowie hal,
normy, przepisy, prawo budowlane
czasopismo zajmujące się problematyką szeroko pojętej gospodarki
przemysłowej w kraju i na świecie, które swoją zakresem tematycznym
obejmuje m.in. przemysł petrochemiczny, chemiczny, gazownictwa
ziemnego, rafineryjny, energetyczny, ciepłowniczy, instalacyjny itp.
czasopismo o systemach składowania i magazynowania
czasopismo dla techników dentystycznych
czasopismo specjalistyczne skierowane do środowiska onkologicznego
kultura antyczna
miesięcznik opiniotwórczy opisujący trendy, zmiany zachodzące w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem takich branż jak górnictwo,
hutnictwo, energetyka, przemysł chemiczny, logistyka, teleinformatyka
erotyka
erotyka
radiochemia, chemia i fizyka radiacyjna, pomiary promieniowania
zdrowie, alternatywne metody leczenia
ogólnopolskie czasopismo branżowe, które zajmuje się zagadnieniami z zakresu obróbki i przetwórstwa metalu, skierowane jest do
profesjonalistów branży mechanicznej, inżynierów, konstruktorów,
technologów, a także przedsiębiorców, producentów narzędzi, urządzeń, maszyn oraz firm współpracujących z branżą metalową

cena
33,00

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE

dwumiesięcznik

NOWOCZESNY MAGAZYN
NOWOCZESNY TECHNIK DENTYSTYCZNY
NOWOTWORY
NOWY FILOMATA
NOWY PRZEMYSŁ

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
półrocznik
dwumiesięcznik

NOWY WAMPER – WYDANIE SPECJALNE
NOWY WAMPER DVD
NUKLEONIKA
O CZYM LEKARZE CI NIE POWIEDZĄ
OBRÓBKA METALU

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
kwartalnik

OCHRONA MIENIA I INFORMACJI
OCHRONA ŚRODOWISKA 2020
OCHRONA ZABYTKÓW
ODKRYWCA
ODPADY I ŚRODOWISKO
ODPADY KOMUNALNE
OFF-ROAD PL MAGAZYN 4X4

dwumiesięcznik
rocznik
półrocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

czasopismo techniczne, metody, środki ochrony mienia i życia
rocznik GUS
ochrona i konserwacja zabytków
hobby, zainteresowania
ochrona środowiska, gospodarka odpadami
odpady, utrzymanie czystości i ochrona
magazyn motoryzacyjny i hobbystyczny poświęcony samochodom
terenowym
czasopismo informacyjno-publicystyczne z zakresu techniki medycznej i zarządzania placówkami służby zdrowia
budownictwo, zagadnienia stolarki i ślusarki otworowej
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo naukowo-techniczne

12,00
30,24
49,00
14,70
59,00
29,40
14,90

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY

7 × rok

OKNO
OKRUCHY ŻYCIA
OLIVIA
OPERATIONS RESEARCH AND DECISIONS /
BADANIA OPERACYJNE I DECYZYJNE
OPTICA APPLICATA
OPUSCULA MATHEMATICA
ORGANIZACJA I KIEROWANIE

kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
kwartalnik

czasopismo naukowe poświęcone optyce
matematyka
najstarsze w Polsce czasopismem z zakresu nauk o zarządzaniu –
kwartalnik publikuje artykuły dotyczące teorii organizacji i zarządzania oraz badań empirycznych z tej dyscypliny w języku polskim
i angielskim, stanowi niezwykle cenne kompendium wiedzy zarówno
dla naukowców, jak i praktyków oraz menedżerów

42,00
12,00
45,00

ORTODONCJA W PRAKTYCE
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA

kwartalnik
dwumiesięcznik

49,00
30,00

ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU
ADMINISTRACYJNEGO I WSA

dwumiesięcznik

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACYJNYCH

miesięcznik

ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

miesięcznik

ORZECZNICTWO SĄDÓW W SPRAWACH
GOSPODARCZYCH
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO –
IZBA CYWILNA

miesięcznik

czasopismo dla lekarzy stomatologów, ortodontów
periodyk naukowy łączący tematykę i zakres specjalności określonych
w tytule
w zbiorze są publikowane wszystkie uchwały i orzeczenia składów
powiększonych Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wybrane
orzeczenia składów zwykłych, a także sądów wojewódzkich
zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych
zbiór orzeczeń sądowych wraz z glosami, stanowiący nieocenione
źródło informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie
napotykają Państwo w swojej codziennej pracy
zbiór orzeczeń dotyczących szeroko rozumianych spraw zagranicznych
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czasopisma krajowe

17 × rok

czasopismo, które ułatwia bieżące śledzenie zmian judykatury
w sprawach cywilnych

15,00

71,82
29,00
56,00
12,60
15,00

19,99
19,99
62,50
12,00
32,45

32,00
8,50
2,99
1,99
34,00

109,00

49,50
79,00

49,50
79,00

T Y TUŁ
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO –
IZBA KARNA
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO –
IZBA KONTROLI NADZWYCZAJNEJ
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO –
IZBA PRACY
ORZECZNICTWO W SPRAWACH SAMORZĄDOWYCH

częstotliwość
13 × rok

OSTANOWKA ROSSIJA
OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM
2019/2020
OŚWIETLENIE LED
OTOLARYNGOLOGIA POLSKA

kwartalnik
rocznik

PACKAGING POLSKA
PALESTRA
PAMIĘTNIK LITERACKI

11 × rok
miesięcznik
kwartalnik

PAMIĘTNIK TEATRALNY
PANACEA LEKI ZIOŁOWE
PANI
PANI DOMU
PANI DOMU PORADNIK
PANORAMY TELE ŚWIATA
PAŃSTWO I PRAWO

kwartalnik
kwartalnik
miesięcznik
dwutygodnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik

PAPIEROWA KRAINA
PARKI NARODOWE I REZERWATY PRZYRODY

kwartalnik
kwartalnik

PARTY
PASIEKA
PASTORES
PC FORMAT
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

dwutygodnik
dwumiesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
kwartalnik

PERSONEL I ZARZĄDZANIE

miesięcznik

PERSONEL PLUS
PERSPEKTYWY
PETS – MAGAZYN O ZWIERZĘTACH
PHARMACOLOGICAL REPORTS
PIDŻAMERSI MAGAZYN
PIECZENIE JEST PROSTE
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I ANGIOLOGICZNE
PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ OPIECE

miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik

PIELĘGNIARSTWO W STANACH NAGŁYCH

kwartalnik

PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU

kwartalnik

kwartalnik
13 × rok
kwartalnik

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik

tematyka, charakter pisma
wybrane, bieżące Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Karnej
i Izby Wojskowej
wybrane, bieżące Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Kontroli
Nadzwyczajnej
zbiór orzeczeń, który ułatwi pracę osobom zajmującym się na co
dzień prawem pracy i ubezpieczeń społecznych
jedyne w Polsce czasopismo stanowiące zbiór dorobku orzeczniczego
poświęcone problemom prawnym samorządu terytorialnego
edukacja, języki obce
rocznik GUS
czasopismo branżowe, technologia LED
czasopismo o tematyce otolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz
onkologii laryngologicznej
magazyn dla nowoczesnego przemysłu opakowaniowego
historia, kultura
czasopismo naukowe z zakresu historii literatury polskiej, teorii
literatury oraz krytyki literackiej
czasopismo poświęcone historii i krytyce teatru
czasopismo zielarskie o medycynie naturalnej
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
krzyżówki
jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym
zakresem wszystkie dziedziny prawa, na jego łamach poruszane są
najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego
hobby, zainteresowania
czasopismo publikuje wyniki badań naukowych dotyczących
obszarów i gatunków chronionych: oryginalne artykuły materiałowe i artykuły przeglądowe oraz notatki florystyczne, faunistyczne
i mykobiotyczne; drukowane są również materiały polemiczne,
informacje o konferencjach i sympozjach naukowych oraz recenzje
publikacji poświęconych ochronie przyrody
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla pszczelarzy
czasopismo poświęcone formacji kapłańskiej
informatyka, komputer
czasopismo zajmujące się problematyką profilaktyki, pomocy,
resocjalizacji i animacji środowiskowej
czasopismo dla menedżerów, kierowników i specjalistów, dodatki:
wydanie internetowe gratis
czasopismo o tematyce HRM, prawa pracy, zarządzania i coachingu
czasopismo edukacyjno-poradnicze dla ambitnej młodzieży
czasopismo dla dzieci
publikacje naukowe dotyczące wszystkich aspektów farmakologii
czasopismo dla dzieci
czasopismo kulinarne
medycyna, czasopismo specjalistyczne
specjalistyczne czasopismo naukowe, upowszechniające informacji
o praktyce, teorii i badaniach naukowych w zakresie pielęgniarstwa
w anestezjologii i intensywnej opiece
magazyn dedykowany pielęgniarkom/ pielęgniarzom oraz położnym
pracującym przede wszystkim w Izbach Przyjęć, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii
oraz Oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz wszędzie tam, gdzie
występuje duże ryzyko stanu nagłego u pacjenta
czasopismo dla pracowników naukowych pielęgniarstwa i położnictwa,
problemy praktyki pielęgniarskiej

oferta alfabetyczna

cena
75,00
79,00
79,00
105,00
14,90
27,00
15,00
30,00
16,80
22,05
25,00
20,00
5,00
4,99
1,59
7,99
3,19
79,00

10,20
16,20

2,39
13,90
19,90
9,50
40,50
49,00
42,00
9,90
9,99
568,54
14,99
6,50
35,00
35,00

30,00

19,44

45

T Y TUŁ
PIELGRZYM
PIŁKA NOŻNA
PISMO ARTYSTYCZNE „FORMAT”
PISMO FOLKOWE

częstotliwość
dwutygodnik
tygodnik
kwartalnik
5 × rok

PISMO KULTURALNE FRAGILE
PIXEL – KULTURA GIER VIDEO
PLANETA KONI
PLANOWANE PRZYŁĄCZENIA ŹRÓDEŁ
ODNAWIALNYCH

kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
półrocznik

PLASTIC REVIEW
PLAYBOY
PLUS-MINUS
PŁACE PRACOWNIKÓW SFERY BUDŻETOWEJ
aktualizacja WYD. C.H. BECK
PODRÓŻE
POLIGRAFIKA
POLIMERY
POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY
POLISH JOURNAL OF ECOLOGY
POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY
POLISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
(ZDROWIE PUBLICZNE)
POLISH LIBRARIES

miesięcznik
miesięcznik
tygodnik
14 × rok

POLISH POLITICAL YEARBOOK
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW
POLITYKA
POLITYKA SPOŁECZNA

kwartalnik
kwartalnik
tygodnik
10 × rok

POLKI W ŁÓŻKU
POLONIA CHRISTIANA
POLONISTYKA. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI
POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
22 × rok

POLSKA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

kwartalnik

POLSKA ZBROJNA
POLSKI CARAVANING
POLSKI INSTALATOR

miesięcznik
dwumiesięcznik
8 × rok

POLSKI JUBILER

dwumiesięcznik

POLSKI PROCES CYWILNY

kwartalnik

POLSKI PRZEGLĄD DYPLOMATYCZNY

kwartalnik

POLSKI SEKS
POLSKI SEKS CD
POLSKI TRAKER
POLSKI WAMPER
POLSKIE DROBIARSTWO

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
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czasopisma krajowe

miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
rocznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo katolickie
czasopismo sportowe poświęcone piłce nożnej
promocja współczesnych sztuk wizualnych
czasopismo folkowe, poświęcone głównie muzyce inspirowanej
folklorem
kultura współczesna: literatura, sztuka, muzyka, film, filozofia
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
biuletyn zawiera informację o odnawialnych źródłach energii
elektrycznej (OZEE), dla których wydano warunki przyłączenia w minionym półroczu, w opracowaniu zaprezentowano dane o rodzajach
odnawialnych źródeł energii elektrycznej, przewidywanej mocy
zainstalowanej, napięciu sieci, przewidywanym roku uruchomienia
oraz lokalizacji (tj. województwa) w różnych układach
czasopismo branżowe, przemysł tworzyw sztucznych
czasopismo dla mężczyzn
weekendowe wydanie Rzeczpospolitej
poradnik poświęcony problemom specjalistów ds. płac sfery
budżetowej
hobby, zainteresowania
czasopismo branżowe drukarzy, wydawców, poligrafików
chemia, technologia, przetwórstwo tworzyw polimerowych
czasopismo naukowe, kosmetologia i dziedziny pokrewne
czasopismo naukowe, ochrona środowiska naturalnego
czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Patologów
czasopismo naukowe, medycyna, zdrowie publiczne
periodyk wydawany w języku angielskim, w którym prezentowane są
zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z szeroko pojmowany,
bibliotekoznawstwem
politologia
czasopismo naukowe, socjologia
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo dla pracowników nauki, praktyków, kadry dydaktycznej, działaczy społecznych, pracowników administracji publicznej;
polityka społeczna, problemy zatrudnienia
erotyka
czasopismo katolickie
czasopismo dla nauczycieli polonistów i studentów polonistyki
czasopismo logistyczne o charakterze informacyjno-poradniczym,
transport, spedycja, logistyka
czasopismo naukowe, w sposób praktyczny przybliżające najważniejsze aspekty stomatologii dziecięcej
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
czasopismo branży instalatorskiej, urządzenia sanitarne, wentylacyjne,
klimatyzacyjne
pismo branży jubilersko-zegarmistrzowskiej, m.in. dla właścicieli lub osób
zarządzających salonami jubilerskimi i zakładami zegarmistrzowskimi
kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematykę sądownictwa polubownego i mediacji oraz
postępowania upadłościowego i naprawczego
kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich
i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne
erotyka
erotyka
motoryzacja
erotyka
miesięcznik branżowy, chów i hodowla drobiu oraz dziedziny pokrewne

cena
3,30
5,00
20,00
8,00
10,00 zł
14,50
14,99
305,00

40,00
13,99
7,30
124,09
9,99
12,96
37,80
15,00
58,00
35,00
32,40
65,00

30,19
27,00
7,90
10,70

9,99
12,00
59,22
12,00
50,00
6,50
13,90
17,00
14,00
105,00

25,00

14,99
9,99
15,00
14,99
12,00

T Y TUŁ
POLSKIE USTAWY WYD. C.H. BECK
POŁOŻNA. NAUKA I PRAKTYKA
POMERANIA
POMOC SPOŁECZNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM
I RODZINĄ W 2019 R.
POMOCNIK HISTORYCZNY
POMPY POMPOWNIE

częstotliwość
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
rocznik

tematyka, charakter pisma
prawo
czasopismo skierowane do położnych i studentów położnictwa
tematyka regionalna
rocznik GUS

miesięcznik
półrocznik

POPYT NA PRACĘ W 2019 R.
PORADNIK 50+
PORADNIK BIBLIOTEKARZA
PORADNIK DOMOWY
PORADNIK GAZETY PRAWNEJ

rocznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

PORADNIK GOSPODAROWANIA ODPADAMI
on-line
PORADNIK INSTYTUCJI KULTURY

roczny dostęp

PORADNIK JĘZYKOWY

10 × rok

PORADNIK PSYCHOLOGICZNY
PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ
PORADNIK RADNEGO I SOŁTYSA
PORADNIK SMAKOSZA
PORADNIK UZDRAWIACZA
PORADNIK VAT

kwartalnik
miesięcznik
rocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
2 × miesiąc

POSTĘPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII
POSTĘPY FIZYKI
POSTĘPY TECHNIKI JĄDROWEJ

dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik

POSTĘPY W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO
POZNAJ SWÓJ KRAJ
POZNAJ ŚWIAT
PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

kwartalnik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

PRACE GEOGRAFICZNE
PRACE IPPT PAN / IPPT Reports on Fundamental
Technological Research
PRACOWNIK SOCJALNY
PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2019 R.
PRAKSEOLOGIA

kwartalnik
czasopismo
nieperiodyczne
miesięcznik
rocznik
rocznik

PRAWDZIWE ŻYCIE
PRAWO ASEKURACYJNE

dwutygodnik
kwartalnik

PRAWO I ŚRODOWISKO

kwartalnik

czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo porusza problematykę eksploatacji pomp, informuje
o ważnych wydarzeniach w zakładach, promuje nowe technologie,
rozwiązania wpływające na efektywność
rocznik GUS
czasopismo dla kobiet
czasopismo fachowe dla bibliotekarzy
czasopismo dla kobiet
porady prawne, podatkowe, finansowe; dodatki: wydanie internetowe gratis
poradnik uwzględnia obowiązujące prawo w dziedzinie gospodarki
odpadami
poradnik na temat działalności kulturalnej, prawa autorskiego, prawa
pracy i zarządzania instytucją
czasopismo popularnonaukowe, którego celem jest propagowanie
wiedzy o języku polskim, adresowane do nauczycieli i miłośników
języka polskiego
czasopismo społeczno-polityczne
ekonomia, biznes, dodatki: wydanie internetowe gratis
poradnik dla samorządowców lokalnych
czasopismo kulinarne
zdrowie, naturalne metody leczenia
prezentuje praktyczne stosowanie przepisów dotyczących podatku VAT
i akcyzy w obrotach krajowych i zagranicznych. Na bieżąco informuje
o zmianach w przepisach dodając redakcyjny komentarz na temat ich
skutków. W publikowanych artykułach, popartych licznymi przykładami praktycznymi, wyjaśnieniami resortu finansów oraz orzecznictwem
analizowane są aktualne problemy nurtujące podatników. Do czasopisma dołączone są atrakcyjne dodatki tematyczne oraz ujednolicone
teksty aktów prawnych. Wersja on-line czasopisma GRATIS!
czasopismo specjalistyczne, dermatologia, alergologia
czasopismo naukowe, fizyka na świecie i w Polsce
w czasopiśmie publikowane są artykuły i doniesienia z zakresu najogólniej rozumianej problematyki atomistyki, tematyka ta obejmuje
rozwój badań w dziedzinie fizyki i chemii jądrowej, metody badawcze, aparaturę jądrową, zastosowania metod i aparatury jądrowej
w biologii, geologii, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie –
pismo przeznaczone jest do szerokiego kręgu odbiorców: od nauczycieli i uczniów szkół średnich, aż po pracowników naukowych
czasopismo specjalistyczne, kardiologia interwencyjna
czasopismo dla lekarzy, pielęgniarek, dietetyków
czasopismo krajoznawczo-turystyczne
czasopismo podróżniczo-reportażowe
czasopismo poświęcone prawu pracy, ubezpieczeniom społecznym
i zdrowotnym, zatrudnieniu, polityce personalnej
czasopismo naukowe, geografia
badania koncentrują się na podstawowych aspektach nauk stosowanych i inżynierii.
przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej
rocznik GUS
czasopismo poświęcone filozoficznym, teoretycznym i metodologicznym zagadnieniom sprawności działania
czasopismo dla kobiet
czasopismo naukowe poświęcone prawnym i ekonomicznym aspektom ubezpieczeń gospodarczych
prawne aspekty ochrony środowiska

miesięcznik

oferta alfabetyczna

cena
139,32
26,00
5,00
27,00
25,99
25,00

18,36
1,99
19,50
2,99
39,00
736,80
45,00
17,00

16,99
79,00
26,00
5,90
5,00
15,25

45,00
12,60
12,50

25,00
29,00
9,90
10,90
59,90
40,00
46,08
29,40
23,78
37,80
2,99
63,72
88,40
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T Y TUŁ
PRAWO KANONICZNE
PRAWO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH
WYD. C.H. BECK

częstotliwość
kwartalnik
kwartalnik

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PRAKTYKÓW
on-line
PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYD. C.H. BECK
PRESS
PRINT & PUBLISHING
PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII
PRODUCTION MANAGER

roczny dostęp

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO – RACHUNKI
REGIONALNE W LATACH 2016–2018
PROGRAM TV
PROGRAMISTA

rocznik
tygodnik
miesięcznik

program TV
magazyn specjalistów IT związany z inżynierią oprogramowania,
bezpieczeństwem i nowymi technologiami

1,30
22,66

PROGRAMISTA JUNIOR
PROGRESS IN PLANT PROTECTION

dwumiesięcznik
kwartalnik

16,66
75,00

PROJEKTY DOMÓW
PROMOTOR BHP
PROMYCZEK DOBRA
PRZEDSIĘBIORSTWA NIEFINANSOWE POWSTAŁE
W LATACH 2015–2019
PRZEDSZKOLAK
PRZEGLĄD
PRZEGLĄD ARCHEOLOGICZNY
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
PRZEGLĄD BUDOWLANY

półrocznik
10 × rok
miesięcznik
rocznik

programowanie dla dzieci, podstawy programowania
tematyka związana z dziedziną nauk rolniczych, biologicznych
i chemicznych. Artykuły dotyczą następujących dyscyplin: agronomii,
inżynierii rolniczej, biologii, biologii molekularnej, mikologii, entomologii, herbologii, ekologii, biotechnologii, biochemii, chemii
architektura, budownictwo
czasopismo zajmujące się wszelkimi aspektami BHP
czasopismo katolickie dla dzieci
rocznik GUS

4,99
6,80
35,00
49,00
21,60

PRZEGLĄD DERMATOLOGICZNY
PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY

dwumiesięcznik
kwartalnik

czasopismo dla rodziców
czasopismo społeczno-polityczne
archeologia, historia
czasopismo naukowe z zakresu bibliotekoznawstwa
czasopismo naukowo-techniczne, profesjonalne informacje z szeroko
pojętego rynku budowlanego
czasopismo specjalistyczne, dermatologia
artykuły oryginalne, przeglądowe, kazuistyczne z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i niezakaźnych, prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób zakaźnych,
prace z zakresu zdrowia publicznego i historii tych dziedzin

PRZEGLĄD EROTYCZNY
PRZEGLĄD EUROPEJSKI

miesięcznik
kwartalnik

erotyka
czasopismo poruszające zagadnienia historii integracji europejskiej,
instytucji i prawa europejskiego, polityk europejskich

14,99
25,00

PRZEGLĄD GASTROENTEROLOGICZNY

kwartalnik

45,00

PRZEGLĄD GEOFIZYCZNY

kwartalnik

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY
PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY
PRZEGLĄD HISTORYCZNY
PRZEGLĄD HODOWLANY

kwartalnik
miesięcznik
półrocznik
kwartalnik
dwumiesięcznik

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY

kwartalnik

czasopismo naukowe przeznaczone dla lekarzy gastroenterologów
i internistów
hydrologia, meteorologia, klimatologia, fizyka wnętrza Ziemi i przestrzeni okołoziemskiej
czasopismo naukowe, geografia
czasopismo naukowe, geologia
czasopismo naukowe, historia dziejów oświaty i wychowania w Polsce
czasopismo naukowe, historia
czasopismo popularno-naukowe poświęcone hodowli zwierząt
gospodarskich
czasopismo naukowe, problematyka interdyscyplinarna w zakresie m.in. historii, filologii, socjologii, kulturoznawstwa, estetyki, filozofii

PRZEGLĄD KOMUNALNY
PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

miesięcznik
miesięcznik

czasopismo z zakresu gospodarki komunalnej
czasopismo branżowe, transport

33,00
25,00
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czasopisma krajowe

kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik

kwartalnik
tygodnik
rocznik
kwartalnik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo prawno-historyczne
przedmiotem publikacji są artykuły odnoszące się w szczególności
do rodzącego się na naszych oczach prawa nowych technologii,
w szczególności prawa prywatnego, publicznego materialnego, informatyzacji postępowań sądowych i administracyjnych, informatyzacji
rejestrów publicznych, przestępczości elektronicznej i innych
omówienie najważniejszych zasad ochrony środowiska
prawo, ochrona pracy, BHP
zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych
czasopismo branżowe, marketing i public relations
czasopismo skierowane do przemysłu medialnego i poligraficznego
czasopismo naukowe, medycyna profilaktyczna
czasopismo dedykowane kadrom zarządzającym produkcją oraz
procesami okołoprodukcyjnymi
rocznik GUS

cena
14,57
75,00

736,80
90,30
119,00
29,00
16,60
15,00
54,00
21,60

7,90
23,00
5,00
18,36

18,00
30,00

15,00
40,00
12,60
20,00
21,00
7,00
30,00

T Y TUŁ
PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

częstotliwość
kwartalnik

PRZEGLĄD LOTNICZY
PRZEGLĄD MENOPAUZALNY
PRZEGLĄD ODLEWNICTWA
PRZEGLĄD OPONIARSKI – OGÓLNOPOLSKIE
CZASOPISMO DLA SERWISÓW
PRZEGLĄD ORGANIZACJI
PRZEGLĄD PODATKOWY
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO

miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
11 × rok

PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY
PRZEGLĄD POLITYCZNY
PRZEGLĄD PRAWA EGZEKUCYJNEGO
PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO + GLOSA

kwartalnik
5 × rok
miesięcznik
miesięcznik

PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

dwumiesięcznik

PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO

miesięcznik

PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO
PRZEGLĄD RYBACKI
PRZEGLĄD SĄDOWY

półrocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik

PRZEGLĄD SEJMOWY

dwumiesięcznik

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA
PRZEGLĄD TECHNICZNY

miesięcznik
dwutygodnik

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

miesięcznik

PRZEGLĄD ZACHODNI

kwartalnik

PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI

kwartalnik

PRZEKRÓJ
PRZEMYSŁ DRZEWNY. RESEARCH & DEVELOPMENT
PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY
PRZEPIS NA OGRÓD
PRZEPIS NA ZDROWIE
PRZEPISY CZYTELNIKÓW
PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE
DLA PRAKTYKÓW on-line
PRZESTRZENIE TEORII

kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
roczny dostęp

dwumiesięcznik
miesięcznik
dwutygodnik

półrocznik

tematyka, charakter pisma
w czasopiśmie zamieszczane są opracowania naukowe poświęcone
szeroko rozumianej problematyce legislacji oraz aktualne informacje
o pracach Rady Legislacyjnej
hobby, zainteresowania
czasopismo specjalistyczne dla lekarzy ginekologów i endokrynologów
czasopismo naukowo-techniczne zajmujące się tematyką odlewniczą
czasopismo branży oponiarskiej i szeroko pojętej branży motoryzacyjnej

cena
135,00

organizacja i zarządzanie
czasopismo poświęcone tematyce podatkowej
czasopismo poświęcone rozliczaniu podatku PIT i CIT. Zawiera praktyczne opracowania ilustrowane przykładami, odpowiedzi na pytania
Czytelników, najnowsze orzecznictwo oraz najciekawsze interpretacje
organów podatkowych. Na bieżąco informuje o zmianach w przepisach i komentuje ich skutki. Jest niezwykle przydatne przedsiębiorcom, osobom pełniącym obowiązki płatnika podatku, uzyskującym
dochody za granicą, korzystającym z ulg i odliczeń. Do czasopisma
dołączane są atrakcyjne dodatki merytoryczne i z przepisami prawa.
Wersja on-line czasopisma GRATIS!
czasopismo politologiczne, współczesne nauki polityczne
czasopismo intelektualne zajmujące się sferą publiczną
prawo egzekucyjne
czasopismo poświęcone prawu handlowemu, miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców, omawia
zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez
prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe
czasopismo naukowe z zakresu prawa konstytucyjnego i zagadnień
ustrojowych
miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na
co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem
w sprawach z zakresu prawa publicznego
czasopismo z zakresu prawa rolnego
czasopismo Polskiego Towarzystwa Rybackiego
miesięcznik poświęcony prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości, przeznaczony przede wszystkim dla praktyków. Porusza
aktualne problemy związane ze stosowaniem prawa
czasopismo publikujące teksty naukowe z zakresu prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa parlamentarnego
czasopismo naukowo-techniczne, inżynieria spajania
czasopismo publicystyczne o tematyce ogólnotechnicznej, adresowane do inżynierów, techników, studentów politechnik i ludzi
innych zawodów interesujących się przemianami gospodarczymi
i społecznymi wywołanymi przez technikę

20,00
75,00
15,00

czasopismo prawnicze omawiające regulacje w prawie finansowym,
cywilnym i gospodarczym
czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym, problematyka m.in. historii Niemiec, stosunków polsko-niemieckich
w czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny historii,
demografii, ekonomii, politologii, socjologii oraz stosunków polsko-niemieckich odnoszące się terytorialnie do Pomorza Zachodniego
i ziem przyległych

59,90

czasopismo społeczno-kulturalne
czasopismo skierowane do menadżerów sektora leśno-drzewnego
czasopismo farmaceutyczne prezentujące problematykę branży
hobby, zainteresowania
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
w poradniku zawarto praktyczne zestawienie jednolitych tekstów
aktów prawnych wraz z obszernym komentarzem
czasopismo literaturoznawcze

oferta alfabetyczna

14,90
45,00
19,75
10,00

31,50
20,00
69,00
75,00

42,26
69,00

35,80
18,50
89,00

35,00
17,00
12,00

25,00
25,00

19,90
33,00
25,00
1,99
1,59
1,69
859,80
45,00
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T Y TUŁ
PRZETARGI – PRZEWODNIK ZAMAWIAJĄCEGO
I WYKONAWCY AKTUALIZACJA WYD. C.H. BECK
PRZYJACIÓŁKA
PRZYRODA POLSKA

częstotliwość
14 × rok

tematyka, charakter pisma
przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych

dwutygodnik
miesięcznik

PRZYŚLIJ PRZEPIS
PSI PATROL
PSX EXTREME
PSZCZELARSTWO

miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

czasopismo dla kobiet
czasopismo wydawane przez Ligę Ochrony Przyrody, ekologia,
ochrona środowiska, ochrona przyrody
czasopismo kulinarne
czasopismo dla dzieci
hobby, zainteresowania
popularyzacja wiedzy pszczelarskiej z zakresu: gospodarki pasiecznej,
chorób i zatruć pszczół, pożytków pszczelich, historii pszczelarstwa,
porad doświadczonych pszczelarzy, ekonomiki pszczelarskiej, apiterapii, ziołolecznictwa

PSZCZELARZ POLSKI
PTAKI POLSKI
PULS MEDYCYNY

miesięcznik
kwartalnik
19 × rok

RACHUNKI NARODOWE WEDŁUG SEKTORÓW
I PODSEKTORÓW INSTYTUCJONALNYCH
W LATACH 2015–2018
RACHUNKOWOŚĆ
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
aktualizacja WYD. C.H. BECK
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
RAPORT WOJSKO, TECHNIKA, OBRONNOŚĆ

rocznik

miesięcznik Polskiego Związku Pszczelarskiego
hobby, zainteresowania
opiniotwórczy dwutygodnik dla lekarzy i kadry menedżerskiej
sektora medycznego
rocznik GUS

miesięcznik
2 × miesiąc
14 × rok

czasopismo fachowe skierowane do księgowych i biegłych rewidentów
ekonomia, księgowość; dodatki: wydanie internetowe gratis
ekonomia, księgowość, podatki, prawo, poradnik dla księgowych

48,00
49,00
107,89

miesięcznik
miesięcznik

10,00
9,90

REAL ESTATE MANAGER

dwumiesięcznik

REALITY OF POLITICS
REHABILITACJA W PRAKTYCE
REJENT
RELAKS
REMEDIUM. PROFILAKTYKA PROBLEMOWA
I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

rocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

REMONTY I MODERNIZACJE BUDYNKÓW on-line
REPORTER MAGAZYN KRYMINALNY

roczny dostęp
miesięcznik

REPORTS ON MATEMATICAL PHYSICS

dwumiesięcznik

tematyka związana z rachunkowością i podatkami
czasopismo informacyjno-analityczne poświęcone obronności dla
profesjonalistów
czasopismo specjalistyczne, problematyka nowoczesnego zarządzania
nieruchomościami
politologia
czasopismo specjalistyczne przeznaczone dla praktyków rehabilitacji
czasopismo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polski
czasopismo dla kobiet
czasopismo poświęcone profilaktyce uzależnień, promocji zdrowia,
edukacji, oświaty i wychowania, m.in. dla pracowników poradni
psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczych
wszelkie zagadnienia związane z remontem i modernizacją budynków
miesięcznik zawierający aktualne reportaże kryminalne i sensacyjne,
relacje z głośnych procesów, wywiady oraz najciekawsze historie
kryminalne z przeszłości
czasopismo publikujące artykuły z fizyki teoretycznej, które przedstawiają rygorystyczne podejście matematyczne do problemów mechaniki
kwantowej i klasycznej oraz teorii pola, teorii względności i grawitacji,
fizyki statystycznej i matematycznych podstaw teorii fizycznych

RESTAURACJA

dwumiesięcznik

RETRO

miesięcznik

RETRO. WSPOMNIENIA
RETRO. ZE STAREGO PAMIĘTNIKA
REUMATOLOGIA
REUMATOLOGIA NEWS

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik

REWIA ROZRYWKI
ROBÓTKI RĘCZNE
ROBÓTKI RĘCZNE EXTRA
ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ

miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
rocznik
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czasopisma krajowe

czasopismo dla restauratorów, inwestorów, właścicieli i managerów
lokali gastronomicznych oraz firm cateringowych, a także firm
świadczących usługi dla branży HoReCa
pismo dla kobiet interesujących się życiem największych gwiazd
estrady i kina oraz osób, które cenią nostalgiczne wspomnienia
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo specjalistyczne, reumatologia, ortopedia, interna
czasopismo o charakterze edukacyjno-poglądowym, skierowane
do lekarzy reumatologów, ortopedów, internistów oraz lekarzy
pierwszego kontaktu
krzyżówki
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
periodyk naukowy poświęcony szeroko rozumianej kulturze
piśmiennej oraz jej funkcjonowaniu w perspektywie historycznej, jak
i współczesności

cena
113,29
1,99
6,51
1,79
7,99
9,99
9,00

7,00
12,00
11,53
21,60

71,82
30,19
29,00
52,00
2,49
15,75

736,70
4,50

45,00

14,00

2,69
1,99
2,99
21,00
45,00

5,50
6,50
6,50
65,00

T Y TUŁ
ROCZNIK DEMOGRAFICZNY 2020
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY
ROCZNIK POLSKO-NIEMIECKI
ROCZNIK STATYSTYCZNY GOSPODARKI MORSKIEJ
2020
ROCZNIK STATYSTYCZNY HANDLU ZAGRANICZNEGO
2020
ROCZNIK STATYSTYCZNY PRZEMYSŁU 2020
ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2020
ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ 2020
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2020
ROCZNIK STATYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ 2018
ROCZNIK STRATEGICZNY

częstotliwość
rocznik
półrocznik
półrocznik
rocznik

tematyka, charakter pisma
rocznik GUS
prace z zakresu językoznawstwa, literatury i historii ludów Azji i Afryk
czasopismo naukowe, stosunki polsko-niemieckie
rocznik GUS

cena
30,24
36,75
20,00
30,24

rocznik

rocznik GUS

32,40

rocznik
rocznik
rocznik

rocznik GUS
rocznik GUS
rocznik GUS

30,24
27,00
32,40

rocznik
rocznik
rocznik

30,24
25,00
51,45

ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ZOOTECHNICZNEGO

kwartalnik

ROCZNIKI PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY

kwartalnik

ROCZNIKI SOCJOLOGII RODZINY

rocznik

ROLNICTWO W 2019 R.
ROSYJSKI KURIER WARSZAWY
ROWERTOUR
ROZRYWKA DLA KAŻDEGO
ROZRYWKA DO PODRÓŻY
ROZRYWKA JOLKI
ROZRYWKA MAGAZYN
RUCH GRANICZNY ORAZ WYDATKI CUDZOZIEMCÓW
W POLSCE I POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2019 R.
RUCH MUZYCZNY
RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY
RUNNER’S WORLD
RYNEK ELEKTRYCZNY
RYNEK ENERGII
RYNEK INSTALACYJNY

rocznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
rocznik

rocznik GUS
rocznik GUS
analiza i ocena środowiska międzynarodowego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych z polskiego punktu widzenia
zagadnień politycznych, wojskowych i gospodarczych, przedstawianych zarówno w aspekcie globalnym, regionalnym, jak i lokalnym
genetyka i hodowla zwierząt, systemy i technologie użytkowania
zwierząt, żywienie zwierząt, rozród zwierząt, jakość produktów
zwierzęcych, zachowanie się dobrostan zwierząt
czasopismo poświęcone jest badaniom związanym z naukową
problematyką bezpieczeństwa żywności i wody, żywienia, higieny
środowiska, toksykologii i oceny ryzyka, zdrowia publicznego i innych
dziedzin pokrewnych
czasopismo celem jest upowszechnianie najnowszych wyników badań nad procesami zachodzącymi w rodzinie a także nad procesami
wywierającymi wpływ na rodzinę jako instytucję, grupę i wspólnotę
rocznik GUS
czasopismo społeczno-polityczne, informacyjne
czasopismo rowerowe
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
rocznik GUS

14,00
45,00
11,99
20,00
21,00
15,50

RYNEK TURYSTYCZNY
RYNEK ZDROWIA
RZECZY WSPÓLNE
RZEŹNIK POLSKI

miesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik

SABRINA ROBÓTKI
SABRINA ROBÓTKI EXTRA
SAD. MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA
SAMO ZDROWIE
SAMOCHODY SPECJALNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
9 × rok
miesięcznik

SANDRA

miesięcznik

czasopismo poświęcone muzyce poważnej, recenzje, koncerty
czasopismo naukowe, prawo, ekonomia, nauki społeczne
sport, czasopismo dla biegaczy
czasopismo specjalistyczne z branży elektrotechnicznej
energetyka, ekonomia, gazownictwo, ciepłownictwo
czasopismo informacyjno-techniczne dla projektantów i instalatorów
branży grzewczej, sanitarnej i klimatyzacyjnej
czasopismo specjalistyczne, branża turystyczna i hotelarska
hobby, zainteresowania
kwartalnik społeczno-polityczny
ubój i rozbiór w przetwórstwie mięsnym, wędzenie, drobiarstwo,
przechowywanie produktów mięsnych, transport, logika i magazynowanie, metody pakowania, zastosowania osłonek, jelit naturalnych,
technologii nadziewania, wyposażenie sklepu mięsnego, kontrola
jakości, higiena, deratyzacja, dezynfekcja, oczyszczanie ścieków,
przetwarzanie odpadów poubojowych
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
czasopismo rolnicze dla sadowników oraz rolników
czasopismo dla kobiet
motoryzacja
miesięcznik zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego
państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych
hobby, zainteresowania

miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
5 × rok
dwumiesięcznik
10 × rok

oferta alfabetyczna

15,00

30,00

39,00
21,60
2,50
9,50
4,99
4,60
5,50
4,60
21,60

14,00
15,00
25,00
31,50

6,50
6,90
13,00
6,99
12,00
62,00

9,60
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T Y TUŁ
SANDRA EXTRA
SCALONE NORMATYWY DO WYCENY BUDYNKÓW
I BUDOWLI
SEKRETY I NAMIĘTNOŚCI
SEKRETY SERCA
SENS PORADNIK PSYCHOLOGICZNY
SERWIS ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWY

częstotliwość
kwartalnik
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
hobby, zainteresowania
cennik

dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik

2,99
2,99
13,99
98,70

SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY

2 × miesiąc

SEX MARKET
SEX TABU PO POLSKU
SHOW
SIECI
SIELSKIE ŻYCIE
SKRZYDLATA POLSKA

miesięcznik
dwumiesięcznik
dwutygodnik
tygodnik
dwumiesięcznik
miesięcznik

SŁUŻBA ZDROWIA

miesięcznik

SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU

dwumiesięcznik

SÓL I PIEPRZ
SPAJANIE MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
SPECIAL OPS

dwumiesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik

SPIDERMAN MAGAZYN
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE.
WYNIKI BADAŃ STATYSTYCZNYCH Z LAT 2016–2020
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

dwumiesięcznik
rocznik

czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo psychologiczne
poradnik prawno-informacyjny dla kadry administracji państwowej
i samorządowej, kompendium wiedzy z szeroko rozumianej administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych
sprawy pracowników w świetle prawa i polityka prawna przedsiębiorstw; dodatki: wydanie internetowe gratis
erotyka
erotyka
czasopismo dla kobiet
czasopismo społeczno-polityczne
architektura, dom, ogród
magazyn lotniczy dla zainteresowanych zawodowo i hobbystycznie
lotnictwem
czasopismo o medycynie, prawie, finansach i zarządzaniu dla lekarzy,
farmaceutów i menadżerów ochrony zdrowia
czasopismo skierowane do kadry kierowniczej i menedżerów branży
utrzymania ruchu
czasopismo kulinarne
czasopismo branżowe, technologie spawania, zgrzewania
czasopismo o tematyce formacji specjalnych z kraju i zagranicy,
wojskowych i policyjnych jednostkach elitarnych
czasopismo dla dzieci
rocznik GUS

17,00

SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE
SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

rocznik
kwartalnik

STAL METALE & NOWE TECHNOLOGIE
STAR WARS KOMIKS

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik

czasopismo popularno-naukowe poświęcone zabytkom i obiektom
dziedzictwa narodowego
archeologia
czasopismo naukowo-polityczne, międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze i ekonomiczne
czasopismo branżowe, problematyka techniczna rynku stali i metali
czasopismo dla dzieci

STARTUP MAGAZINE
STATISTICS IN TRANSITION – NEW SERIES
(wersja angielska)

kwartalnik
rocznik

24,90
21,60

STATYSTYKA CIEPŁOWNICTWA POLSKIEGO

rocznik

STATYSTYKA ELEKTROENERGETYKI POLSKIEJ

rocznik

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – INTERNATIONAL
RELATIONS
STRAŻAK
STRZAŁ
STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE

kwartalnik

nowoczesny magazyn o rozwoju własnego biznesu
czasopismo będące forum wymiany idei i doświadczeń między
członkami środowiska statystyków, dostawców informacji i ich
użytkowników
publikacja zawiera informacje o produkcji i zużyciu ciepła, mocach
cieplnych, długościach rurociągów, cenach i kosztach wytwarzania
ciepła m.in. w układach wojewódzkich
wydawnictwo zawiera dane statystyczne dotyczące krajowego systemu elektroenergetycznego, obejmujące bilanse energii elektrycznej,
moce, stan urządzeń, sprawność przemian energetycznych i inne
parametry wykorzystania energii elektrycznej i ciepła oraz średnie
ceny i poziom sprzedaży energii
czasopismo naukowe, stosunki międzynarodowe

STUDIA CHOREOLOGICA
STUDIA EDUKACYJNE

rocznik
8 × rok

STUDIA MATHEMATICA

18 × rok

STUDIA MEDIOZNAWCZE
STUDIA NAD RODZINĄ

kwartalnik
kwartalnik
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dwumiesięcznik

miesięcznik
miesięcznik
rocznik

czasopismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
czasopismo o broni
czasopismo prezentujące wyniki badań nad myślą starożytności
i średniowiecza
czasopismo naukowe poświęcone różnorodnym aspektom tańca
interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom
edukacyjnym
prace naukowe dotyczące analizy funkcjonalnej, abstrakcyjnych
metod analizy matematycznej i teorii prawdopodobieństwa
media, dziennikarstwo
czasopismo naukowe, rodzina

cena
9,60
139,30

89,00
14,99
9,99
3,69
6,90
11,99
9,90
19,80
71,82
5,99
10,00
13,00
9,99
21,60

50,00
25,00
26,00
19,99

525,00

787,50

21,00
7,00
14,50
42,00
35,71
48,00
126,00
25,00
14,30

T Y TUŁ
STUDIA OBSZARÓW WIEJSKICH

częstotliwość
kwartalnik

STUDIA ORIENTALNE
STUDIA POLITOLOGICZNE

półrocznik
kwartalnik

STUDIA POLITYCZNE
STUDIA PRAWA PRYWATNEGO WYD. C.H. BECK
STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO

kwartalnik
kwartalnik
5 × rok

STUDIA PRAWNICZE (KUL)
STUDIA PRAWNICZE (PAN)
STUDIA REGIONALNE I LOKALNE

kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik

STUDIA SOCJOLOGICZNE
SUKCESY I PORAŻKI
SUPEŁEK
SUPEŁEK DLA NAJMŁODSZYCH
SUPEŁEK KRZYŻÓWKI
SUPEŁEK PANORAMY
SUPEŁEK Z PĘTELKĄ
SUPEŁKOWE ŁAMIGŁÓWKI
SUPER TV
SUPERSEX
SUROWCE I MASZYNY BUDOWLANE
SYTUACJA ENERGETYCZNA W POLSCE.
KRAJOWY BILANS ENERGII

kwartalnik
dwutygodnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwutygodnik
miesięcznik
4 × rok
kwartalnik

SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA W POLSCE
W 2019 R. NA TLE PROCESÓW ZACHODZĄCYCH
W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA KRAJU 2020
SYTUACJA W ELEKTROENERGETYCE

rocznik

SZACHISTA MAGAZYN
SZAMAN

miesięcznik
miesięcznik

SZEF SPRZEDAŻY
SZKOLNICTWO WYŻSZE I ICH FINANSE W 2019 R.
SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ
SZTUKA I FILOZOFIA
SZUM

dwumiesięcznik
rocznik
rocznik
półrocznik
kwartalnik

miesięcznik
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo naukowe w którym publikowane są oryginalne opracowania naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym z zakresu
geografii społeczno-ekonomicznej, geografii wsi, przestrzennego
zagospodarowania, dotyczące Polski i Europy
historia
czasopismo naukowe o profilu politologicznym w którym publikowane są artykuły z zakresu nauk o polityce, obok analiz naukowych
zawierają recenzje polskich i zagranicznych książek politologicznych
oraz sprawozdania z konferencji naukowych
czasopismo naukowe, polityka
czasopismo poruszające szeroki zakres zagadnień prawnych
czasopismo, którego celem jest przedstawianie procesów zmian
i najnowszych tendencji w ustroju i funkcjonowaniu instytucji prawa
publicznego, stanowi forum naukowe zarówno dla teoretyków, jak
i praktyków, dające możliwość prezentowania prac z zakresu teorii
prawa publicznego, studiów i materiałów z badań, dokumentów
międzynarodowych i UE, orzecznictwa trybunałów i sądów, w tym
szczególnie sądów administracyjnych, oraz prac uwzględniających
działalność podmiotów administrujących (administracji publicznej)
i administrowanych (adresatów rozstrzygnięć organów administracji)
w rozwiązywaniu problemów praktycznych
czasopismo naukowe, prawo
czasopismo naukowe, prawo
czasopismo naukowe, polityka lokalna i regionalna w perspektywie
międzynarodowej
czasopismo naukowe, socjologia
czasopismo dla kobiet
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
program TV
erotyka
surowce, maszyny
kwartalnik zawiera bilanse podstawowych nośników energii w Polsce
oraz syntetyczne bilanse energii pierwotnej w układzie stosowanym
w Polsce i przez Międzynarodową Agencję Energii – dla każdego
nośnika energii podano informacje o produkcji, imporcie, eksporcie,
zmianie zapasów i zużyciu w jednostkach naturalnych i w TJ –
biuletyn zawiera dane kwartalne, dane narastające oraz wskaźniki
dynamiki zmian prezentowanych pozycji bilansowych
rocznik GUS

miesięcznik GUS
biuletyn zawiera podstawowe informacje o krajowym systemie
elektroenergetycznym prezentowane w następującym układzie:
– bilanse energii elektrycznej, dane techniczno-ekonomiczne oraz
wskaźniki określające sprawności realizowanych w elektroenergetyce
przemian energetycznych, – wyniki finansowe poszczególnych
podsektorów, – ceny energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych,
w tym dla odbiorców końcowych
hobby, zainteresowania
czasopismo medyczne i uzdrowicielskie, medycyna naturalna
i alternatywna
czasopismo dla dyrektorów i kierowników sprzedaży
rocznik GUS
historia Sztuki
czasopismo naukowe, filozofia, estetyka, sztuka, kultura
sztuka w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

oferta alfabetyczna

cena
40,00

36,23
38,00

20,00
129,00
23,00

37,25
42,00
21,00
31,50
1,59
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
1,69
9,99
25,00
80,00

21,60

16,20
210,00

10,00
5,00
64,50
27,00
42,26
36,60
25,00
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T Y TUŁ
SZYCIE
SZYCIE EXTRA
SZYDEŁKIEM I NA DRUTACH
SZYDEŁKOWANIE
ŚCIŚLE PRYWATNE
ŚCIŚLE PRYWATNE VCD
ŚRODOWISKO
ŚWIAT & LUDZIE
ŚWIAT BRYDŻA
ŚWIAT DINOZAURÓW
ŚWIAT DRUKU
ŚWIAT IDEI I POLITYKI
ŚWIAT KOBIETY
ŚWIAT KOLEI
ŚWIAT KOMINKÓW
ŚWIAT KONI
ŚWIAT LEGO. LEGO BATMAN
ŚWIAT LEGO. LEGO CITY
ŚWIAT LEGO. LEGO FRIENDS
ŚWIAT LEGO. LEGO NINJAGO
ŚWIAT ŁAZIENEK I KUCHNI
ŚWIAT MATEMATYKI
ŚWIAT MOTOCYKLI
ŚWIAT NA DŁONI
ŚWIAT NAUKI

częstotliwość
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
tygodnik
miesięcznik
dwutygodnik
miesięcznik
rocznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
5 × rok
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

ŚWIAT PROBLEMÓW

miesięcznik

ŚWIAT RADIO
ŚWIAT SERIALI
ŚWIAT SZKŁA

miesięcznik
dwutygodnik
11 × rok

ŚWIAT TAJEMNIC
ŚWIAT WIEDZY
ŚWIAT ŻUŻLA
ŚWIATOWA STATYSTYKA ENERGII

dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik

ŚWIERSZCZYK
ŚWIETLICA W SZKOLE
ŚWINKA PEPA. CHRUM... CHRUM...
ŚWINKA PEPPA MAGAZYN
T3 OBIEKTY POŻĄDANIA
TAJEMNICE HISTORII
TAJEMNICE ŚWIATA
TAKIE JEST ŻYCIE
TATTOOFEST MAGAZINE
TEATR
TEATR LALEK
TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACJA
TECHNIKA POSZUKIWAŃ GEOLOGICZNYCH,
GEOTERMIA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
11 × rok
dwutygodnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
półrocznik

czasopismo dla dzieci
czasopismo adresowane dla nauczycieli i wychowawców
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
hobby, zainteresowania
czasopismo kolekcjonerskie
hobby, zainteresowania
czasopismo dla kobiet
miesięcznik o tatuażach i zdobieniu ciała
czasopismo teatralne
kwartalnik
czasopismo branżowe, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
geotermia, odnawialne źródła energii, hydrogeologia, geologia
złożowa oraz inżynieria złożowa, geologia, geofizyka i geodezja,
wiertnictwo i górnictwo, ciepłownictwo i energetyka, zrównoważony
rozwój, ochrona środowiska oraz inżynieria środowiska

9,50
21,50
7,99
9,99
7,90
29,99
9,90
2,49
15,00
10,00
12,00
28,95
21,00

TECHNIKA SPAWALNICZA W PRAKTYCE

3 × rok

186,90

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

miesięcznik

publikacja obejmuje całokształt technologicznych i konstrukcyjnych
zagadnień dotyczących projektowania, wykonawstwa i kontroli
połączeń spawanych
czasopismo dla miłośników kolei, forum producentów, konstruktorów
i użytkowników
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czasopisma krajowe

tematyka, charakter pisma
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
erotyka
erotyka
ochrona środowiska, ekologia, zrównoważony rozwój
czasopismo dla kobiet
hobby, zainteresowania
czasopismo kolekcjonerskie
czasopismo specjalistyczne, poligrafia, druk, introligatorstwo
politologia
czasopismo dla kobiet
czasopismo poświęcone kolejnictwu i modelarstwu kolejowemu
czasopismo branży kominkowej
ogólnopolski magazyn hippiczny
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
wnętrza, aranżacje, wystrój
popularnonaukowa, matematyka, informatyka, gry logiczne
motoryzacja
czasopismo dla wszystkich ciekawych świata
czasopismo popularno-naukowe, polska edycja SCIENTIFIC AMERICAN;
informacje o odkryciach naukowych, technikach i technologiach
czasopismo poświęcone profilaktyce i rozwiązywaniu problemów
alkoholowych
elektronika
film, wideo, DVD, TV
czasopismo dla branży szklarskiej i okiennej, produkcja, obróbka,
dekoracja szkła, montaże konstrukcji przeszklonych
czasopismo popularno-naukowe
hobby, zainteresowania
czasopismo o tematyce żużlowej
biuletyn zawiera kwartalne informacje statystyczne o energii
w wybranych krajach OECD i Unii Europejskiej, informacje te dotyczą
określonych pozycji bilansów paliwowo-energetycznych oraz cen
nośników energii dla różnych kategorii odbiorców

cena
14,99
13,99
6,50
7,99
14,99
19,99
29,50
1,69
12,50
16,99
18,00
26,26
2,69
26,50
9,99
15,99
14,99
12,99
12,99
12,99
9,90
9,00
9,90
8,90
6,49
21,00
12,99
2,49
18,90
3,99
6,99
10,50
367,50

32,00

T Y TUŁ
TECHNIKA WOJSKOWA HISTORIA
TECZKA KADROWCA aktualizacja WYD. C.H. BECK
TECZKA KADROWCA W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ
aktualizacja WYD. C.H. BECK
TECZKA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH
SEKTORA PUBLICZNEGO aktualizacja WYD. C.H. BECK
TECZKA KSIĘGOWEGO aktualizacja WYD. C.H. BECK
TECZKA KSIĘGOWEGO JEDNOSTEK FINANSÓW
PUBLICZNYCH aktualizacja WYD. C.H. BECK
TEKSTUALIA

częstotliwość
dwumiesięcznik
14 × rok
14 × rok

tematyka, charakter pisma
wojskowość
poradnik, zasady zatrudniania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej
poradnik dla specjalistów ds. personalnych w jednostkach budżetowych

cena
16,99
107,89
124,09

14 × rok

107,89

TEKSTY DRUGIE
TELE MAX
TELE ŚWIAT
TELE TYDZIEŃ
TERAPIA
TERAZ ROCK
THE NEW EDUCATIONAL REVIEW
THE PECULIARITY OF MAN
THE TEACHER

dwumiesięcznik
dwutygodnik
dwutygodnik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
półrocznik
10 × rok

THE TEACHER’S MAGAZINE
THEMIS POLSKA NOVA
THINKTANK
TINA
TO I OWO
TO MY KIBICE
TO MY KIBICE PLUS
TOMEK I PRZYJACIELE
TOP AGRAR POLSKA
TOP LOGISTYK

dwumiesięcznik
półrocznik
półrocznik
dwutygodnik
tygodnik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik

TRANSFORMERS MAGAZYN
TRANSPORT – WYNIKI DZIAŁALNOŚCI 2019 R.
TRANSPORT DROGOWY
TRANSPORT I SPEDYCJA
TRANSPORT MANAGER

dwumiesięcznik
rocznik
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik

TRANSPORT PRZEMYSŁOWY I MASZYNY ROBOCZE

kwartalnik

TRIBOLOGIA

dwumiesięcznik

TRUCK & BUSINESS POLSKA
TRWANIE ŻYCIA W 2019 R.
TRYBUNA GÓRNICZA
TSL BIZNES

6 × rok
rocznik
tygodnik
11 × rok

TURYSTYKA W 2019 R.
TURYZM
TV 14
TVP ABC
TV-SAT MAGAZYN
TWOJE IMPERIUM
TWOJE PRZEPISY
TWÓJ OGRODNIK
TWÓJ PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY
TWÓJ STYL
TWÓJ STYL POLECA
TWÓJ WEEKEND

rocznik
półrocznik
dwutygodnik
miesięcznik
miesięcznik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
10 × rok
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik

poradnik, instrukcje i dokumenty związane z działaniami kontrolnymi
w sektorze publicznym
poradnik, wzory dokumentów księgowych i podatkowych
poradnik, dokumenty niezbędne w działach finansowo-księgowych
jednostek finansów publicznych
czasopismo naukowo-literackie, teksty literackie, recenzje książek,
artykuły naukowe
czasopismo literackie, historia, teoria i interpretacja literatury
program TV
film, wideo, DVD, TV
film, wideo, DVD, TV
czasopismo specjalistyczne dla lekarzy i farmaceutów
czasopismo muzyczne, muzyka rockowa
edukacja
politologia, prawo, ekonomia, humanistyka, filozofia
miesięcznik edukacyjny dla nauczycieli języka angielskiego,
studentów oraz dla wszystkich zainteresowanych kulturą krajów
anglojęzycznych
edukacja, języki obce
prawo
zarządzanie, biznes, rozwój
czasopismo dla kobiet
film, wideo, DVD, TV
sport
sport
czasopismo dla dzieci
magazyn nowoczesnego rolnictwa
czasopismo skupione na sprawach grupy zawodowej logistyków oraz
profesji, którą się zajmują
czasopismo dla dzieci
rocznik GUS
bieżące zmiany prawno-transportowe
czasopismo specjalistyczne
czasopismem branżowym skierowanym do kadry zarządzającej
transportem drogowym i logistyką
czasopismo naukowo-techniczne, transport przemysłowy, maszyny
robocze
czasopismo naukowo-techniczne adresowane do inżynierów-konstruktorów, technologów oraz producentów maszyn
czasopismo branżowe dla kadry zarządzającej transportem drogowym
rocznik GUS
tygodnik społeczno-gospodarczy
logistyka, transport drogowy, transport kolejowy, transport morski,
transport lotniczy, magazynowanie, technologia transportu i logistyki
rocznik GUS
czasopismo naukowe poświęcone teorii turystyki
film, wideo, DVD, TV
czasopismo dla dzieci
film, wideo, DVD, TV
czasopismo dla kobiet
czasopismo kulinarne
hobby, zainteresowania
czasopismo lekarzy stomatologów
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
erotyka

14 × rok
14 × rok
kwartalnik

oferta alfabetyczna

114,90
124,00
22,05
27,00
1,69
2,00
2,09
23,00
9,99
30,19
36,23
15,00

16,95
42,26
125,00
1,79
2,09
8,90
8,50
10,99
17,90
25,00
16,99
21,60
29,40
61,83
39,00
15,00
36,00
25,00
16,20
1,62
9,90
21,60
36,35
1,98
9,99
5,00
1,69
5,50
4,99
25,00
7,99
9,99
9,99
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T Y TUŁ
TWÓRCZOŚĆ
TYGODNIK PORADNIK ROLNICZY
TYGODNIK POWSZECHNY
TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ
TYGODNIK ŻUŻLOWY
TYLKO POLSKA
UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY

częstotliwość
miesięcznik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
dwutygodnik

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SERWIS PŁATNIKA
SKŁADEK aktualizacja WYD. C.H. BECK
UCZUCIA I TĘSKNOTY
URANIA – POSTĘPY ASTRONOMII

14 × rok

URBAN DEVELOPMENT ISSUES
URODA ŻYCIA
URZĄDZAMY DOM I MIESZKANIE
URZĄDZENIA DLA ENERGETYKI
UTRZYMANIE RUCHU
UWAŻAM RZE. HISTORIA
UZDRAWIACZ
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW I POWIERZCHNIA
ZASIEWÓW W 2019 R.
VADEMECUM MIŁOŚNIKA ASTRONOMII

kwartalnik
miesięcznik
rocznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
rocznik

VEGE
VICTOR GIMNAZJALISTA
VICTOR JUNIOR
VISUAL COMMUNICATION

miesięcznik
dwutygodnik
dwutygodnik
11 × rok

VIVA
VOGUE POLSKA
W AKCJI
W DRODZE
W SIECI HISTORII
WAMPER +
WARSAW BUSINESS JOURNAL OBSERVER

dwutygodnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
7 × rok

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
WSKAŹNIKI CENOWE (WKI) CD (SEKOCENBUD)
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
WSKAŹNIKI CENOWE WKI (SEKOCENBUD)
WARUNKI PRACY W 2019 R.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH on-line
WARZYWA I OWOCE MIĘKKIE
WAŻENIE, DOZOWANIE, PAKOWANIE
WCZESNA EDUKACJA
WENA DESIGN
WERANDA
WERANDA COUNTRY
WETERYNARIA W PRAKTYCE
WETERYNARIA W TERENIE
WĘDKARSKI ŚWIAT

kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
9 × rok
kwartalnik
miesięcznik

56

czasopisma krajowe

miesięcznik
dwumiesięcznik

kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo literackie
czasopismo branży rolnej
katolickie czasopismo społeczno-kulturalne
czasopismo społeczno-polityczne
sport
czasopismo społeczno-polityczne
prezentuje zagadnienia niezbędne dla służb kadrowo-płacowych
z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zawierania i rozwiązywania umów
o pracę, czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń, bhp, obniżania kosztów
zatrudnienia. Zawiera wiele przykładów, wzorów pism i druków,
orzecznictwo oraz wyjaśnienia resortowe. Omawia zmiany przepisów
i odpowiada na wiele pytań Czytelników. Do czasopisma dołączane są
ciekawe dodatki merytoryczne, z przepisami prawa oraz z aktualnymi
wskaźnikami i stawkami. Wersja on-line czasopisma GRATIS!
orzecznictwo SN, komentarze, wyjaśnienia, omówienie założeń
reformy emerytalnej w Polsce
czasopismo dla kobiet
czasopismo astronomiczne, dla miłośników astronomii i zawodowych
astronomów
rozwój miast, procesy urbanizacyjne, ochrona środowiska
luksusowy miesięcznik dla kobiet
wnętrza, aranżacje, wystrój
urządzenia elektroenergetyczne
problematyka związana z utrzymaniem ruchu w przemyśle
czasopismo społeczno-polityczne
medycyna tradycyjna i niekonwencjonalna
rocznik GUS

cena
9,00
4,75
8,00
4,90
3,90
6,00
15,75

97,09
2,99
14,90
25,00
7,99
14,99
16,00
33,00
12,90
5,00
16,20

kwartalnik

astronomia – prezentacja bieżących zjawisk astronomicznych oraz
praktyczne porady dla obserwatorów nieba
czasopismo lifestylowe o wegetarianizmie
magazyn edukacyjny dla gimnazjów
magazyn edukacyjny dla szkół podstawowych
czasopismo przeznaczone dla branży reklamowej, estetyka, historia
i sztuka reklamy
czasopismo dla kobiet
czasopismo o modzie i stylu życia
magazyn dla straży pożarnych, taktyka, technika i profilaktyka
religia
czasopismo społeczno-polityczne
erotyka
tematy biznesowe, ekonomiczne, polityczne, finansowe, nieruchomościowe, rynków akcji, rozrywkowe, technologiczne i kulturowe
cennik

90,00

kwartalnik

cennik

66,00

rocznik
roczny dostęp

rocznik GUS
poradnik opisuje wymagania z zakresu wykonywania robót budowlano-montażowych
czasopismo branżowe dla producentów owoców, warzyw i kwiatów
oraz handlowców
automatyka przemysłowa, robotyka, opakowania
czasopismo poświęcone edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
hobby, zainteresowania
wnętrza, aranżacje, wystrój
wnętrza, aranżacje, wystrój
czasopismo branżowe, weterynaria
czasopismo branżowe, weterynaria
czasopismo hobbystyczne poświęcone wędkarstwu

miesięcznik

8,90
6,00
6,55
6,90
12,60
3,69
16,90
28,00
18,50
9,90
19,99
28,50

19,44
736,77
11,00
9,72
25,00
7,99
14,99
14,99
25,00
25,00
9,90

T Y TUŁ
WĘDKARSTWO MOJE HOBBY
WIADOMOŚCI CHEMICZNE

częstotliwość
miesięcznik
dwumiesięcznik

WIADOMOŚCI HISTORYCZNE
WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE
WIARA I NADZIEJA
WIDEOCHIRURGIA I INNE TECHNIKI
MAŁOINWAZYJNE / VIDEOSURGERY AND OTHER
MINIINVASIVE TECHNIQUES
WIEDZA I ŻYCIE
WIEDZA OBRONNA
WIEŚ I ROLNICTWO

dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik

WIĘŹ
WINX CLUB
WŁASNY BIZNES. FRANCHISING
WODA I ŚCIEKI
WODA – ŚRODOWISKO – OBSZARY WIEJSKIE

kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik

WODOCIĄGI – KANALIZACJA
WODOCIĄGI I KANALIZACJA on-line

11 × rok
roczny dostęp

WOJSKO I TECHNIKA

miesięcznik

WOJSKO I TECHNIKA – HISTORIA
WOMEN’S HEALTH
WPROST
WRC MAGAZYN RAJDOWY
WRC WSKAŹNIKI RUCHU CEN OBIEKTÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH (ORGBUD-SERWIS)
WRÓŻKA
WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA
WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO I OCHRONA
ZDROWIA

dwumiesięcznik
miesięcznik
tygodnik
miesięcznik
kwartalnik

WSZECHŚWIAT
WSZYSTKO DLA SZKOŁY
WYBRANE WSKAŹNIKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W LATACH 2014–2018
WYCENA BUDYNKÓW (baza danych do metody
odtworzeniowej)
WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE.
CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI I TRENERÓW
SZKOLNYCH
WYCHOWANIE MUZYCZNE
WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ
WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU.
CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI

kwartalnik
miesięcznik
rocznik

astrologia, horoskopy, opowiadania
czasopismo specjalistyczne, onkologia
czasopismo publikujące artykuły oryginalne, poglądowe, kazuistyczne
oraz studenckie z dziedziny pielęgniarstwa, położnictwa, medycyny
i szeroko rozumianej ochrony zdrowia, kwartalnik jest adresowany do
pielęgniarek, położnych oraz innych pracowników ochrony zdrowia
czasopismo popularno-naukowe, przyrodnicze
czasopismo dla pracowników oświaty
rocznik GUS

półrocznik

nieruchomości

dwumiesięcznik

czasopismo dla nauczycieli i trenerów szkolnych

59,22

5 × rok
dwumiesięcznik
10 × rok

czasopismo dla nauczycieli i instruktorów muzyki
czasopismo dla nauczycieli, wychowawców i rodziców
czasopismo metodyczno-pedagogiczne dla personelu przedszkolnego

12,60
12,60
37,69

miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik

miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo hobbystyczne poświęcone wędkarstwu
publikowane są przede wszystkim artykuły przeglądowe, a także inne
wartościowe materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym takie jak:
artykuły oparte na pracach doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały
wyróżnione przez Rady Wydziałów, przed którymi toczyły się odpowiednie procesy; materiały informacyjne na temat uczonych oraz jednostek
naukowych, firm farmaceutycznych lub pokrewnych chemii; materiały
o aktualnych osiągnięciach w szeroko pojętych naukach chemicznych
czasopismo przeznaczone dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie
miesięcznik GUS
czasopismo branżowe, turystyka
czasopismo hobbystyczne poświęcone wędkarstwu
czasopismo dla kobiet
czasopismo specjalistyczne

cena
9,90
64,00

czasopismo popularno-naukowe, fizyka, chemia, medycyna, technika
czasopismo Zarządu Gł. Towarzystwa Wiedzy Obronnej
czasopismo naukowe, zagadnienia ekonomiczne, socjologiczne,
demograficzne, kulturowe, o obszarach wiejskich
katolickie czasopismo społeczno-kulturalne
czasopismo dla dzieci
ekonomia, biznes, poradnik, pomysły na własny biznes
aktualności, prawo, finanse
społeczno-ekonomiczne, techniczno-technologiczne i przyrodniczo-gospodarcze aspekty strategicznych i operacyjnych zagadnień o krajowym, regionalnym i lokalnym zasięgu, dotyczących ochrony, kształtowania i racjonalnego użytkowania środowiska, w tym: zasobów wodnych,
zasobów glebowych, zasobów trwałych użytków zielonych oraz zasobów
różnorodności gatunkowej i krajobrazowej w procesie zrównoważonego
i wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a także ich
przeobrażeniom i infrastrukturze technicznej i biologicznej
czasopismo poświęcone branży wodno-ściekowej
poradnik wymiennokartkowy stanowi profesjonalną pomoc dla
projektantów, inżynierów, inspektorów nadzoru, monterów oraz osób
odpowiedzialnych za eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnych
czasopismo poświęcone problemom związanym z bezpieczeństwem
Polski i przemysłem zbrojeniowym
czasopismo wojskowo-historyczne
zdrowie
czasopismo społeczno-polityczne
motoryzacja
cennik

9,99
80,00
20,00

30,00
13,00
15,33
9,80
2,99
35,00

24,99
9,99
7,50
29,40
48,10

18,00
736,77
12,99
18,50
7,99
7,90
8,95
39,00
9,99
45,00
20,00

12,00
22,00
16,20
145,00

oferta alfabetyczna
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T Y TUŁ
WYCHOWAWCA
WYNIKI FINANSOWE SEKTORA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO

częstotliwość
11 × rok
kwartalnik

WYSOKIE OBCASY EXTRA
WYSOKIE OBCASY NR SPECJALNY
WYSPECJALIZOWANE SEGMENTY RYNKU
FINANSOWEGO 2019
Z ŻYCIA WZIĘTE
Z ŻYCIA WZIĘTE. NAJLEPSZE PANORAMY
ZABAWY I MARZENIA Z BARBIE
ZAGADNIENIA EKONOMIKI ROLNEJ
ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ

miesięcznik
miesięcznik
rocznik

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNE ZWW
(SEKOCENBUD)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – DORADCA
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

kwartalnik

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

kwartalnik

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI on-line

dostęp roczny

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W GOSPODARCE
NARODOWEJ
ZDROWIE
ZDROWIE BEZ LEKÓW
ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA W 2019 R.
ZESZYTY HISTORYCZNE WIN-U

kwartalnik

ZESZYTY IZBY GOSPODARCZEJ WODOCIĄGI POLSKIE
ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI

miesięcznik
dwutygodnik

ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA
ADMINISTRACYJNEGO

dwumiesięcznik

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO. PRACE Z PRAWA
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
ZIELEŃ MIEJSKA

kwartalnik

ZIELONY SZTANDAR
ZNAK
ZWIERCIADŁO
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W 2019 R.
ŻAGLE
ŻYCIE NA GORĄCO
ŻYCIE SZKOŁY. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI
ŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ

dwutygodnik
11 × rok
miesięcznik
rocznik
miesięcznik
tygodnik
9 × rok
kwartalnik

dwutygodnik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
półrocznik

miesięcznik
kwartalnik

miesięcznik
miesięcznik
rocznik
półrocznik

miesięcznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo dla nauczycieli i wychowawców katolickich
kwartalnik zawiera podstawowe informacje o wynikach finansowych
sektora paliwowo-energetycznego tj. przychody, koszty, majątek
obrotowy, zatrudnienie, wynagrodzenia i wydajność pracy
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
rocznik GUS

czasopisma krajowe

7,99
11,99
21,60

czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla dzieci
ekonomika rolnictwa i gospodarki żywnościowej
czasopismo naukowe, teoretyczne i praktyczne aspekty informacji
naukowej
cennik

1,59
3,19
9,99
21,00
59,00

zamówienia publiczne, prawo, porady dla zamawiających i wykonawców
czasopismo obejmuje szeroki zakres tematów, w tym innowacje,
inżynierię produkcji i zarządzanie
czasopismo naukowe poruszające zagadnienia zarządzania publicznego, aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne
czasopismo poruszające tematykę teorii i praktyki zarządzania
zasobami ludzkimi
kwartalnik GUS

36,00
25,00

zdrowie
zdrowie
rocznik GUS
historia najnowsza Polski, dzieje polskiego podziemia niepodległościowego
prawo, branża wodno-ściekowa
wyjaśnia w sposób praktyczny zagadnienia związane z prowadzeniem
ksiąg rachunkowych, wyceną aktywów i pasywów oraz sporządzaniem
sprawozdań finansowych. Przybliża tematykę rachunkowości budżetowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zawiera
odpowiedzi na pytania Czytelników, wzory dokumentów księgowych,
informacje o zmianach w przepisach dotyczących rachunkowości oraz
wiele innych wskazówek przydatnych w pracy księgowego. Informacje
prezentowane są na praktycznych przykładach liczbowych. Do czasopisma dołączane są dodatki tematyczne z przepisami prawnymi oraz
płyty CD. Wersja on-line czasopisma GRATIS!
celem czasopisma jest upowszechnianie dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych oraz związanej z nim problematyki naukowo-badawczej, prezentowanej w formie studiów, artykułów i analiz,
a także informowanie o działalności sądownictwa administracyjnego
w Polsce i na świecie
na jego łamach omawiane są wszystkie aspekty prawa autorskiego,
prawa ochrony konkurencji oraz prawa informacyjnego
czasopismo o tematyce związanej z zielenią miejską w przestrzeni
publicznej
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo społeczno-kulturalne
czasopismo dla kobiet
rocznik GUS
hobby, zainteresowania
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla nauczycieli klas I–III
nauka o żywności

Ceny aktualne na dzień 18 października 2019 r. Ceny gazet i czasopism w 2020 r. mogą ulec zmianie (zmieniona częstotliwość, objętość, dodatkowe inserty/gadżety).
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cena
9,00
420,00

49,00

21,00
105,00
14,04
4,99
6,99
27,00
31,50
21,50
15,50

95,00

122,00

18,00
6,00
19,90
9,99
16,20
14,90
1,99
41,88
47,25

oferta tematyczna
cenniki giełdowe: materiałów, towarów, usług
T Y TUŁ
BCB BIULETYN CENOWY BUDOWNICTWA
(ORGBUD-SERWIS)
BIULETYN CEN ASORTYMENTU ROBÓT BCA
(SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN MODERNIZACJI I REMONTÓW BCM
(SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH BCO
CZ. II (SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN OBIEKTÓW KUBATUROWYCH BCO
CZ. I (SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN REGIONALNYCH W BUDOWNICTWIE
BCR (SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH BRB (SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN ROBÓT DROGOWYCH BCD
(SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BRE
(SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN ROBÓT INSTALACYJNYCH BRI
(SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP
(SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH
ORAZ ZABYTKOWYCH BRR (SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN ROBÓT ZIEMNYCH I INŻYNIERYJNYCH
BRZ (SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH BCU
(SEKOCENBUD)
BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH BCU CD
(SEKOCENBUD)
BIULETYNY PROSTE (BRZ, BRB, BRI. BRE, BRR) CD
(SEKOCENBUD)
BIULETYNY SCALONE (BCA, BCD, BCP) CD
(SEKOCENBUD)
BIULETYNY ZAGREGOWANE (BCO cz. I, II, BCM) CD
(SEKOCENBUD)
BŁYSKAWICA (SEKOCENBUD)

częstotliwość
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
cennik

cena
54,00

kwartalnik

cennik

64,00

kwartalnik

cennik

64,00

kwartalnik

cennik

79,00

kwartalnik

cennik

85,00

kwartalnik

cennik

49,00

kwartalnik

cennik

48,00

kwartalnik

cennik

65,00

kwartalnik

cennik

41,00

kwartalnik

cennik

41,00

kwartalnik

cennik

39,00

kwartalnik

cennik

50,00

kwartalnik

cennik

41,00

półrocznik

cennik

45,00

półrocznik

cennik

211,00

kwartalnik

cennik

198,00

kwartalnik

cennik

152,00

kwartalnik

cennik

211,00

miesięcznik

BŁYSKAWICA CD (SEKOCENBUD)

miesięcznik

CENY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
CENY ZAMAWIANIE KOSZTORYSOWANIE
CKZ CENY ROBÓT W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH
(ORGBUD-SERWIS)
CKZ CENY ROBÓT W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH
na CD (ORGBUD-SERWIS)
CR CD CENY ROBÓT (ORGBUD-SERWIS)
CSRB ZESZYT 1 CENY SCALONYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH
(ORGBUD-SERWIS)
CSRB ZESZYT 2 CENY SCALONYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik

zawiera informacje o stawkach robocizny, cenach robót, materiałów
i sprzętu budowlanego
zawiera informacje o stawkach robocizny, cenach robót, materiałów
i sprzętu budowlanego
kwartalnik GUS

miesięcznik
kwartalnik

cennik
cennik

53,26
110,00

kwartalnik

cennik

166,00

kwartalnik
kwartalnik

cennik ceny robót na płycie CD
cennik informuje o cenach w układzie i stopniu scalenia wg KNNR 1, 2,
3, 6, 7, 10

266,00
44,00

kwartalnik

cennik informuje o w układzie i stopniu scalenia wg KNNR 4, 8, 11

oferta tematyczna

15,00
24,00
12,96

42,00
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T Y TUŁ
CSRB ZESZYT 3 CENY SCALONYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH (ORGBUD-SERWIS)
ICAR CENY ASORTYMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH
I INSTALACYJNYCH (ORGBUD-SERWIS)
ICCP CD CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI
BUDOWLANEJ (ORGBUD-SERWIS)
ICCP CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI BUDOWLANEJ
(ORGBUD-SERWIS)
ICCP EXPRESS CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI
BUDOWLANEJ (ORGBUD-SERWIS)
ICRB CENY ROBÓT BUDOWLANYCH
(ORGBUD-SERWIS)
ICRD CENY ROBÓT DROGOWYCH (ORGBUD-SERWIS)
ICRE CENY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH (ORGBUD-SERWIS)
ICREN CENY ROBÓT ENERGETYCZNYCH
(ORGBUD-SERWIS)
ICRI CENY ROBÓT INSTALACYJNYCH
(ORGBUD-SERWIS)
ICRM CENY ROBÓT MOSTOWYCH (ORGBUD-SERWIS)
ICRRB CENY ROBÓT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH
(ORGBUD-SERWIS)
ICRRE CENY ROBÓT REMONTOWYCH
ELEKTRYCZNYCH (ORGBUD-SERWIS)
ICRRI CENY ROBÓT REMONTOWYCH
INSTALACYJNYCH (ORGBUD-SERWIS)
ICRS CENY ROBÓT INWESTYCYJNYCH SIECI
WOD.-KAN., GAZ, CO. (ORGBUD-SERWIS)
ICRT CENY ROBÓT TOROWYCH (ORGBUD-SERWIS)
ICRW CENY ROBÓT WYBURZENIOWYCH
I ROZBIÓRKOWYCH (ORGBUD-SERWIS)
ICRZ CENY ROBÓT ZAKŁADANIA I KONSERWACJI
ZIELENI (ORGBUD-SERWIS)
INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH IMB (SEKOCENBUD)
INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW
ELEKTRYCZNYCH IME (SEKOCENBUD)
INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW
INSTALACYJNYCH IMI (SEKOCENBUD)
INFORMACJA O STAWKACH ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH NAJMU SPRZĘTU
BUDOWLANEGO IRS (SEKOCENBUD)
INFORMACJE KWARTALNE RMS (IMB, IMI, IME,
IRS) CD (SEKOCENBUD)
INFORMACJE KWARTALNE RMS-MAX (IMB, IMI,
IME, IRS + CENY PRODUCENCKIE RMS Z PORTALU
E-SEKOCENBUD) CD (SEKOCENBUD)
INFORMACYJNY CENNIK MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH STAWEK ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ I NAJMU SPRZĘTU ICMB papier
INFORMACYJNY CENNIK MATERIAŁÓW
ELEKTRYCZNYCH STAWEK ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ I NAJMU SPRZĘTU ICME papier
INFORMACYJNY CENNIK MATERIAŁÓW
INSTALACYJNYCH STAWEK ROBOCIZNY
KOSZTORYSOWEJ I NAJMU SPRZĘTU ICMI papier
IWNB cz. 1 (ORGBUD-SERWIS)
IWNB cz. 2 (ORGBUD-SERWIS)
KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT
I OBIEKTÓW DROGOWYCH CD
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czasopisma krajowe

częstotliwość
kwartalnik

cena
42,00

kwartalnik

tematyka, charakter pisma
cennik informuje o cenach w układzie i stopniu scalenia wg KNNR
5, 9
cennik

kwartalnik

cennik

230,00

kwartalnik

cennik

196,00

miesięcznik

cennik

20,00

kwartalnik

cennik

47,00

kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik

cennik
cennik
cennik

42,00
39,00
42,00

kwartalnik

cennik

39,00

kwartalnik
kwartalnik

cennik
cennik

42,00
47,00

kwartalnik

cennik

39,00

kwartalnik

cennik

39,00

kwartalnik

cennik

42,00

kwartalnik
kwartalnik

cennik
cennik

42,00
42,00

kwartalnik

cennik

42,00

kwartalnik

cennik

63,00

kwartalnik

cennik

57,00

kwartalnik

cennik

57,00

kwartalnik

cennik

63,00

kwartalnik

cennik

255,00

kwartalnik

cennik

255,00

kwartalnik

cennik

81,00

kwartalnik

cennik

81,00

kwartalnik

cennik

81,00

kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik

cennik
cennik
cennik

86,00
93,00
98,40

39,00

T Y TUŁ
KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT
I OBIEKTÓW DROGOWYCH papier
KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT
I OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH CD
KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT
I OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH papier
KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT
I OBIEKTÓW REMONTOWYCH CD
KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT
I OBIEKTÓW REMONTOWYCH papier
KATALOG CEN ROBÓT KOLEJOWYCH
I TRAMWAJOWYCH CD
KATALOG CEN ROBÓT KOLEJOWYCH
I TRAMWAJOWYCH papier
SCALONE NORMATYWY DO WYCENY BUDYNKÓW
I BUDOWLI
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
WSKAŹNIKI CENOWE (WKI) CD (SEKOCENBUD)
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
WSKAŹNIKI CENOWE WKI (SEKOCENBUD)
WRC WSKAŹNIKI RUCHU CEN OBIEKTÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH (ORGBUD-SERWIS)
ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNE ZWW
(SEKOCENBUD)

częstotliwość
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
cennik

cena
85,32

kwartalnik

cennik

264,45

kwartalnik

cennik

213,84

kwartalnik

cennik

343,54

kwartalnik

cennik

213,85

kwartalnik

cennik

129,15

kwartalnik

cennik

113,40

kwartalnik

cennik

139,30

kwartalnik

cennik

90,00

kwartalnik

cennik

66,00

kwartalnik

cennik

39,00

kwartalnik

cennik

49,00

architektura, dom, budownictwo, nieruchomości
T Y TUŁ
ADMINISTRATOR I MENADŻER NIERUCHOMOŚCI

częstotliwość
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
miesięcznik adresowany jest do zarządców nieruchomości komercyjnych
i mieszkaniowych, funkcjonujących m.in. w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz towarzystwach budownictwa społecznego,
a także do osób, zarządzających nieruchomościami publicznymi

cena
21,90

ADMINISTRATOR on-line
ARCH MAGAZYN ARCHITEKTONICZNY SARP
ARCHITECTUS
ARCHITEKTURA & BIZNES
ARCHITEKTURA MURATOR
BUDOWNICTWO I PRAWO
BUDUJEMY DOM
BUILDER KALEJDOSKOP BUDOWLANY
CZTERY KĄTY
DACHY
DOBRE WNĘTRZE
DOBRY DOM
DOBRY DOM – TECHNOLOGIE I MATERIAŁY
DOBRY DOM – WNĘTRZE I OGRÓD
DOBRZE MIESZKAJ
DOM IDEALNY
DOMY SPÓŁDZIELCZE
DOMY W STYLU
ELLE DECORATION
INFORMATOR BUDOWLANY – MURATOR

dostęp roczny
dwumiesięcznik
kwartalnik
11 × rok
miesięcznik
kwartalnik
9 × rok
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
półrocznik
półrocznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
półrocznik
dwumiesięcznik
rocznik

155,00
22,00
45,00
19,90
14,90
20,00
9,95
5,00
6,99
10,00
12,99
9,90
8,60
8,60
7,90
9,90
18,00
5,90
16,99
69,99

KONTAKT NIERUCHOMOŚCI LOKALE
LIVING ROOM
ŁADNY DOM
ŁAZIENKA

miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik

czasopismo dla zarządców domów mieszkalnych
magazyn architektoniczny
architektura, budownictwo
architektura, budownictwo
architektura, budownictwo
prawo budowlane
poradnik budowlany, wkładka z cenami materiałów budowlanych
architektura, budownictwo
architektura, dom, ogród
czasopismo branży dekarskiej
architektura, dom, ogród
architektura, budownictwo
architektura, budownictwo
wnętrza, aranżacje, wystrój, ogród
wnętrza, aranżacje, wystrój
architektura, budownictwo
czasopismo poruszające problemy spółdzielczości mieszkaniowej
architektura, budownictwo
wnętrza, aranżacje, wystrój
prezentacja wyrobów budowlanych, urządzeń instalacyjnych
i elektroinstalacyjnych, materiałów wykończeniowych oraz programów komputerowych stosowanych w budownictwie
informacje, ogłoszenia
magazyn o wystroju wnętrz
architektura, budownictwo
informator o łazienkach

oferta tematyczna

3,90
11,90
8,99
12,90
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T Y TUŁ
M JAK MIESZKANIE
MOJE MIESZKANIE
MOJE MIESZKANIE NR SPECJALNY
MURATOR
MURATOR NR SPECJALNY EXTRA
MURATOR NUMER SPECJALNY
MURATOR PROJEKTY DOMÓW
PROJEKTY DOMÓW
REMONTY I MODERNIZACJE BUDYNKÓW on-line
ŚWIAT KOMINKÓW
ŚWIAT ŁAZIENEK I KUCHNI
URZĄDZAMY DOM I MIESZKANIE
WERANDA
WERANDA COUNTRY

częstotliwość
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
półrocznik
roczny dostęp
kwartalnik
dwumiesięcznik
rocznik
miesięcznik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, budownictwo
architektura, budownictwo
architektura, budownictwo
architektura, budownictwo
architektura, budownictwo
wszelkie zagadnienia związane z remontem i modernizacją budynków
czasopismo branży kominkowej
wnętrza, aranżacje, wystrój
wnętrza, aranżacje, wystrój
wnętrza, aranżacje, wystrój
wnętrza, aranżacje, wystrój

cena
5,99
3,99
4,99
11,99
15,00
15,00
6,90
7,90
736,70
9,99
9,90
14,99
14,99
14,99

audio-wideo, film, tv, dvd
T Y TUŁ
EKRAN TV
FOTO-KURIER
KINO
KWARTALNIK FILMOWY
MAGAZYN TELEWIZYJNY KURIER TV
PROGRAM TV
SUPER TV
ŚWIAT SERIALI
TELE MAX
TELE ŚWIAT
TELE TYDZIEŃ
TO I OWO
TV 14
TV-SAT MAGAZYN

częstotliwość
dwutygodnik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
tygodnik
tygodnik
dwutygodnik
dwutygodnik
dwutygodnik
dwutygodnik
tygodnik
tygodnik
dwutygodnik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
program TV
pismo dla użytkowników sprzętu foto i wideo
recenzje, omówienia, nowości i historia kina
czasopismo filmoznawcze
program TV
program TV
program TV
film, wideo, DVD, TV
program TV
film, wideo, DVD, TV
film, wideo, DVD, TV
film, wideo, DVD, TV
film, wideo, DVD, TV
film, wideo, DVD, TV

cena
1,70
19,90
12,90
20,00
1,49
1,30
1,69
2,49
1,69
2,00
2,09
2,09
1,98
5,00

bibliotekoznawstwo
T Y TUŁ
BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACJI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

częstotliwość
kwartalnik
miesięcznik

BIBLIOTEKA W SZKOLE

miesięcznik

BIBLIOTEKARZ

miesięcznik

MAGAZYN LITERACKI. KSIĄŻKI

miesięcznik

POLISH LIBRARIES

rocznik

PORADNIK BIBLIOTEKARZA
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ

miesięcznik
kwartalnik
rocznik

ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ

półrocznik
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czasopisma krajowe

tematyka, charakter pisma
czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół
praktyczny miesięcznik tworzony dla i przez bibliotekarzy, zawierający przede wszystkim materiały praktyczne – scenariusze, porady,
przykłady oraz przepisy prawne
czasopismo metodyczno-informacyjne dla bibliotekarzy, zaktualizowane teksty aktów prawnych dotyczących oświaty, zestawienia
bibliograficzne
fachowe pismo dla pracowników bibliotek i ośrodków informacji
naukowej
czasopismo branżowe zajmujące się rynkiem wydawniczym, dystrybucją i sprzedażą książek, skierowane do wszystkich miłośników
książek, w tym bibliotekarzy, księgarzy i wydawców
periodyk wydawany w języku angielskim, w którym prezentowane
są zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z szeroko pojmowany, bibliotekoznawstwem
czasopismo fachowe dla bibliotekarzy
czasopismo naukowe z zakresu bibliotekoznawstwa
periodyk naukowy poświęcony szeroko rozumianej kulturze piśmiennej
oraz jej funkcjonowaniu w perspektywie historycznej, jak i współczesności
czasopismo naukowe, teoretyczne i praktyczne aspekty informacji
naukowej

cena
30,00
20,00

20,50
17,50
14,50

65,00
19,50
49,00
65,00
59,00

oferta tematyczna

63

64

czasopisma krajowe

czasopisma społeczno-polityczne
T Y TUŁ
ANGORA
CYWILIZACJA I POLITYKA
DIALOG MAGAZYN POLSKO-NIEMIECKI

częstotliwość
tygodnik
rocznik
kwartalnik

cena
5,00
36,23
12,00

kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo społeczno-obyczajowe
politologia
polityczne, kulturalne oraz społeczne aspekty rozwoju stosunków
polsko-niemieckich
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo społeczno-polityczne
najciekawsze artykuły prasy światowej (przedruki)
czasopismo społeczno-polityczne
katolickie czasopismo społeczne
czasopismo społeczno-kulturowe
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo społeczno-polityczne
cena promocyjna przy zamówieniu rocznym
polityka, satyra
katolickie czasopismo religijne
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo społeczno-polityczne
studia wschodnie
czasopismo wydawane dla inteligencji rosyjskiej w celu lepszego
poznania przez nią problemów Polski i stosunków polsko-rosyjskich
czasopismo społeczno-polityczne
kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich
i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo poruszające zagadnienia historii integracji europejskiej,
instytucji i prawa europejskiego, polityk europejskich
czasopismo politologiczne, współczesne nauki polityczne
czasopismo intelektualne zajmujące się sferą publiczną
czasopismo naukowe, stosunki polsko-niemieckie
czasopismo społeczno-polityczne, informacyjne
kwartalnik społeczno-polityczny
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo naukowo-polityczne, międzynarodowe stosunki polityczne,
gospodarcze i ekonomiczne
czasopismo naukowe, stosunki międzynarodowe

DO RZECZY
DO RZECZY HISTORIA
FAKTY I MITY
FORUM
GAZETA POLSKA
GOŚĆ NIEDZIELNY
MIDRASZ
MYŚL POLSKA
NAJWYŻSZY CZAS
NEWSWEEK POLSKA

tygodnik
miesięcznik
tygodnik
dwutygodnik
tygodnik
tygodnik
kwartalnik
dwutygodnik
tygodnik
tygodnik

NIE
NIEDZIELA
NIEZALEŻNA GAZETA POLSKA – NOWE PAŃSTWO
NIEZBĘDNIK INTELIGENTA
NOWA POLITYKA WSCHODNIA
NOWAJA POLSZA

tygodnik
tygodnik
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
miesięcznik

POLITYKA
POLSKI PRZEGLĄD DYPLOMATYCZNY

tygodnik
kwartalnik

POMOCNIK HISTORYCZNY
PORADNIK PSYCHOLOGICZNY
PRZEGLĄD
PRZEGLĄD EUROPEJSKI

miesięcznik
kwartalnik
tygodnik
kwartalnik

PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY
PRZEGLĄD POLITYCZNY
ROCZNIK POLSKO-NIEMIECKI
ROSYJSKI KURIER WARSZAWY
RZECZY WSPÓLNE
SIECI
SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

kwartalnik
5 × rok
półrocznik
miesięcznik
kwartalnik
tygodnik
kwartalnik

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – INTERNATIONAL
RELATIONS
TRYBUNA GÓRNICZA
TYGODNIK POWSZECHNY
TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ
TYLKO POLSKA
UWAŻAM RZE. HISTORIA
W SIECI HISTORII
WIĘŹ
WPROST
ZIELONY SZTANDAR

tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
tygodnik
dwutygodnik

tygodnik społeczno-gospodarczy
katolickie czasopismo społeczno-kulturalne
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo społeczno-polityczne
katolickie czasopismo społeczno-kulturalne
czasopismo społeczno-polityczne
czasopismo społeczno-polityczne

1,62
8,00
4,90
6,00
12,90
9,90
24,99
7,90
6,00

oferta tematyczna

7,90
8,90
5,20
7,90
5,99
5,00
12,00
4,00
7,90
7,90
6,50
4,90
5,00
12,00
16,99
42,26
8,00
7,90
25,00

25,99
16,99
6,80
25,00
31,50
20,00
20,00
2,50
25,00
6,90
25,00
21,00
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edukacja
T Y TUŁ
BIOLOGIA W SZKOLE. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI

częstotliwość
dwumiesięcznik

BUSINESS ENGLISH MAGAZINE
CHEMIA W SZKOLE
COGITO
DELTA

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

DEUTSCH AKTUELL
DYREKTOR SZKOŁY
DZIKIE ŻYCIE
EDUKACJA – STUDIA, BADANIA, INNOWACJE
EDUKACJA DOROSŁYCH
EDUKACJA FILOZOFLICZNA
EDUKACJA I DIALOG
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA
ENGLISH MATTERS
ENGLISH TEACHING PROFESSIONAL
ESPANOL SI GRACIAS
FIZYKA W SZKOLE
FRANCAIS PRESENT
GEOGRAFIA W SZKOLE
GŁOS NAUCZYCIELSKI
GULIWER. CZASOPISMO O KSIĄŻCE DLA DZIECKA
INTERNATIONAL FORUM FOR EDUCATION
ITALIA MI PIACE
JĘZYK POLSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ.
ZESZYTY KIELECKIE
JĘZYK POLSKI W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ.
ZESZYTY KIELECKIE
KOGNITYWISTYKA I MEDIA W EDUKACJI
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
MATEMATYKA. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI

dwumiesięcznik

NAUCZYCIELKA PRZEDSZKOLA
NAUCZYCIELKA SZKOŁY KL. I–III
NEWSWEEK LEARNING ENGLISH
OSTANOWKA ROSSIJA
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

11 × rok
11 × rok
dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik

POLONISTYKA. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI
PORADNIK JĘZYKOWY

dwumiesięcznik
10 × rok

REMEDIUM. PROFILAKTYKA PROBLEMOWA
I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

miesięcznik

ŚWIETLICA W SZKOLE
THE NEW EDUCATIONAL REVIEW
THE TEACHER

dwumiesięcznik
kwartalnik
10 × rok

THE TEACHER’S MAGAZINE
WCZESNA EDUKACJA

dwumiesięcznik
kwartalnik
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cena
59,22

dwumiesięcznik
miesięcznik
10 × rok
kwartalnik
półrocznik
półrocznik
dwumiesięcznik
półrocznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
tygodnik
kwartalnik
rocznik
kwartalnik
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli i studentów
biologii
edukacja, języki obce
czasopismo metodyczne dla nauczycieli chemii
testy egzaminacyjne, artykuły o szkole, studiach
czasopismo popularno-naukowe, publikujemy artykuły z matematyki,
fizyki, informatyki i astronomii
edukacja, języki obce
czasopismo dla dyrektorów szkół
ekologia
oświata, edukacja
czasopismo poświęcone kształceniu i wychowywaniu dorosłych
filozofia
czasopismo popularno-naukowe dla nauczycieli
edukacja
edukacja, języki obce
edukacja, języki obce
edukacja, języki obce
czasopismo metodyczne dla nauczycieli fizyki
edukacja, języki obce
czasopismo metodyczne dla nauczycieli geografii
czasopismo dla nauczycieli i pracowników oświaty
czasopismo o literaturze dla dzieci i młodzieży
edukacja
edukacja, języki obce
edukacja

kwartalnik

edukacja

22,00

półrocznik
kwartalnik

edukacja
czasopismo naukowe dla nauczycieli akademickich, studentów
humanistyki i nauk społecznych
czasopismo dedykowane nauczycielom matematyki, które wspiera
ich na wszystkich etapach nauczania szkolnego, dostarczając
szeroką wiedzę metodyczną i praktyczną – w czasopiśmie znajdziesz
podpowiedzi, jak przeprowadzić ciekawe zajęcia oraz jak angażować
uczniów i podnosić ich aktywność

30,19
20,00

czasopismo dla nauczycieli przedszkoli
edukacja, języki obce
edukacja, języki obce
edukacja, języki obce
czasopismo zajmujące się problematyką profilaktyki, pomocy,
resocjalizacji i animacji środowiskowej
czasopismo dla nauczycieli polonistów i studentów polonistyki
czasopismo popularnonaukowe, którego celem jest propagowanie
wiedzy o języku polskim, adresowane do nauczycieli i miłośników
języka polskiego
czasopismo poświęcone profilaktyce uzależnień, promocji zdrowia,
edukacji, oświaty i wychowania, m.in. dla pracowników poradni
psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczych
czasopismo adresowane dla nauczycieli i wychowawców
edukacja
miesięcznik edukacyjny dla nauczycieli języka angielskiego,
studentów oraz dla wszystkich zainteresowanych kulturą krajów
anglojęzycznych
edukacja, języki obce
czasopismo poświęcone edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

22,90
27,50
9,90
5,50
12,90
34,00
10,00
13,00
21,00
21,00
66,60
36,23
12,90
40,25
12,90
30,00
12,90
27,50
5,00
20,00
36,23
12,90
20,00

59,22

16,95
16,95
19,99
14,90
40,50
59,22
17,00

15,75

21,50
30,19
15,00
16,95
25,00

T Y TUŁ
WIADOMOŚCI HISTORYCZNE

częstotliwość
dwumiesięcznik

cena
30,00

miesięcznik
dwumiesięcznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo przeznaczone dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie
czasopismo dla pracowników oświaty
czasopismo dla nauczycieli i trenerów szkolnych

WSZYSTKO DLA SZKOŁY
WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE.
CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI I TRENERÓW
SZKOLNYCH
WYCHOWANIE MUZYCZNE
WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ
WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. CZASOPISMO DLA
NAUCZYCIELI
WYCHOWAWCA
ŻYCIE SZKOŁY. CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI

5 × rok
dwumiesięcznik
10 × rok

czasopismo dla nauczycieli i instruktorów muzyki
czasopismo dla nauczycieli, wychowawców i rodziców
czasopismo metodyczno-pedagogiczne dla personelu przedszkolnego

12,60
12,60
37,69

11 × rok
9 × rok

czasopismo dla nauczycieli i wychowawców katolickich
czasopismo dla nauczycieli klas I–III

9,00
41,88

22,00
59,22

hobby, zainteresowania, rozrywka, sport
T Y TUŁ
100 JOLEK
100 JOLEK OD A DO Z
100 KRZYŻÓWEK OD A DO Ż
100 KRZYŻÓWEK Z UŚMIECHEM
100 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL
100 SUDOKU
100 SUDOKU Z GŁOWĄ TECHNOPOL
100 SZYFROKRZYŻÓWEK
1000 KRZYŻÓWEK Z UŚMIECHEM
1000 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL
150 SUDOKU
200 JOLEK TECHNOPOL
200 KRZYŻÓWEK Z UŚMIECHEM
200 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL
200 SUDOKU
200 SUDOKU Z GŁOWĄ TECHNOPOL
200 SZYFROKRZYŻÓWEK
200 WYKREŚLANEK
200 WYKREŚLANEK Z GŁOWĄ
300 JOLEK TECHNOPOL
300 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL
300 SUDOKU Z GŁOWĄ TECHNOPOL
300 SZYFROKRZYŻÓWEK
300 WYKREŚLANEK
400 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL
500 KRZYŻÓWEK
500 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL
500 SUDOKU Z GŁOWĄ TECHNOPOL
AEROPLAN
ANNA – MODA NA SZYCIE
ANNA ROBÓTKI
ASYSTENT TRENERA
AUDIO
AUDIO VIDEO
BARWY ŻYCIA
BIKE BOARD
BRAĆ ŁOWIECKA
BROŃ I AMUNICJA
BRYDŻ
CHRONOS
CHWILA NA RELAKS
CHWILA NA RELAKS WYDANIE SPECJALNE

częstotliwość
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
11 × rok
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
11 × rok
kwartalnik
miesięcznik
10 × rok

tematyka, charakter pisma
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
szkolenie w piłce nożnej
hobby, zainteresowania
film, wideo, DVD, TV
rozrywka
hobby, zainteresowania
czasopismo dla myśliwych i leśników
magazyn poświęcony broni strzeleckiej
strategia, teoria i praktyka gry
czasopismo hobbystyczne dla miłośników i pasjonatów zegarków
krzyżówki
krzyżówki

oferta tematyczna

cena
3,80
5,00
3,80
3,20
3,50
3,40
4,00
3,89
6,90
8,00
3,90
5,50
3,60
4,00
4,40
5,00
4,19
4,19
5,00
6,00
4,50
6,00
4,99
4,49
5,00
5,40
6,00
8,00
12,00
11,90
6,50
29,00
12,50
12,90
2,49
17,99
15,40
12,00
10,50
19,00
3,19
3,39
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T Y TUŁ
CIASTA – SPRAWDZONE PRZEPISY
CO TO?
CRAFTER
CZAS NA RELAKS
CZAS NA WNĘTRZE
CZWARTY WYMIAR
DETEKTYW
DETEKTYW WYDANIE SPECJALNE
DIAGRAM JOLKI
DIANA ROBÓTKI
DIANA ROBÓTKI EXTRA
DIANA WYDANIE SPECJALNE
DIGITAL CAMERA POLSKA
DURSZLAK
DZIAŁKOWIEC
DZIKIE ZWIERZĘTA
EKRANY
ENIGMA
ESTRADA I STUDIO CD
F1 RACING
FANBOOK
FANTASTYKA WYDANIE SPECJALNE
FASHION MAGAZINE
FAUNA I FLORA
FILATELISTA
FOCUS
FOCUS POLECA – COACHING
FOTOGRAFIA MASTERCLASS
GARDEN – OGRÓD PO ANGIELSKU
GITARZYSTA
GOOD FOOD – NIEPOLSKIE SMAKI
GOTUJ KROK PO KROKU WYDANIE SPECJALNE
GWIAZDY MÓWIĄ
GWIAZDY MÓWIĄ WYDANIE SPECJALNE
HANDMADE MAGAZYN
HIGH LIVING

częstotliwość
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
11 × rok
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwutygodnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
tygodnik
kwartalnik
kwartalnik
miesięcznik

IGŁĄ MALOWANE
JACHTY ŻAGLOWE I MOTOROWE
JOGA. MAGAZYN DOBREJ ENERGII
JOLKI NA 102
JUST KICK IT!
KIF KULTURYSTYKA I FITNES
K-MAG
KOBRA
KOCHAM OGRÓD
KOCHAM SZYCIE
KOLORY ŻYCIA
KONIE I RUMAKI
KONTYNENTY

dwumiesięcznik
rocznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
dwutygodnik
miesięcznik
kwartalnik

KOŃ POLSKI
KRZYŻÓWKA GIGANT
KRZYŻÓWKA TECHNOPOL
KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
KRZYŻÓWKA Z UŚMIECHEM

kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
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tematyka, charakter pisma
czasopismo kulinarne
krzyżówki
hobby, zainteresowania
krzyżówki
hobby, zainteresowania
problematyka paranaukowa
czasopismo sensacyjno-kryminalne
czasopismo sensacyjno-kryminalne
krzyżówki
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
czasopismo kulinarne
ogrodnictwo, sadownictwo, zielarstwo, ekologia, porady zdrowotne
czasopismo kolekcjonerskie
pismo poświęcone zjawiskom współczesnego kina i mediów
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
sport
magazyn dla miłośników książek
fantastyka
magazyn o modzie
czasopismo dla wielbicieli i hodowców zwierząt
magazyn filatelistyczny
czasopismo popularno-naukowe
czasopismo poświęcone o tematyce samorozwoju
magazyn dla miłośników fotografii artystycznej
architektura, dom, ogród
hobby, zainteresowania
czasopismo kulinarne
czasopismo kulinarne
astrologia, okultyzm
astrologia, okultyzm
hobby, zainteresowania
czasopismo dotyczy szeroko rozumianego luksusu, zawiera artykuły
dotyczące inwestycji w antyki, alkohole, nieruchomości, metale
szlachetne, prezentacja ekskluzywnego kierunku turystycznego,
luksusowych hoteli, restauracji i usług dla klienta Premium a także
porady podatkowe
hobby, zainteresowania
katalog jachtów, testy i prezentacje
sport, czasopismo o tematyce związanej z jogą
krzyżówki
sport
sport, czasopismo o tematyce kulturystycznej
magazyn o stylu, kulturze, sztuce, designie, fotografii i modzie
sensacja, kryminał
magazyn ogrodniczy
hobby, zainteresowania
czasopismo kolekcjonerskie
czasopismo dla miłośników koni i jeździectwa
magazyn podróżników, reporterów, pisarzy i fotografów – pismo
przeznaczone jest dla ludzi, dla których i podróż, i czytanie mogą być
przygodą
hobby, zainteresowania
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki

cena
5,90
4,50
7,99
2,99
14,90
8,45
4,50
4,99
6,50
6,50
6,90
7,50
19,90
6,99
5,45
19,99
15,00
7,49
16,90
12,00
5,00
9,99
11,99
6,00
8,00
8,99
14,99
29,90
12,00
16,00
12,00
2,99
2,99
6,99
8,95
24,00

9,70
24,90
15,99
4,60
10,99
9,00
11,99
4,00
3,49
12,99
16,99
16,70
25,00
9,90
4,20
5,50
5,50
3,20

T Y TUŁ
KRZYŻÓWKI PANORAMICZNE
KUCHNIA MAGAZYN DLA SMAKOSZY
KUKBUK
KULTOWE AUTA
KULTOWE AUTOBUSY PRL
KULTURYSTYKA I FITNESS SPORT DLA WSZYSTKICH

częstotliwość
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwutygodnik
dwutygodnik
miesięcznik

LIVE SOUND & INSTALLATION

11 × rok

LOGI-MIX
LOTNICTWO / AVIATION INTERNATIONAL

miesięcznik
miesięcznik

LOTNICTWO / LOTNICTWO WOJSKOWE

miesięcznik

ŁOWIEC POLSKI
MAŁA DIANA EXTRA
MAM OGRÓD
MAM OGRÓD WYD. SPECJALNE
MILITARIA
MODELARZ
MOJE DEKORACJE
MOJE GOTOWANIE
MOJE GOTOWANIE EKSTRA
MOJE GOTOWANIE WYD. SPEC.
MOJE WYKREŚLANKI
MORZA, STATKI I OKRĘTY
MÓJ OGRÓDEK
MÓJ PIĘKNY OGRÓD
MÓJ PIĘKNY OGRÓD WYDANIE SPECJALNE
MYCRAFT
N.P.M. – MAGAZYN TURYSTYKI GÓRSKIEJ
NASZA HISTORIA

miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

NETFILM
NEWSWEEK HISTORIA EXTRA
NEWSWEEK POLSKA EXTRA
NEWSWEEK POLSKA HISTORIA
NEWSWEEK PSYCHOLOGIA
NEWSWEEK SLOW
NEXUS – NOWE CZASY

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik

NIEZNANY ŚWIAT
ODKRYWCA
PANORAMY TELE ŚWIATA
PAPIEROWA KRAINA
PASIEKA
PIECZENIE JEST PROSTE
PIŁKA NOŻNA
PISMO FOLKOWE

miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
tygodnik
5 × rok

PIXEL – KULTURA GIER VIDEO
PLANETA KONI
PODRÓŻE
POLSKA ZBROJNA
POLSKI CARAVANING

miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik

tematyka, charakter pisma
krzyżówki
przepisy kulinarne, gotowanie, felietony i kulinarne podróże
czasopismo kulturalno-kulinarne
czasopismo kolekcjonerskie
czasopismo kolekcjonerskie
profesjonalne czasopismo sportowe, promujące uprawianie ćwiczeń
siłowych i fitness zarówno w wydaniu wyczynowym i rekreacyjnym
czytelnicy mogą zapoznać się zarówno z najnowszymi światowymi
trendami w zakresie techniki estradowej, jak i osiągnięciami polskich
projektantów i realizatorów – największy nacisk kładzie się na przekazywanie wiedzy z zakresu projektowania i doboru odpowiednich
komponentów systemów dźwiękowych i oświetleniowych, rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem i eksploatacją tych
systemów oraz ich obsługą
hobby, zainteresowania
miesięcznik dla miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego
i kosmonautyki
miesięcznik dla miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego
i kosmonautyki
czasopismo łowiecko-przyrodnicze
hobby, zainteresowania
magazyn ogrodniczy
magazyn ogrodniczy
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
czasopismo kulinarne
czasopismo kulinarne
czasopismo kulinarne
krzyżówki
czasopismo dla miłośników spraw morskich i okrętowych
magazyn ogrodniczy
magazyn ogrodniczy
magazyn ogrodniczy
hobby, zainteresowania
czasopismo poświęcone turystyce górskiej
czasopismo poświęcone historii popularnej, prezentujące tematy
związane z historią regionu
magazyn dla użytkowników serwisów VOD
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
poświęcony tajnej geopolityce, spiskom, parapsychologii, ukrywanym technologiom, medycynie alternatywnej, zjawiskom UFO,
przemilczanym faktom i zdarzeniom z historii świata
astrologia, parapsychologia, ezoteryka
hobby, zainteresowania
krzyżówki
hobby, zainteresowania
czasopismo dla pszczelarzy
czasopismo kulinarne
czasopismo sportowe poświęcone piłce nożnej
czasopismo folkowe, poświęcone głównie muzyce inspirowanej
folklorem
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania

oferta tematyczna

cena
3,20
11,99
19,00
21,99
39,99
9,00
8,40

9,00
14,99
18,50
18,90
6,99
3,49
4,99
15,99
16,00
7,99
9,99
16,99
11,00
3,29
17,50
3,50
6,99
5,99
7,99
9,00
7,90
6,99
19,99
15,99
9,99
16,99
19,99
12,00
8,90
14,70
3,19
10,20
13,90
6,50
5,00
8,00
14,50
14,99
9,99
6,50
13,90
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T Y TUŁ
PORADNIK SMAKOSZA
POZNAJ SWÓJ KRAJ
POZNAJ ŚWIAT
PRZEGLĄD LOTNICZY
PRZEPIS NA OGRÓD
PRZYŚLIJ PRZEPIS
PSX EXTREME
PSZCZELARZ POLSKI
PTAKI POLSKI
REPORTER MAGAZYN KRYMINALNY

częstotliwość
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik

REWIA ROZRYWKI
ROBÓTKI RĘCZNE
ROBÓTKI RĘCZNE EXTRA
ROWERTOUR
ROZRYWKA DLA KAŻDEGO
ROZRYWKA DO PODRÓŻY
ROZRYWKA JOLKI
ROZRYWKA MAGAZYN
RUNNER’S WORLD
SABRINA ROBÓTKI
SABRINA ROBÓTKI EXTRA
SANDRA
SANDRA EXTRA
SIELSKIE ŻYCIE
SKRZYDLATA POLSKA

miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik

SÓL I PIEPRZ
STRZAŁ
SUPEŁEK
SUPEŁEK DLA NAJMŁODSZYCH
SUPEŁEK KRZYŻÓWKI
SUPEŁEK PANORAMY
SUPEŁEK Z PĘTELKĄ
SUPEŁKOWE ŁAMIGŁÓWKI
SZACHISTA MAGAZYN
SZYCIE
SZYCIE EXTRA
SZYDEŁKIEM I NA DRUTACH
SZYDEŁKOWANIE
ŚWIAT BRYDŻA
ŚWIAT KOLEI
ŚWIAT NA DŁONI
ŚWIAT WIEDZY
ŚWIAT ŻUŻLA
T3 OBIEKTY POŻĄDANIA
TAJEMNICE HISTORII
TAJEMNICE ŚWIATA
TATTOOFEST MAGAZINE
TECHNIKA WOJSKOWA HISTORIA
TO MY KIBICE
TO MY KIBICE PLUS
TWOJE PRZEPISY
TWÓJ OGRODNIK
TYGODNIK ŻUŻLOWY
VADEMECUM MIŁOŚNIKA ASTRONOMII

dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
11 × rok
dwutygodnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
tygodnik
kwartalnik

VEGE
VOGUE POLSKA

miesięcznik
miesięcznik
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czasopisma krajowe

tematyka, charakter pisma
czasopismo kulinarne
czasopismo krajoznawczo-turystyczne
czasopismo podróżniczo-reportażowe
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
czasopismo kulinarne
hobby, zainteresowania
miesięcznik Polskiego Związku Pszczelarskiego
hobby, zainteresowania
miesięcznik zawierający aktualne reportaże kryminalne i sensacyjne,
relacje z głośnych procesów, wywiady oraz najciekawsze historie
kryminalne z przeszłości
krzyżówki
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
czasopismo rowerowe
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
sport, czasopismo dla biegaczy
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
architektura, dom, ogród
magazyn lotniczy dla zainteresowanych zawodowo i hobbystycznie
lotnictwem
czasopismo kulinarne
czasopismo o broni
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
krzyżówki
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
hobby, zainteresowania
czasopismo poświęcone kolejnictwu i modelarstwu kolejowemu
czasopismo dla wszystkich ciekawych świata
hobby, zainteresowania
czasopismo o tematyce żużlowej
hobby, zainteresowania
czasopismo kolekcjonerskie
hobby, zainteresowania
miesięcznik o tatuażach i zdobieniu ciała
wojskowość
sport
sport
czasopismo kulinarne
hobby, zainteresowania
sport
astronomia – prezentacja bieżących zjawisk astronomicznych oraz
praktyczne porady dla obserwatorów nieba
czasopismo lifestylowe o wegetarianizmie
czasopismo o modzie i stylu życia

cena
5,90
9,90
10,90
14,90
1,99
1,79
9,99
7,00
12,00
4,50

5,50
6,50
6,50
9,50
4,99
4,60
5,50
4,60
11,99
6,50
6,90
9,60
9,60
11,99
9,90
5,99
14,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
10,00
14,99
13,99
6,50
7,99
12,50
26,50
8,90
6,99
10,50
7,90
29,99
9,90
15,00
16,99
8,90
8,50
5,50
4,99
3,90
8,90
6,00
16,90

T Y TUŁ
WENA DESIGN
WĘDKARSKI ŚWIAT
WĘDKARSTWO MOJE HOBBY
WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE
WOJSKO I TECHNIKA

częstotliwość
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

WOJSKO I TECHNIKA – HISTORIA
WRÓŻKA
WYSOKIE OBCASY NR SPECJALNY
ŻAGLE

dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
hobby, zainteresowania
czasopismo hobbystyczne poświęcone wędkarstwu
czasopismo hobbystyczne poświęcone wędkarstwu
czasopismo hobbystyczne poświęcone wędkarstwu
czasopismo poświęcone problemom związanym z bezpieczeństwem
Polski i przemysłem zbrojeniowym
czasopismo wojskowo-historyczne
astrologia, horoskopy, opowiadania
czasopismo dla kobiet
hobby, zainteresowania

cena
7,99
9,90
9,90
9,80
12,99
18,50
9,99
11,99
14,90

kultura i sztuka
T Y TUŁ
AKCENT. LITERATURA I SZTUKA

częstotliwość
kwartalnik

ARCANA
ARTEON
ARTYSTA I SZTUKA

dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik

BIULETYN HISTORII SZTUKI
CZAS KULTURY
DIALOG
DIDASKALIA
FILOZOFUJ

kwartalnik
kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik

FRONDA LUX
KARTA

kwartalnik
kwartalnik

KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA
KRAKOWSKIE STUDIA MAŁOPOLSKIE
KRAKÓW MIESIĘCZNIK
KSIĄŻKI. MAGAZYN DO CZYTANIA

kwartalnik
rocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

kwartalnik

KWARTALNIK ARTYSTYCZNY
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ
KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI
KWARTALNIK HISTORII ŻYDÓW
LITERATURA NA ŚWIECIE
MÓWIĄ WIEKI
MUZYKA

kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik

NOWA DEKADA KRAKOWSKA
NOWA FANTASTYKA

dwumiesięcznik
miesięcznik

NOWE KSIĄŻKI
PALESTRA
PAMIĘTNIK LITERACKI

miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik

PAMIĘTNIK TEATRALNY
PASTORES
PIELGRZYM
PISMO ARTYSTYCZNE „FORMAT”
PISMO KULTURALNE FRAGILE
POLONIA CHRISTIANA

kwartalnik
kwartalnik
dwutygodnik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo poświęcone literaturze pięknej, sztukom plastycznym
i naukom humanistycznym
czasopismo poświęcone kulturze, historii i polityce
czasopismo o sztuce
bogato ilustrowany magazyn dla artystów, kolekcjonerów i wszystkich miłośników malarstwa, rzeźby, rysunku i fotografii
biuletyn publikuje artykuły poświęcone sztuce
kultura i sztuka
społeczno-kulturalne
recenzje, omówienia, nowości i historia teatru
czasopismo popularyzujące filozofię w zrozumiały dla przeciętnego
człowieka sposób. Publikowane są tam artykuły nawiązujące bezpośrednio do filozoficznego tematu danego numeru oraz rubryki stałe
czasopismo opiniotwórcze
czasopismo historyczne, historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
w XX wieku
artykuły, recenzje z dziedziny antropologii kultury, etnografii i sztuki
studia regionalne
czasopismo społeczno-kulturalne
czasopismo dla miłośników literatury i dla wszystkich, którzy chcą
wiedzieć, co się czyta
czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojętej humanistyce,
artykuły z pogranicza antropologii, socjologii, etnologii, religii
czasopismo o tematyce literacko-artystycznej
materiały z zakresu szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie
czasopismo publikujące prace z dziejów nauki polskiej
czasopismo poświęcone badaniu historii i kulturze Żydów
przegląd literatury światowej, krytyka literacka
popularno-naukowy miesięcznik historyczny
czasopismo poświęcone historii i teorii muzyki, publikacje muzykologów, socjologów
czasopismo poświęcone współczesnej literaturze polskiej i obcej
czasopismo poświęcone literaturze fantastycznej, zjawiska społeczne
z kręgu fantastyki
czasopismo literackie, krytyka literacka, nowości wydawnicze
historia, kultura
czasopismo naukowe z zakresu historii literatury polskiej, teorii
literatury oraz krytyki literackiej
czasopismo poświęcone historii i krytyce teatru
czasopismo poświęcone formacji kapłańskiej
czasopismo katolickie
promocja współczesnych sztuk wizualnych
kultura współczesna: literatura, sztuka, muzyka, film, filozofia
czasopismo katolickie

oferta tematyczna

cena
10,00
19,95
7,50
21,00
20,00
24,00
10,00
12,00
12,00

29,00
15,00
20,00
42,26
7,00
11,99
20,00
11,00
25,00
30,00
29,90
18,00
9,50
18,00
12,00
9,99
10,00
22,05
25,00
20,00
19,90
3,30
20,00
10,00 zł
12,00
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T Y TUŁ
POMERANIA
PRZEKRÓJ
SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ
SZTUKA I FILOZOFIA
SZUM
TEATR
TEATR LALEK
TEKSTUALIA

częstotliwość
miesięcznik
kwartalnik
rocznik
półrocznik
kwartalnik
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik

TEKSTY DRUGIE
TWÓRCZOŚĆ
W DRODZE
ZNAK

dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
11 × rok

tematyka, charakter pisma
tematyka regionalna
czasopismo społeczno-kulturalne
historia Sztuki
czasopismo naukowe, filozofia, estetyka, sztuka, kultura
sztuka w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
czasopismo teatralne
kwartalnik
czasopismo naukowo-literackie, teksty literackie, recenzje książek,
artykuły naukowe
czasopismo literackie, historia, teoria i interpretacja literatury
czasopismo literackie
religia
czasopismo społeczno-kulturalne

cena
5,00
19,90
42,26
36,60
25,00
10,00
12,00
22,05
27,00
9,00
18,50
19,90

magazyny dla kobiet
T Y TUŁ
100 RAD
AVANTI
BABCINE SEKRETY
BĘDĘ MAMĄ
BLIŻEJ CIEBIE
BON PRIX KATALOG
BURDA
BURDA PLUS – DUŻE JEST PIĘKNE
BURDA SPECIAL
BUSINESSWOMAN & LIFE
CAŁA TY!
CHWILA DLA CIEBIE
CHWILA DLA CIEBIE EKSTRA
CHWILA DLA CIEBIE WYDANIE SPECJALNE
CHWILA NA ROZRYWKĘ
CIASTA CZYTELNIKÓW
CIASTA DOMOWE
CIENIE I BLASKI
CLAUDIA
CO PRZYNIESIE LOS
COSMOPOLITAN
DOBRA MAMA
DOBRE RADY
DOBRY TYDZIEŃ
DWORSKIE ŻYCIE
ELLE
EMOCJE I WZRUSZENIA
FLESZ
FLORYSTA
GALA
GLAMOUR
HARLEQUIN GORĄCY ROMANS DESIRE
HARLEQUIN GORĄCY ROMANS DUO
HARLEQUIN GWIAZDY ROMANSU
HARLEQUIN MEDICAL
HARLEQUIN POWIEŚĆ HISTORYCZNA
HARLEQUIN ŚWIATOWE ŻYCIE
HARLEQUIN ŚWIATOWE ŻYCIE DUO
HARLEQUIN ŚWIATOWE ŻYCIE EXTRA
HARPERS BAZAAR
JOY
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czasopisma krajowe

częstotliwość
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
półrocznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwutygodnik
kwartalnik
dwutygodnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwutygodnik
dwutygodnik
dwutygodnik
miesięcznik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo kulinarne
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
wykroje i wzory ubrań, moda
wykroje i wzory ubrań, moda
wykroje i wzory ubrań, moda
przewodnik kobiet w świecie biznesu
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo kulinarne
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
wydania książkowe dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet

cena
1,59
5,99
3,00
3,99
2,99
1,50
14,99
13,99
13,99
8,90
2,60
1,89
2,49
4,89
3,19
1,79
5,90
2,99
3,99
2,99
5,99
3,99
2,49
1,89
2,69
9,99
2,99
3,49
16,00
5,99
5,99
9,99
17,99
14,99
9,99
17,99
9,99
17,99
9,99
11,99
5,99

T Y TUŁ
KALEJDOSKOP LOSÓW
KOBIETA I ŻYCIE
M JAK MAMA
MAMO TO JA
MOJA HISTORIA
MOJA KUCHNIA
NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA
NA ŻYWO
NAJ
NOSTALGIA
OKRUCHY ŻYCIA
OLIVIA
PANI
PANI DOMU
PANI DOMU PORADNIK
PARTY
PORADNIK 50+
PORADNIK DOMOWY
PRAWDZIWE ŻYCIE
PRZEDSZKOLAK
PRZEPIS NA ZDROWIE
PRZEPISY CZYTELNIKÓW
PRZYJACIÓŁKA
RELAKS
RETRO

częstotliwość
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
tygodnik
dwutygodnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwutygodnik
kwartalnik
dwutygodnik
miesięcznik
miesięcznik
dwutygodnik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
dwutygodnik
miesięcznik
miesięcznik

RETRO. WSPOMNIENIA
RETRO. ZE STAREGO PAMIĘTNIKA
SAMO ZDROWIE
SEKRETY I NAMIĘTNOŚCI
SEKRETY SERCA
SHOW
SUKCESY I PORAŻKI
ŚWIAT & LUDZIE
ŚWIAT KOBIETY
TAKIE JEST ŻYCIE
TINA
TWOJE IMPERIUM
TWÓJ STYL
TWÓJ STYL POLECA
UCZUCIA I TĘSKNOTY
URODA ŻYCIA
VIVA
WIARA I NADZIEJA
WOMEN’S HEALTH
WYSOKIE OBCASY EXTRA
Z ŻYCIA WZIĘTE
Z ŻYCIA WZIĘTE. NAJLEPSZE PANORAMY
ZWIERCIADŁO
ŻYCIE NA GORĄCO

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwutygodnik
dwutygodnik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
dwutygodnik
tygodnik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
dwutygodnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwutygodnik
miesięcznik
miesięcznik
tygodnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla rodziców
czasopismo dla rodziców
czasopismo dla kobiet
czasopismo kulinarne
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla rodziców
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
pismo dla kobiet interesujących się życiem największych gwiazd
estrady i kina oraz osób, które cenią nostalgiczne wspomnienia
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
luksusowy miesięcznik dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
zdrowie
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet
czasopismo dla kobiet

oferta tematyczna

cena
2,99
2,19
4,99
1,98
2,99
5,90
2,99
1,69
1,59
2,49
2,99
1,99
4,99
1,59
7,99
2,39
1,99
2,99
2,99
4,99
1,59
1,69
1,99
2,49
2,69
1,99
2,99
6,99
2,99
2,99
3,69
1,59
1,69
2,69
2,49
1,79
1,69
7,99
9,99
2,99
7,99
3,69
2,99
7,99
7,99
1,59
3,19
9,99
1,99
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magazyny dla mężczyzn
T Y TUŁ
BUSINESSMAN.PL

częstotliwość
dwumiesięcznik

CKM CZASOPISMO KAŻDEGO MĘŻCZYZNY
GENTLEMAN
LOGO
MEN’S HEALTH
PLAYBOY

miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo o tematyce biznesowej dla menedżerów wyższego
i średniego szczebla
czasopismo dla mężczyzn
ekskluzywny magazyn dla mężczyzn
czasopismo dla mężczyzn
czasopismo dla mężczyzn
czasopismo dla mężczyzn

cena
16,90
9,99
4,99
9,99
10,99
13,99

magazyny erotyczne
T Y TUŁ
EROTICON
EROTICON DVD
EROTICON VCD
EROTYK DVD
EXTASY
EXTASY WYDANIE SPECJALNE
NIGHT SOCIETY
NOWY WAMPER – WYDANIE SPECJALNE
NOWY WAMPER DVD
POLKI W ŁÓŻKU
POLSKI SEKS
POLSKI SEKS CD
POLSKI WAMPER
PRZEGLĄD EROTYCZNY
SEX MARKET
SEX TABU PO POLSKU
SUPERSEX
ŚCIŚLE PRYWATNE
ŚCIŚLE PRYWATNE VCD
TWÓJ WEEKEND
WAMPER +

częstotliwość
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
półrocznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka
erotyka

cena
20,99
29,99
29,99
10,99
15,99
14,99
8,99
19,99
19,99
9,99
14,99
9,99
14,99
14,99
14,99
9,99
9,99
14,99
19,99
9,99
19,99

magazyny komputerowe
T Y TUŁ
CD ACTION
COMPUTERWORLD
KOMPUTER ŚWIAT
KOMPUTER ŚWIAT BIBLIOTECZKA
KOMPUTER ŚWIAT SPECJAL
KOMPUTER ŚWIAT TWÓJ NIEZBĘDNIK
LINUX MAGAZINE
PC FORMAT
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czasopisma krajowe

częstotliwość
miesięcznik
7 × rok
miesięcznik
półrocznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik

tematyka, charakter pisma
prezentacje programów komputerowych
informatyka, komputer
informatyka, komputer
informatyka, komputer
informatyka, komputer
informatyka, komputer
informatyka, komputer
informatyka, komputer

cena
10,99
78,00
12,90
16,90
14,90
9,90
25,90
9,50

magazyny młodzieżowe
T Y TUŁ
BRAVO SPORT
DROGA DO BIERZMOWANIA

częstotliwość
miesięcznik
8 × rok

GIGA SPORT
MŁODY TECHNIK

miesięcznik
miesięcznik

PERSPEKTYWY
PROGRAMISTA JUNIOR
VICTOR GIMNAZJALISTA
VICTOR JUNIOR

miesięcznik
dwumiesięcznik
dwutygodnik
dwutygodnik

tematyka, charakter pisma
sportowy magazyn młodzieżowy
czasopismo o tematyce młodzieżowej i religijnej poświęcone przygotowaniu do bierzmowania
sportowy magazyn młodzieżowy
czasopismo popularno-naukowe dla młodzieży, współczesne osiągnięcia techniki, mechaniki, elektrotechniki
czasopismo edukacyjno-poradnicze dla ambitnej młodzieży
programowanie dla dzieci, podstawy programowania
magazyn edukacyjny dla gimnazjów
magazyn edukacyjny dla szkół podstawowych

cena
5,99
5,00
6,99
11,90
9,90
16,66
6,55
6,90

magazyny motoryzacyjne
T Y TUŁ
AUTO EXPERT
AUTO MOTO – MAGAZYN ZMOTORYZOWANYCH
AUTO MOTO SERWIS
AUTO MOTOR I SPORT
AUTO ŚWIAT
AUTO ŚWIAT CLASSIC
AUTO ŚWIAT PORADNIK
AUTOBUSY
AUTOMOBILISTA
AUTO-MOTO BIZNES
CLASSIC AUTO
CUSTOM
FLOTA. MIESIĘCZNIK DECYDENTÓW BRANŻY
FLOTOWEJ
MOTOCYKL
MOTOR
OFF-ROAD PL MAGAZYN 4X4

częstotliwość
11 × rok
miesięcznik
8 × rok
miesięcznik
tygodnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
5 × rok
miesięcznik
dwumiesięcznik
10 × rok
miesięcznik
tygodnik
miesięcznik

POLSKI TRAKER
SAMOCHODY SPECJALNE
ŚWIAT MOTOCYKLI
WRC MAGAZYN RAJDOWY

miesięcznik
9 × rok
miesięcznik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
autobusy, producenci, poddostawcy, przewoźnicy i systemy transportowe
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
magazyn motocyklowy
czasopismo skierowane do kadry zarządzającej flotą samochodową
w firmie oraz przedstawicieli rynku flotowego
motoryzacja
motoryzacja
magazyn motoryzacyjny i hobbystyczny poświęcony samochodom
terenowym
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja

cena
9,70
6,99
17,00
9,99
3,20
19,90
4,99
20,00
14,50
3,99
15,99
19,90
43,09
8,99
2,09
14,90
15,00
12,00
9,90
8,95

magazyny muzyczne
T Y TUŁ
JAZZ FORUM
JAZZ FORUM CD
METAL HAMMER
METAL HAMMER CD
RUCH MUZYCZNY
TERAZ ROCK

częstotliwość
8 × rok
8 × rok
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo poświęcone muzyce jazzowej i rockowej
czasopismo poświęcone muzyce jazzowej i rockowej, dodatek płyta CD
magazynu o muzyce metalowej i hard rockowej
magazynu o muzyce metalowej i hard rockowej
czasopismo poświęcone muzyce poważnej, recenzje, koncerty
czasopismo muzyczne, muzyka rockowa

oferta tematyczna

cena
10,90
17,00
9,50
17,50
14,00
9,99
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marketing, reklama, ogłoszenia
T Y TUŁ
BAZA OGŁOSZEŃ
HANDEL WEWNĘTRZNY

częstotliwość
miesięcznik
dwumiesięcznik

KONTAKT MATRYMONIALNO-TOWARZYSKI
MARKETING I RYNEK

miesięcznik
miesięcznik

MARKETING W PRAKTYCE

miesięcznik

MEDIA & MARKETING POLSKA
MICE POLAND
PRESS
PRINT & PUBLISHING
VISUAL COMMUNICATION

10 × rok
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
11 × rok

tematyka, charakter pisma
informacje, ogłoszenia
czasopismo poświęcone problematyce szeroko rozumianego rynku,
marketingu i zarządzania
ogłoszenia matrymonialne
czasopismo skierowane do osób profesjonalnie zajmujących się
marketingiem, szefów i pracowników działów marketingowych
i agencji reklamowych
czasopismo skierowane do osób zawodowo zajmujących się marketingiem
czasopismo branżowe poświęcone reklamie, marketingowi i mediom
czasopismo z branży eventowej, eventy, konferencje, kongresy
czasopismo branżowe, marketing i public relations
czasopismo skierowane do przemysłu medialnego i poligraficznego
czasopismo przeznaczone dla branży reklamowej, estetyka, historia
i sztuka reklamy

cena
3,90
42,00
5,50
59,90

45,00
20,99
14,81
29,00
16,60
12,60

pisma dla dzieci
T Y TUŁ
100 WYKREŚLANEK Z GŁOWĄ
ABECADŁO
ALFABET Z WIERSZYKAMI
ALFABET ZE ZWIERZĘTAMI
ANIMAL CLUB
AUTA
AUTA
BOB BUDOWNICZY MAGAZYN
CARTOON NETWORK
DRAGONS MAGAZYN
GIGANT MAMUT
GIGANT POLECA/KOMIKS GIGANT
GUMBALL MAGAZYN
HOBBY
HOBBY EXTRA
HOT WHEELS
KACZOR DONALD
KOCHANE ZWIERZAKI. KOLEKCJA MALUSZKA
KRAINA LODU
KRAINA ZWIERZĄT
KRZYSZTOFOREK
KSIĘŻNICZKA
KUBUŚ I PRZYJACIELE
KUDŁATE MALUCHY
KUMPEL
LEGO. STAR WARS
MAGAZYN BEN 10
MAGAZYN NA TOPIE
MAGAZYN SCOOBY DOO
MAGIC POCKET
MAGICZNE DZWIĘKI
MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY
MAŁY PIELGRZYM
MAŁY PRZEWODNIK KATOLICKI
MASZA I NIEDŹWIEDŹ
MIKI MAX!
MINI MINI MAGAZYN
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czasopisma krajowe

częstotliwość
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
rocznik
kwartalnik
miesięcznik
8 × rok
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwutygodnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
rocznik
11 × rok
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
kolekcja książeczek dla najmłodszych dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo edukacyjne dla uczniów klas I–III
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
katolickie czasopismo dla dzieci
katolickie czasopismo dla dzieci
katolickie czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci

cena
4,50
6,90
4,50
5,70
7,99
9,99
9,99
10,99
10,99
9,99
24,99
15,99
9,99
7,99
7,50
9,99
9,99
21,99
9,99
9,99
6,00
9,99
9,99
10,99
7,60
12,99
9,99
14,99
9,99
12,99
26,99
5,00
2,90
5,90
9,99
10,99
11,99

T Y TUŁ
MÓJ KUCYK PONY
NIEZWYKŁE MALOWANKI
PETS – MAGAZYN O ZWIERZĘTACH
PIDŻAMERSI MAGAZYN
PROMYCZEK DOBRA
PSI PATROL
SPIDERMAN MAGAZYN
STAR WARS KOMIKS
ŚWIAT DINOZAURÓW
ŚWIAT LEGO.LEGO BATMAN
ŚWIAT LEGO.LEGO CITY
ŚWIAT LEGO.LEGO FRIENDS
ŚWIAT LEGO.LEGO NINJAGO
ŚWIERSZCZYK
ŚWINKA PEPA.CHRUM... CHRUM...
ŚWINKA PEPPA MAGAZYN
TOMEK I PRZYJACIELE
TRANSFORMERS MAGAZYN
TVP ABC
WINX CLUB
ZABAWY I MARZENIA Z BARBIE

częstotliwość
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwutygodnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo katolickie dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo kolekcjonerskie
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci
czasopismo dla dzieci

cena
10,99
2,99
9,99
14,99
5,00
7,99
9,99
19,99
16,99
14,99
12,99
12,99
12,99
9,50
7,99
9,99
10,99
16,99
9,99
9,99
9,99

pisma naukowe, popularno-naukowe i techniczne
T Y TUŁ
21 WIEK
21 WIEK EXTRA
ACTA ARITHMETICA
ACTA CHIROPTEROLOGIA
ACTA GEOLOGICA POLONICA
ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA
ACTA NEUROPSYCHOLOGICA

częstotliwość
dwumiesięcznik
kwartalnik
20 × rok
półrocznik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo popularno-naukowe
czasopismo popularno-naukowe
teoria liczb
nietoperze
czasopismo naukowe
ichtiologia i rybactwo
neuropsychologia, neurologia, rehabilitacja ośrodkowego układu
nerwowego
czasopismo naukowe
miesięcznik naukowy o międzynarodowym zasięgu poświęcony fizyce
czasopismo naukowe o tematyce związanej z fizyką cząstek elementarnych, teorię pola, fizykę jądrową, teorię względności i fizykę statystyczną
czasopismo naukowe
historia
analiza matematyczna, równania różniczkowe, geometria
czasopismo naukowe, parazytologia

ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS
ACTA PHYSICA POLONICA A
ACTA PHYSICA POLONICA B + SUPPLEMENT

kwartalnik
miesięcznik
16 × rok

ANALECTA. STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW NAUKI
ANNALES COLLEGII NOBILIUM OPOLIENSES
ANNALES POLONICI MATHEMATICI
ANNALS OF PARASITOLOGY /
WIADOMOŚCI PARAZYTOLOGICZNE
APPLICATIONES MATHEMATICAE
ARCHAEOLOGIA POLONA
ARCHEOLOGIA

półrocznik
rocznik
6 × rok
kwartalnik
półrocznik
rocznik
rocznik

ARCHEOLOGIA POLSKI
ARCHEOLOGIA ŻYWA

rocznik
kwartalnik

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION /
ARCHIWUM OCHRONY ŚRODOWISKA
ARCHIVES OF HYDRO-ENGINEERING AND
ENVIRONMENTAL MECHANICS
ARCHIVES OF MECHANICS
ARCHIVES OF THERMODYNAMICS
ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOŚCIELNE

kwartalnik

zastosowania matematyki
archeologia
studia archeologiczne, sprawozdania z badań terenowych i publikacje nowych zabytków
czasopismo naukowe, archeologia
czasopismo popularnonaukowe promujące osiągnięć archeologii
polskiej i światowej
czasopismo naukowe

kwartalnik

czasopismo naukowe

dwumiesięcznik
kwartalnik
półrocznik

czasopismo naukowe
czasopismo naukowe
archiwistyka, bibliotekarstwo, informacja naukowa, historia, historia
sztuki, muzealnictwo, teologia

cena
8,99
9,99
90,00
95,00
40,00
150,00
20,00
35,00
118,15
144,06
25,00
31,50
126,00
47,25
105,00
55,00
48,00
45,00
16,80
55,00
24,00

oferta tematyczna

165,91
42,00
35,00
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T Y TUŁ
ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI
SPOŁECZNEJ

częstotliwość
rocznik

tematyka, charakter pisma
jedno z najbardziej zasłużonych i prestiżowych periodyków
filozoficznych w Polsce, stanowiące najlepsze i największe w naszym
kraju jednolite źródło wiedzy na temat historii idei, ideologii i myśli
społecznej na tle ich filozoficznych podstaw

cena
31,50

ART OF ORIENT
ARTIUM QUAESTIONES
ASK. RESEARCH & METHODS
ATENEUM KAPŁANSKIE
ATHENEUM. POLSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE
AURA

rocznik
rocznik
rocznik
kwartalnik
kwartalnik
miesięcznik

36,23
38,60
36,75
25,00
36,23
25,00

AZJA – PACYFIK

rocznik

BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING
BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
BÓL

kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik

historia, stosunki międzynarodowe
czasopismo naukowe z dziedziny historii sztuki
akademickie czasopismo poświęcone metodologii badań socjologicznych
czasopismo teologiczno-naukowe
politologia
czasopismo popularno-naukowe poświęcone kształtowaniu i ochronie
środowiska
czasopismo naukowe, poświęcone społecznym, politycznym oraz gospodarczym problemom Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej
czasopismo naukowe
czasopismo naukowo-techniczne
czasopismo prezentuje prace z zakresu szeroko pojętej tematyki bólu,
publikowane są prace powstające w polskich klinikach i laboratoriach,
i to zarówno prace eksperymentalne, jak i poglądowe, opracowane
przez przedstawicieli polskiego środowiska naukowego jak również
omówienia badań naukowych z różnych czasopism zagranicznych

BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES
MATHEMATICS
CHARAKTERY
CHARAKTERY WYDANIE SPECJALNE
CHEMICAL REVIEW
CHIRURGIA NARZĄDÓW RUCHU I ORTOPEDIA
POLSKA
CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ
CIVITAS. STUDIA Z FILOZOFII POLITYKI
COLLOQUIUM MATHEMATICUM
CONTROL AND CYBERNETICS

półrocznik

prace przeglądowe ze wszystkich dziedzin matematyki

miesięcznik
półrocznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
półrocznik
8 × rok
kwartalnik

czasopismo popularno-naukowe poświęcone psychologii
czasopismo popularno-naukowe poświęcone psychologii
czasopismo naukowe poświęcone chemii
czasopismo naukowe z dziedziny ortopedii, traumatologii i rehabilitacji narządu ruchu
czasopismo popularno-naukowe
czasopismo filozoficzne
naukowe prace przeglądowe ze wszystkich dziedzin czystej matematyki
Data Science, Knowledge Engineering and Modelling, Artificial Intelligence and Machine Learning, Computational Intelligence, Systems
and Control Theory, Modelling and Optimisation, Inverse Problems,
Shape Optimisation, Calculus of Variations, Operational Research and
Theory, Systems Control, Reliability and Analysis

CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE
CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO

półrocznik
półrocznik

DISSERTATIONES MATHEMATICAE
DREWNO. PRACE NAUKOWE. DONIESIENIA.
KOMUNIKATY

8 × rok
półrocznik

DZIEJE NAJNOWSZE
E – INFORMATICA

kwartalnik
rocznik

EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH

kwartalnik

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. ZESZYTY KIELECKIE

3 × rok

EKONOMISTA
ELEKTRONIK
ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA
EUROPA XXI

dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
półrocznik
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czasopisma krajowe

czasopismo naukowe
czasopismo naukowe koncentruje się na problemach jednostki
i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury
małe monografie ze wszystkich dziedzin matematyki
czasopismo naukowe w którym publikowane są oryginalne wyniki
nowatorskich badań podstawowych i stosowanych dotyczących
zagadnień technologicznych, technicznych, ekonomicznych
i ekologicznych – istotnych dla sfery nauki i przemysłów opartych na
drewnie wraz z ich otoczeniem
czasopismo naukowe, historia
anglojęzyczne czasopismo naukowe, informatyka, inżynieria
oprogramowania
misją czasopisma jest podejmowanie istotnych i aktualnych
problemów naukowych polskiej i światowej ustawicznej edukacji
zawodowej, andragogiki i oświaty dorosłych
czasopismo przedmiotowo-metodyczne, przeznaczone dla studentów
i nauczycieli nauczania początkowego
czasopismo naukowe dotyczące teorii i praktyki ekonomii
elektronika
elektronika
elektronika
geografia społeczno-ekonomiczna

30,19
125,00
50,00
37,50

105,00
16,50
18,50
40,00
54,00
5,50
20,00
189,00
52,50

55,00
27,00
115,50
31,87

30,00
39,00
21,00

20,00
65,52
10,00
12,00
16,00
40,00

T Y TUŁ
EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY

częstotliwość
miesięcznik

tematyka, charakter pisma
to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji
i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni
prawa unijnego przez sądy polskie, prezentuje prawo europejskie
z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny
archeologia, historia
czasopismo popularno-naukowe
czasopismo popularno-naukowe
czasopismo popularno-naukowe
czasopismo popularno-naukowe
zakres tematyczny publikowanych w czasopiśmie prac obejmuje
problematykę różnych dziedzin geografii fizycznej i dyscyplin
pokrewnych, w szczególności: geomorfologii, ginekologii, geologii
i paleogeografii czwartorzędu, meteorologii i klimatologii, ochrony
środowiska oraz zastosowania GIS w badaniach środowiska
czasopismo wyspecjalizowanym w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w którym poruszana jest
problematyka regionalna o zasięgu międzynarodowym i krajowym,
w szczególności dotycząca regionu łódzkiego

cena
79,00

FASCICULI ARCHAEOLOGIAE HISTORICAE
FOCUS EKSTRA
FOCUS HISTORIA
FOCUS HISTORIA EKSTRA
FOCUS WYDANIE SPECJALNE
FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA

rocznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
inne
rocznik

FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA

kwartalnik

FOLIA LIBRORUM

rocznik

problematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie skupia się na
zagadnieniach szeroko pojętego księgoznawstwa i informatologii tj.
teoria i praktyka bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa, prasoznawstwo, ruch wydawniczo-księgarski, biografistyka księgoznawcza

51,00

FUNDAMENTA MATHEMATICAE

miesięcznik

126,00

GEOGRAPHIA POLONICA
GEOLOGICAL QUARTERLY
HISTORIA SLAVORUM OCCIDENTIS
INTERDYSCYPLINARNE KONTEKSTY PEDAGOGIKI
SPECJALNEJ

kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA POWIERZCHNI
ITALICA WRATISLAVIENSIA
JĘZYK POLSKI
JOURNAL OF APPLIED GENETICS

miesięcznik
kwartalnik
półrocznik
kwartalnik
kwartalnik

JOURNAL OF CONTEMPORARY BRACHYTHERAPY

dwumiesięcznik

JOURNAL OF METALLIC MATERIALS (PRACE
INSTYTUTU METALURGII ŻELAZA)

kwartalnik

JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH

kwartalnik

JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS
KOSMOS. PROBLEMY NAUK BIOLOGICZNYCH
KRONOS. METAFIZYKA – KULTURA – RELIGIA
KULTURA I EDUKACJA

kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik

prace naukowe z teorii zbiorów, logiki matematycznej i podstaw matematyki, topologii i jej interakcje z algebrą i układami dynamicznymi
geografia ekonomiczno-społeczna i fizyczna
czasopismo naukowe
historia
czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki specjalnej, łączącej wiedzę z obszaru nauk humanistycznych,
społecznych i medycznych
czasopismo naukowo-techniczne
czasopismo naukowo-techniczne
językoznawstwo
czasopismo z zakresu językoznawstwa polskiego
czasopismo naukowo-techniczne zawierające prace w języku
angielskim z zakresu genetyki i hodowli roślin oraz zwierząt, a także
genetyki człowieka
czasopismo naukowe z dziedziny brachyterapii, radiobiologii oraz
fizyki medycznej
czasopismo jest swoistym forum prezentacji i wymiany poglądów
naukowych oraz informacji praktycznych z zakresu metalurgii,
inżynierii materiałowej, chemii, ochrony środowiska oraz zarządzania
w hutnictwie żelaza i stali
prace naukowe w wersji anglojęzycznej o szeroko rozumianej
tematyce związanej z ochroną roślin
czasopismo naukowe
problemy nauk biologicznych
nauki humanistyczne
zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje cały wybór
nauk społecznych – przede wszystkim socjologię, kulturoznawstwo
i pedagogikę, ale również filozofię, psychologię, politologię czy
antropologię

KWARTALNIK FILOZOFICZNY
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
REVIEW
NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA

kwartalnik
kwartalnik

filozofia, humanistyka
czasopismo naukowe

30,00
50,00

miesięcznik

12,99

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER POLSKA

miesięcznik

czasopismo poświęcone nauce o ziemi, geografii, oferuje artykuły,
zdjęcia, filmy, mapy, multimedia oraz informacje na temat środowiska, kultury, historii i podróżowania
czasopismo poświęcone nauce o ziemi, geografii, oferuje artykuły,
zdjęcia, filmy, mapy, multimedia oraz informacje na temat środowiska, kultury, historii i podróżowania

oferta tematyczna

45,00
9,99
10,99
10,99
19,99
60,00

45,50

40,00
42,00
36,23
30,00

21,00
31,50
48,30
14,99
272,45

40,00
32,50

75,00
40,00
20,00
20,00
36,23

9,99
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T Y TUŁ
NEODIDAGMATA

częstotliwość
rocznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo naukowe, poświęcone problemom teoretycznym,
empirycznym i innowacyjnym współczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dydaktyki, technologii kształcenia
i pedagogiki medialnej

cena
21,00

NOWA EUROPA WSCHODNIA
NOWY FILOMATA
NUKLEONIKA
ODPADY I ŚRODOWISKO
OPERATIONS RESEARCH AND DECISIONS/
BADANIA OPERACYJNE I DECYZYJNE
OPTICA APPLICATA
OPUSCULA MATHEMATICA
PARKI NARODOWE I REZERWATY PRZYRODY

5 × rok
półrocznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
kwartalnik

polityka, historia, kultura
kultura antyczna
radiochemia, chemia i fizyka radiacyjna, pomiary promieniowania
ochrona środowiska, gospodarka odpadami
czasopismo naukowo-techniczne

19,90
12,60
62,50
59,00
34,00

kwartalnik
dwumiesięcznik
kwartalnik

czasopismo naukowe poświęcone optyce
matematyka
czasopismo publikuje wyniki badań naukowych dotyczących
obszarów i gatunków chronionych: oryginalne artykuły materiałowe i artykuły przeglądowe oraz notatki florystyczne, faunistyczne
i mykobiotyczne; drukowane są również materiały polemiczne,
informacje o konferencjach i sympozjach naukowych oraz recenzje
publikacji poświęconych ochronie przyrody

42,00
12,00
16,20

PHARMACOLOGICAL REPORTS
PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ OPIECE

dwumiesięcznik
kwartalnik

POLIMERY
POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY
POLISH JOURNAL OF ECOLOGY
POLISH POLITICAL YEARBOOK
POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW
POSTĘPY FIZYKI
POSTĘPY TECHNIKI JĄDROWEJ

miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik

PRACE GEOGRAFICZNE
PRACE IPPT PAN / IPPT Reports on Fundamental
Technological Research
PRAKSEOLOGIA

kwartalnik
czasopismo
nieperiodyczne
rocznik

PROGRESS IN PLANT PROTECTION

kwartalnik

PRZEGLĄD ARCHEOLOGICZNY
PRZEGLĄD GEOFIZYCZNY

rocznik
kwartalnik

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY
PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY
PRZEGLĄD HISTORYCZNY
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY

kwartalnik
miesięcznik
półrocznik
kwartalnik
kwartalnik

PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

dwumiesięcznik

PRZEGLĄD ZACHODNI

kwartalnik

PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI

kwartalnik

publikacje naukowe dotyczące wszystkich aspektów farmakologii
specjalistyczne czasopismo naukowe, upowszechniające informacji
o praktyce, teorii i badaniach naukowych w zakresie pielęgniarstwa
w anestezjologii i intensywnej opiece
chemia, technologia, przetwórstwo tworzyw polimerowych
czasopismo naukowe, kosmetologia i dziedziny pokrewne
czasopismo naukowe, ochrona środowiska naturalnego
politologia
czasopismo naukowe, socjologia
czasopismo naukowe, fizyka na świecie i w Polsce
w czasopiśmie publikowane są artykuły i doniesienia z zakresu najogólniej rozumianej problematyki atomistyki, tematyka ta obejmuje
rozwój badań w dziedzinie fizyki i chemii jądrowej, metody badawcze, aparaturę jądrową, zastosowania metod i aparatury jądrowej
w biologii, geologii, przemyśle, ochronie środowiska i medycynie – pismo przeznaczone jest do szerokiego kręgu odbiorców: od
nauczycieli i uczniów szkół średnich, aż po pracowników naukowych
czasopismo naukowe, geografia
badania koncentrują się na podstawowych aspektach nauk stosowanych i inżynierii.
czasopismo poświęcone filozoficznym, teoretycznym i metodologicznym zagadnieniom sprawności działania
tematyka związana z dziedziną nauk rolniczych, biologicznych
i chemicznych. Artykuły dotyczą następujących dyscyplin: agronomii,
inżynierii rolniczej, biologii, biologii molekularnej, mikologii, entomologii, herbologii, ekologii, biotechnologii, biochemii, chemii
archeologia, historia
hydrologia, meteorologia, klimatologia, fizyka wnętrza Ziemi
i przestrzeni okołoziemskiej
czasopismo naukowe, geografia
czasopismo naukowe, geologia
czasopismo naukowe, historia dziejów oświaty i wychowania w Polsce
czasopismo naukowe, historia
czasopismo naukowe, problematyka interdyscyplinarna w zakresie
m.in. historii, filologii, socjologii, kulturoznawstwa, estetyki, filozofii
czasopismo naukowe z zakresu prawa konstytucyjnego i zagadnień
ustrojowych
czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym, problematyka m.in. historii Niemiec, stosunków polsko-niemieckich
w czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny historii,
demografii, ekonomii, politologii, socjologii oraz stosunków polsko-niemieckich odnoszące się terytorialnie do Pomorza Zachodniego
i ziem przyległych
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czasopisma krajowe

568,54
35,00

37,80
15,00
58,00
30,19
27,00
12,60
12,50

40,00
46,08
37,80
75,00

35,00
15,00
40,00
12,60
20,00
21,00
30,00
42,26
25,00
25,00

T Y TUŁ
PRZESTRZENIE TEORII
REALITY OF POLITICS
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY
ROCZNIK STRATEGICZNY

częstotliwość
półrocznik
rocznik
półrocznik
rocznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo literaturoznawcze
politologia
prace z zakresu językoznawstwa, literatury i historii ludów Azji i Afryk
analiza i ocena środowiska międzynarodowego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych z polskiego punktu widzenia
zagadnień politycznych, wojskowych i gospodarczych, przedstawianych zarówno w aspekcie globalnym, regionalnym, jak i lokalnym

cena
45,00
30,19
36,75
51,45

ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ZOOTECHNICZNEGO

kwartalnik

15,00

ROCZNIKI PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY

kwartalnik

genetyka i hodowla zwierząt, systemy i technologie użytkowania
zwierząt, żywienie zwierząt, rozród zwierząt, jakość produktów
zwierzęcych, zachowanie się dobrostan zwierząt
czasopismo poświęcone jest badaniom związanym z naukową
problematyką bezpieczeństwa żywności i wody, żywienia, higieny
środowiska, toksykologii i oceny ryzyka, zdrowia publicznego i innych
dziedzin pokrewnych

ROCZNIKI SOCJOLOGII RODZINY

rocznik

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

dwumiesięcznik

SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE
STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE

rocznik
rocznik

STUDIA CHOREOLOGICA
STUDIA EDUKACYJNE

rocznik
8 × rok

STUDIA MATHEMATICA

18 × rok

STUDIA NAD RODZINĄ
STUDIA OBSZARÓW WIEJSKICH

kwartalnik
kwartalnik

STUDIA ORIENTALNE
STUDIA POLITOLOGICZNE

półrocznik
kwartalnik

historia
czasopismo naukowe o profilu politologicznym w którym publikowane są artykuły z zakresu nauk o polityce, obok analiz naukowych
zawierają recenzje polskich i zagranicznych książek politologicznych
oraz sprawozdania z konferencji naukowych

36,23
38,00

STUDIA POLITYCZNE
STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO

kwartalnik
5 × rok

20,00
23,00

STUDIA REGIONALNE I LOKALNE

kwartalnik

STUDIA SOCJOLOGICZNE
ŚWIAT IDEI I POLITYKI
ŚWIAT MATEMATYKI
ŚWIAT NAUKI

kwartalnik
rocznik
5 × rok
miesięcznik

ŚWIAT TAJEMNIC
TECHNIKA POSZUKIWAŃ GEOLOGICZNYCH,
GEOTERMIA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

dwumiesięcznik
półrocznik

czasopismo naukowe, polityka
czasopismo, którego celem jest przedstawianie procesów zmian
i najnowszych tendencji w ustroju i funkcjonowaniu instytucji prawa
publicznego, stanowi forum naukowe zarówno dla teoretyków, jak
i praktyków, dające możliwość prezentowania prac z zakresu teorii
prawa publicznego, studiów i materiałów z badań, dokumentów
międzynarodowych i UE, orzecznictwa trybunałów i sądów, w tym
szczególnie sądów administracyjnych, oraz prac uwzględniających
działalność podmiotów administrujących (administracji publicznej)
i administrowanych (adresatów rozstrzygnięć organów administracji)
w rozwiązywaniu problemów praktycznych
czasopismo naukowe, polityka lokalna i regionalna w perspektywie
międzynarodowej
czasopismo naukowe, socjologia
politologia
popularnonaukowa, matematyka, informatyka, gry logiczne
czasopismo popularno-naukowe, polska edycja SCIENTIFIC AMERICAN; informacje o odkryciach naukowych, technikach i technologiach
czasopismo popularno-naukowe
geotermia, odnawialne źródła energii, hydrogeologia, geologia
złożowa oraz inżynieria złożowa, geologia, geofizyka i geodezja,
wiertnictwo i górnictwo, ciepłownictwo i energetyka, zrównoważony
rozwój, ochrona środowiska oraz inżynieria środowiska

czasopismo celem jest upowszechnianie najnowszych wyników badań nad procesami zachodzącymi w rodzinie a także nad procesami
wywierającymi wpływ na rodzinę jako instytucję, grupę i wspólnotę
czasopismo popularno-naukowe poświęcone zabytkom i obiektom
dziedzictwa narodowego
archeologia
czasopismo prezentujące wyniki badań nad myślą starożytności
i średniowiecza
czasopismo naukowe poświęcone różnorodnym aspektom tańca
interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom
edukacyjnym
prace naukowe dotyczące analizy funkcjonalnej, abstrakcyjnych
metod analizy matematycznej i teorii prawdopodobieństwa
czasopismo naukowe, rodzina
czasopismo naukowe w którym publikowane są oryginalne opracowania naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym z zakresu
geografii społeczno-ekonomicznej, geografii wsi, przestrzennego
zagospodarowania, dotyczące Polski i Europy

oferta tematyczna

30,00

39,00

17,00
50,00
42,00
35,71
48,00
126,00
14,30
40,00

21,00
31,50
26,26
9,00
6,49
3,99
21,00
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T Y TUŁ
THE PECULIARITY OF MAN
WIADOMOŚCI CHEMICZNE

częstotliwość
półrocznik
dwumiesięcznik

WIEDZA I ŻYCIE
WIEŚ I ROLNICTWO

miesięcznik
kwartalnik

WSPÓŁCZESNE PIELĘGNIARSTWO I OCHRONA
ZDROWIA

kwartalnik

WSZECHŚWIAT
ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA
ADMINISTRACYJNEGO

kwartalnik
dwumiesięcznik

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO. PRACE Z PRAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

kwartalnik

tematyka, charakter pisma
politologia, prawo, ekonomia, humanistyka, filozofia
publikowane są przede wszystkim artykuły przeglądowe, a także
inne wartościowe materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym takie jak: artykuły oparte na pracach doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały wyróżnione przez Rady Wydziałów, przed którymi
toczyły się odpowiednie procesy; materiały informacyjne na temat
uczonych oraz jednostek naukowych, firm farmaceutycznych lub
pokrewnych chemii; materiały o aktualnych osiągnięciach w szeroko
pojętych naukach chemicznych
czasopismo popularno-naukowe, fizyka, chemia, medycyna, technika
czasopismo naukowe, zagadnienia ekonomiczne, socjologiczne,
demograficzne, kulturowe, o obszarach wiejskich
czasopismo publikujące artykuły oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz studenckie z dziedziny pielęgniarstwa, położnictwa,
medycyny i szeroko rozumianej ochrony zdrowia, kwartalnik jest
adresowany do pielęgniarek, położnych oraz innych pracowników
ochrony zdrowia
czasopismo popularno-naukowe, przyrodnicze
celem czasopisma jest upowszechnianie dorobku orzecznictwa
sądów administracyjnych oraz związanej z nim problematyki naukowo-badawczej, prezentowanej w formie studiów, artykułów i analiz,
a także informowanie o działalności sądownictwa administracyjnego
w Polsce i na świecie
na jego łamach omawiane są wszystkie aspekty prawa autorskiego,
prawa ochrony konkurencji oraz prawa informacyjnego

cena
36,23
64,00

9,99
20,00
20,00

12,00
95,00

122,00

pisma specjalistyczne i branżowe
T Y TUŁ
A&S POLSKA
ACADEMY OF AESTHETIC AND ANTI AGING
MEDICINE
ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA

kwartalnik

ACTA ORNITHOLOGICA
AGROSERWIS
ALMANACH MEDIÓW I REKLAMY

półrocznik
dwutygodnik
rocznik

ANALITYKA NAUKA I PRAKTYKA

kwartalnik

ANNALES ZOOLOGICI
ARCHIVES OF ACOUSTICS
ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING

kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik

ARCHIWUM KRYMINOLOGII
AUTOMATYKA PODZESPOŁY APLIKACJE

półrocznik
miesięcznik

BALTIC TRANSPORT JOURNAL

dwumiesięcznik

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI OD A DO Z

dwumiesięcznik

BEZPIECZEŃSTWO W LOGISTYCE

kwartalnik

BILANS ENERGETYCZNY POLSKI W UKŁADZIE OECD
I EUROSTAT

rocznik
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czasopisma krajowe

częstotliwość
dwumiesięcznik
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo branży security
czasopismo dla lekarzy zajmujących się szeroko pojętą medycyną
estetyczną i przeciwstarzeniową
czasopismo o tematyce hematologii klinicznej i doświadczalnej oraz
transfuzjologii
czasopismo o tematyce ornitologicznej
czasopismo branżowe, biznes rolny, rynek, ekologia
informacje o firmach z kręgu mediów, reklamy oraz branż wspomagających te rynki
pismo przeznaczone zarówno dla chemików analityków, kadry
kierowniczej laboratoriów, jak i pracowników technicznych
czasopismo na temat zoologii
czasopismo naukowe
czasopismo zawiera prace z zakresu mechaniki, konstrukcji inżynierskich, budowy i utrzymania dróg, kolei i mostów, technologii
budowy obiektów inżynierskich
czasopismo poświęcone kryminologii
miesięcznik branżowy poświęcony automatyce i robotyce przemysłowej, automatyce budynkowej oraz energetyce
czasopismo dla ekspertów w dziedzinie transportu i turystyki
w rejonie Morza Bałtyckiego
czasopismo dla administratorów sieci – praktyczna wiedza i eksperckie
instrukcje do sprawnego zapewnienia bezpieczeństwa firmowej sieci
czasopismo dla specjalistów odpowiedzialnych za transport, logistykę
i bezpieczeństwo
publikacja przedstawia szczegółowe bilanse energii Polski, sporządzone według zasad metodycznych, którymi posługują się dwie
wiodące organizacje międzynarodowe, zajmujące się problematyką
energii (Międzynarodowa Agencja Energii IEA-OECD i Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich EUROSTAT)

cena
15,00
38,88
54,75
37,00
6,00
250,00
35,00
80,00
161,30
30,00

89,50
10,00
125,00
349,00
100,00
735,00

T Y TUŁ
BILANS ENERGII PIERWOTNEJ

częstotliwość
rocznik

tematyka, charakter pisma
publikacja zawiera dane dotyczące bilansu energii pierwotnej, a więc
informacje o pozyskaniu, imporcie, eksporcie, zmianie zapasów
oraz o zużyciu globalnym nośników energii. Dodatkowo obejmuje
również wielkość produkcji i zużycia ogółem energii elektrycznej oraz
wielkość zużycia nośników energii odnawialnej na produkcję ciepła
i energii elektrycznej

BIULETYN BRANŻOWY „ENERGIA ELEKTRYCZNA”

miesięcznik

w miesięczniku prezentowana jest problematyka elektroenergetyczna zarówno z zakresu techniki i technologii, jak i zarządzania,
ekonomii, prawa, obsługi klientów, a także innych zagadnień
związanych z energetyką

BIULETYN CIEPŁOWNICTWA

kwartalnik

BIULETYN INPE (INFORMACJE O NORAMCH
I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH)
BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA

miesięcznik
dwumiesięcznik

CEMENT WAPNO BETON

dwumiesięcznik

CHEMIA PRZEMYSŁOWA
CHŁODNICTWO & KLIMATYZACJA

5 × rok
11 × rok

COMPUTER ASSISTED METHODS IN ENGINEERING
AND SCIENCE
CUKIERNICTWO I PIEKARSTWO

kwartalnik

kwartalny serwis informacyjny o sytuacji w ciepłownictwie polskim,
który zawiera dane o produkcji i dystrybucji ciepła w układzie
wojewódzkim oraz w podziale na grupy wytwórców (elektrownie
i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciepłownie
zawodowe) – prezentowane są informacje o cenach sprzedaży ciepła
oraz cenach zakupu węgla energetycznego przez producentów ciepła
informacje o przepisach technicznych normach i zasadach wiedzy
technicznej w zakresie elektryki
informacje o najnowszych pracach badawczych i osiągnięciach naukowych Instytutu, urządzenia, patenty, materiały, technologie spawania
poradnik budowlany, publikacje prac naukowo-badawczych
z dziedziny chemii i technologii wiążących materiałów budowlanych
oraz betonu
fachowe czasopismo chemiczne prezentujące problematykę branży
czasopismo branżowe, maszyny i urządzenia chłodnicze, technologie,
aparatura kontrolno-pomiarowa
prace naukowe w dziedzinie nauk obliczeniowych

8 × rok

DENTAL ESTETIC

półrocznik

DENTAL LABOR

kwartalnik

odbiorcami pisma są głównie technicy dentystyczni i lekarze protetycy – czasopismo jest cennym źródłem wiedzy przydatne w każdym
gabinecie stomatologicznym i protetycznym i niezastąpiona pomoc
w codziennej pracy

40,00

DROGOWNICTWO

miesięcznik

21,00

ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY

kwartalnik

EKSPERT OCHRONY INFORMACJI
ELASTOMERY

miesięcznik
kwartalnik

ELEKTRO INFO
ELEKTROSYSTEMY
EMITOR. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA
W ELEKTROWNIACH I ELEKTROCIEPŁOWNIACH
ZAWODOWYCH

10 × rok
miesięcznik
rocznik

ENERGETYKA CIEPLNA I ZAWODOWA
ENERGETYKA WODNA

8 × rok
kwartalnik

czasopismo poświęcone zagadnieniom nauki, techniki i gospodarki
drogowej
czasopismo poświęcone problematyce zużycia zasobów wody,
degradacji środowiska, ekologii
ochrona danych, systemy informatyczne, środki zabezpieczające
chemia, technologia, przetwórstwo i zastosowania elastomerów,
polimerów i gumy
czasopismo branży elektro-energetycznej
czasopismo o tematyce elektrotechnicznej
publikacja zawiera dane regionalne o zanieczyszczeniach środowiska
spowodowanych przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe,
dane obejmują ilość i parametry zużytych paliw, wielkości emisji
zanieczyszczeń atmosfery (popiół lotny, dwutlenek siarki, tlenki
azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla)
czasopismo na temat branży energetycznej i ciepłowniczej
to ogólnopolski kwartalnik poświęcony tematyce energetyki i gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej, odzysku energii na sztucznych
ciekach i systemach wodnych, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii

ENERGIA GIGAWAT

miesięcznik

nowoczesny miesięcznik, którego celem jest wymiana informacji
oraz kojarzenie piekarzy, cukierników i lodziarzy z ofertą firm produkujących surowce, maszyny i urządzenia oraz opakowania
czasopismo o profilu praktycznym adresowane do wszystkich obecnych i przyszłych lekarzy dentystów, a w szczególności stomatologów
zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu stomatologii estetycznej

czasopismo poświęcone problemom wytwarzania i rozprowadzania
energii w kraju i na świecie

oferta tematyczna

cena
735,00

32,40

210,00

16,80
37,00
60,00
23,15
19,50
165,91
28,00

70,00

52,50
25,00
90,00
13,00
9,80
735,00

25,00
15,00

15,00
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T Y TUŁ
ENERGIA I RECYKLING

częstotliwość
11 × rok

ENGINEERING TRANSACTIONS
ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING
ETNOGRAFIA POLSKA
EUROFLOTA

kwartalnik
kwartalnik
rocznik
9 × rok

EUROLOGISTICS
EUROPEJSKI BIULETYN CENOWY NOŚNIKÓW
ENERGII

dwumiesięcznik
miesięcznik

FACHOWY WYKONAWCA

dwumiesięcznik

FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW
FARMER
FENOMENOLOGIA
FIBRES & TEXTILIES IN EASTERN EUROPE

kwartalnik
miesięcznik
rocznik
dwumiesięcznik

FILMPRO
FINANSE KOMUNALNE

kwartalnik
miesięcznik

FLEET
FOOD – LEX

10 × rok
kwartalnik

FOOD FORUM
FOOD SERVICE POLSKA
FORUM BUDOWLANE
FRAGMENTA FAUNISTICA
GAZETA PODATKOWA

dwumiesięcznik
10 × rok
miesięcznik
półrocznik
105 × rok

GAZETA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

miesięcznik

GEODETA

miesięcznik

GLOTTODIDACTICA
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA on-line

rocznik
roczny dostęp

HANDEL

10 × rok

HASŁO OGRODNICZE

miesięcznik

HIGIENA W PLACÓWKACH OPIEKI MEDYCZNEJ
aktualizacja
HODOWCA DROBIU
HODOWCA I CHÓW BYDŁA

kwartalnik
miesięcznik
11 × rok

HODOWCA TRZODY CHLEWNEJ

dwumiesięcznik
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czasopisma krajowe

tematyka, charakter pisma
circular economy – gospodarka obiegu zamkniętego, racjonalne
gospodarowanie odpadami
czasopismo specjalistyczne
czasopismo specjalistyczne
najnowsze wyniki badań polskich etnologów
czasopismo skierowane dla kadry zarządzającej flotą samochodową
w firmach oraz przedstawicieli rynku flotowego
czasopismo poświęcone tematyce logistyki na terenie Europy
miesięcznik zawiera: w części międzynarodowej – przegląd
kwartalnych i miesięcznych cen energii elektrycznej, gazu,
paliw stałych i produktów naftowych dla odbiorców końcowych
w przemyśle i gospodarstwach domowych w poszczególnych
krajach UE-27, w tym w Polsce oraz zestawienie cen giełdowych
ropy i produktów naftowych, a w części krajowej – miesięczny oraz
kwartalny przegląd cen wybranych nośników energii w układzie
ogólnokrajowym i w podziale na województwa
czasopismo specjalistyczne adresowane do wykonawców prowadzących prace remontowo-budowlane
medycyna rodzinna, interna
nowoczesne rolnictwo
filozofia, humanistyka
włókna, tkaniny, produkty włókniste, ogólne problemy gospodarcze
przemysłu włókienniczego na świecie
magazyn z branży audiowizualnej
miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych w którym omawiane
są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania RIO i jest skierowana w równym
stopniu do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego jak również
do osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów
w sferze finansów publicznych
motoryzacja, zarządzanie flotą, biznes
prawo żywnościowe, bezpieczeństwo i jakość żywności, znakowanie,
środowisko, nowe przepisy
profesjonalny magazyn o żywności i żywieniu
gastronomia, catering, branża restauratorska
maszyny budowlane
czasopismo naukowe
podatki, prawo pracy, ubezpieczenia w ZUS, rachunkowość i prawo
gospodarcze
zakres tematyczny gazety podzielony jest na sześć głównych działów
i dostarcza niezbędnej wiedzy menedżerom, technologom, szefom
produkcji, zaopatrzeniowcom, handlowcom oraz przyszłym pracownikom branży – informacje publikowane w GPD mają na celu pomóc
przedsiębiorcom oraz pracownikom w rozwoju ich firm, zwiększaniu
konkurencyjności na rynku, podnosić wiedzę i świadomość z zakresu
ekonomii, prawa, finansów, nowych rozwiązań technicznych i technologii stosowanych w drzewnictwie
czasopismo z zakresu geodezji, kartografii, katastru, GIS-u

cena
18,00
115,22
35,00
40,00
65,80
27,00
126,00

6,90
16,00
12,00
40,00
75,00
19,00
69,00

25,00
108,00
29,00
19,99
9,00
35,00
4,00
11,00

36,72

czasopismo z zakresu lingwistyki stosowanej
poradnik to nieodzowna pomoc dla wszystkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki wodą i ściekami
czasopismo branżowe dla właścicieli i kierowników sklepów

35,00
736,80

czasopismo branżowe dla sadowników, warzywników producentów
roślin ozdobnych
prezentuje kompleksowe i praktyczne podejście do zagadnień higieny, zarówno w placówkach lecznictwa otwartego, jak i zamkniętego
magazyn nowoczesnego drobiarstwa
nowoczesny magazyn przeznaczony dla producentów mleka i bydła
opasowego
czasopismo przeznaczone dla producentów żywca wieprzowego

20,00

25,00

172,20
9,50
9,60
13,00

T Y TUŁ
HOTELARZ
INDYK POLSKI

częstotliwość
miesięcznik
kwartalnik

INFORMACJA STATYSTYCZNA O ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

miesięcznik

INFORMACJA STATYSTYCZNA O RYNKU PALIW
CIEKŁYCH

miesięcznik

INFORMACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
WYD. C.H. BECK
INSTAL

kwartalnik
miesięcznik

INSTALACJE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
aktualizacja
INŻYNIER I FIZYK MEDYCZNY

dwumiesięcznik

INŻYNIERIA GÓRNICZA

kwartalnik

INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA

dwumiesięcznik

INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA

dwumiesięcznik

ISO SERVICE on-line

roczny dostęp

ITWIZ MAGAZYN

miesięcznik

IZOLACJE

10 × rok

JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND
MAINTENANCE / PROBLEMY EKSPLOATACJI

kwartalnik

JOURNAL OF URBAN ETHNOLOGY

rocznik

JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT

kwartalnik

KADRY WYD. C.H. BECK

14 × rok

KAIZEN

dwumiesięcznik

kwartalnik
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo skierowane do osób związanych z branżą hotelarską
czasopismo adresowane do producentów drobiu, właścicieli ferm
i firm drobiarskich
biuletyn obejmuje informacje o stanie mocy elektroenergetycznych
i poziomie produkcji w elektrowniach zawodowych i przemysłowych, w podziale na grupy wytwórców według nośników energii,
prezentowane są informacje o wielkości zużycia energii elektrycznej,
przepływach energii elektrycznej z zagranicy i za granicę oraz o zużyciu paliw w elektroenergetyce zawodowej
biuletyn przedstawia informacje statystyczne o funkcjonowaniu
rynku paliw ciekłych w Polsce, przedstawione są dane o wielkości
produkcji, importu, sprzedaży i zapasów benzyn, olejów napędowych, lekkiego oleju opałowego i gazu ciekłego
administracja publiczna, prawo, podatki, ekonomia
czasopismo specjalistyczne, teoria i praktyka w instalacjach m.in.
ciepłowniczych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji i wod.-kan.
czasopismo poświęcone zagadnieniom rynku instalacyjnego
dla osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowaniem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych
medycyna, fizyka medyczna, inżynieria biomedyczna, radiologia,
onkologia, diagnostyka, radioterapia, obrazowanie
czasopismo prezentuje najciekawsze rozwiązania techniczne i technologiczne wdrażane w zakładach górniczych w kraju i na świecie,
a także rozwiązania maszyn i technologii dla górnictwa pod kątem
doboru, wdrażania, eksploatacji, bezpieczeństwa oraz napraw
w czasopiśmie publikowane są artykułu o szerokim spektrum
tematycznym, obejmującym problematykę procesów i operacji jednostkowych inżynierii chemicznej, bio- i nanotechnologie, inżynierię
biomedyczną, recykling, bezpieczeństwo procesowe oraz obliczenia
i projektowanie aparatów w aspekcie poprawy wydajności, lepszego
wykorzystania surowców, oszczędności energii i ochrony środowiska
Czasopismo przeznaczone jest zarówno dla pracowników badawczych, projektantów, konstruktorów, jak i dla menadżerów oraz
inżynierów ruchowych
zagadnienia ogólne i ochrona środowiska, inżynieria brzegowa i pełnomorska, geotechnika, geosyntetyki, budowle morskie i portowe,
technika portów
miesięcznik zawierający niezbędne informacje, wskazówki i porady
ekspertów dotyczące wdrażania i monitorowania systemów
zarządzania – przejrzysta struktura, praktyczne przykłady, pytania
i odpowiedzi pomogą uniknąć najczęściej popełnianych błędów
w sterowaniu systemami zarządzania wg norm ISO i innych norm
branżowych
pismo eksperckie o IT, zwracając uwagę na biznesowe aspekty technologii, łączy zagadnienia informatyczne z tematyką biznesową
czasopismo branżowe, ocieplenia, hydroizolacje, izolacje termiczne itd.
transfer technologii i metody informacyjnego wspomagania systemów technicznych i organizacyjnych, zaawansowane technologie
wytwarzania i eksploatacji, metody badania jakości i trwałości
eksploatacyjnej, technologie proekologiczne, aparatura naukowo-badawcza i testowa, specjalne urządzenia technologiczne
czasopismo dla badaczy miejskiej kultury, zarówno w jej wymiarze
teoretyczno-metodologicznym, jak i szczegółowej analizy aspektów
kultury miasta
zagadnienia urządzania przestrzeni produkcyjnej rolnictwa,
gospodarki wodnej w rolnictwie, sanitacji wsi i gospodarowania na
użytkach zielonych
kadry i płace, podatki i rachunkowość, sektor publiczny oraz
zarządzanie
publikacja opisuje od strony praktycznej, w jaki sposób można
zastosować metodą KAIZEN we własnej organizacji, tak aby uzyskać
zamierzony cel

oferta tematyczna

cena
14,00
15,00
31,50

31,50

110,00
30,45
8,50
218,40
15,50
39,00

57,15

56,25
388,68

28,00
11,00
25,00

30,00
48,50
91,69
35,00
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T Y TUŁ
KATALOG ELEKTROCIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH

częstotliwość
rocznik

KATALOG ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPŁOWNI
ZAWODOWYCH

rocznik

KATALOG ELEKTROWNI WIATROWYCH

rocznik

KATALOG OPERATORÓW SYSTEMÓW
DYSTRYBUCYJNYCH

rocznik

KATALOG PARAMETRÓW NIEZAWODNOŚCIOWYCH
BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

rocznik

KIERUNEK SPOŻYWCZY

3 × rok

KIERUNEK WOD-KAN
KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA

kwartalnik
dwumiesięcznik

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

kwartalnik

KRUSZYWA
KURIER DRZEWNY

kwartalnik
11 × rok

LABORATORIUM PRZEGLĄD OGÓLNOPOLSKI

5 × rok

LOGISTYKA

dwumiesięcznik

LOGISTYKA A JAKOŚĆ
LOGISTYKA PRODUKCJI
MAGAZYN AUTOSTRADY

dwumiesięcznik
kwartalnik
8 × rok

MAGAZYN FOTOWOLTAIKA
MAGAZYN INSTALATORA

kwartalnik
11 × rok

MAGAZYN PRZEMYSŁU RYBNEGO

dwumiesięcznik

MAGAZYNOWANIE I DYSTRYBUCJA
MAKE-UP TRENDY

dwumiesięcznik
kwartalnik

MARKETER PLUS
MATERIAŁY CERAMICZNE

dwumiesięcznik
kwartalnik

MEASUREMENT AUTOMATION MONITORING (PAK)
MEBLARSTWO. KOMPONENTY I TECHNOLOGIE

miesięcznik
miesięcznik

MEBLE PLUS

8 × rok
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czasopisma krajowe

tematyka, charakter pisma
katalog zawiera charakterystykę i szczegółowe parametry techniczne
wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni przemysłowych,
nazwy podmiotów gospodarczych posiadających elektrociepłownie
(ich adresy, numery telefonów) i inne informacje encyklopedyczne,
oraz informacje dotyczące urządzeń ochrony środowiska oraz przeprowadzonych i planowanych modernizacji i rozbudowy przedsiębiorstw
wytwórczych
katalog zawiera charakterystykę wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni zawodowych wraz z danymi technicznymi podstawowych
urządzeń wytwórczych, obejmuje on również informacje dotyczące
urządzeń ochrony środowiska oraz przeprowadzonych i planowanych
modernizacji i rozbudowy przedsiębiorstw wytwórczych
katalog zawiera charakterystykę i wybrane parametry techniczne
farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie Polski, o mocy zainstalowanej powyżej 10 MW, podano dane dotyczące lokalizacji farm
wiatrowych, a także informacje o źródłach finansowania inwestycji
katalog zawiera ogólną charakterystykę przedsiębiorstw sieciowych –
charakterystyka obejmuje trzy grupy danych: ogólne dane o przedsiębiorstwie sieciowym, wskaźniki techniczno-ekonomiczne, bazę
wytwórczą elektroenergetyki na terenie działania przedsiębiorstwa
opracowanie ma charakter rocznika i zawiera zestawienia wskaźników
eksploatacyjnych i niezawodnościowych oraz statystykę przerw z powodu awarii najczęściej uszkadzających się elementów podstawowych
zespołów konstrukcyjnych bloków energetycznych, określonych dla
zaproponowanych grup jednostek wytwórczych
nowe technologie w przemyśle spożywczym
fachowe czasopismo prezentujące problematykę branży
kosmetologia, kosmetyka, medycyna estetyczna, higiena, dietetyka,
dermatologia, trychologia, makijaż permanentny, biologia, chemia
pismo branżowe kierowanym przede wszystkim do środowiska
sędziowskiego
czasopismo na temat przemysłu kruszyw
pismo branżowe skierowane do sektora drzewno-meblarskiego
(technika, technologie, nowości)
czasopismo branżowe, ochrona środowiska, laboratoria przemysłowe
i medyczne
czasopismo specjalistyczne, branża logistyczno-transportowo-magazynowa
czasopismo branżowe, logistyka
zarządzanie, technologia, opakowania, maszyny i urządzenia
czasopismo branżowe, projektowanie, budowa, utrzymanie, zarządzanie drogami i autostradami
czasopismo specjalistyczne, branża instalacji fotowoltaicznych
branża instalacyjna: ogrzewanie, wod.-kan., wentylacja, klimatyzacja, kominki, kominy, instalacje gazowe, odnawialne źródła energii
(pompy ciepła, fotowoltaika)
czasopismo o tematyce ekonomiki przemysłu rybnego, technologii
przetwórstwa ryb, akwakultury i rybołówstwa
zagadnienia magazynowania i dystrybucji
kwartalnik o sztuce makijażu skierowany do wizażystów i fotografów
beauty
marketing, zarządzanie, obsługa klienta
wyniki oryginalnych badań dotyczących wytwarzania, budowy
i właściwości materiałów ceramicznych
pomiary, automatyka, kontrola
pismo skierowane do producentów mebli i komponentów służących
do ich wytworzenia, przekazuje wiedzę o aktualnie panujących trendach we wzornictwie, prezentuje najnowsze technologie i informacje
o ważnych wydarzeniach związanych z branżą meblarską, pozwala
na zapoznanie się z ofertą dostawców półfabrykatów, komponentów
oraz akcesoriów, wykorzystywanych do produkcji mebli
czasopismo specjalistyczne branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz

cena
1680,00

1323,00

1995,00

1323,00

1050,00

25,00
25,00
17,90
135,00
39,00
11,80
32,00
30,00
71,82
29,00
40,00
16,50
13,50
21,90
25,00
19,90
49,00
21,00
18,90
11,25

12,90

T Y TUŁ
MECHANIK

częstotliwość
miesięcznik

MEMENTO

dwumiesięcznik

MENEDŻER ZDROWIA

8 × rok

MIESZKANIE I WSPÓLNOTA

miesięcznik

MIĘDZYNARODOWY BIULETYN WĘGLOWY

półrocznik

MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY

11 × rok

MOSTY

5 × rok

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

dwutygodnik

NAPĘDY I STEROWANIE
NIEBIESKA LINIA

11 × rok
dwumiesięcznik

NOTES KONSERWATORSKI
NOWA ENERGIA

rocznik
5 × rok

NOWA SPRZEDAŻ
NOWA TECHNIKA WOJSKOWA

dwumiesięcznik
miesięcznik

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE
NOWOCZESNE HALE

dwumiesięcznik
kwartalnik

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE

dwumiesięcznik

NOWOCZESNY MAGAZYN
NOWY PRZEMYSŁ

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik

OBRÓBKA METALU

kwartalnik

OCHRONA MIENIA I INFORMACJI
OCHRONA ZABYTKÓW
ODPADY KOMUNALNE
OKNO
ORGANIZACJA I KIEROWANIE

dwumiesięcznik
półrocznik
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik

OŚWIETLENIE LED

dwumiesięcznik

tematyka, charakter pisma
czasopismo naukowo-techniczne, adresowane do inżynierów,
konstruktorów, technologów, producentów maszyn i urządzeń
pismo branżowe, dotyczy spraw związanych z branżą pogrzebową – przepisy prawne, usługi cmentarne i pogrzebowe, producenci
trumien i utensyliów pogrzebowych
czasopismo branżowe dla menedżerów związanych z rynkiem
medycznym
poradnik w zakresie zarządzania budynkami wielorodzinnymi, adresowany m.in. do wspólnot mieszkaniowych
biuletyn zawiera aktualnie dostępne dane dotyczące: wielkości eksportu węgla kamiennego od głównych, światowych producentów, cen
węgla energetycznego i koksowego eksportowanego przez Australię,
Kanadę i USA, wielkości importu i cen węgla energetycznego i koksowego importowanego przez Unię Europejską z krajów nie należących
do Unii, cen węgla energetycznego w kontraktach krótkoterminowych
z dostawą 90-dniową i z dostawą miesięczną, wielkości stawek frachtowych przy dostawach węgla w kontraktach krótkoterminowych oraz
prognozę cen węgla na kolejne półrocze a także przegląd aktualnych
wydarzeń na rynkach w Polsce i na świecie
czasopismo specjalistyczne, zarządzanie przedsiębiorstwem, technika produkcji, logistyka
czasopismo specjalistyczne, budowa, utrzymanie i zarządzanie
drogami i mostami
czasopismo specjalistyczne dla menedżerów transportu, handlu
i przemysłu morskiego
automatyka przemysłowa
psychologia, pedagogika, przeciwdziałanie przemocy, tematyka
społeczna, prawo (w zakresie przeciwdziałania przemocy)
czasopismo specjalistyczne dla konserwatorów dzieł sztuki
elektroenergetyka, odnawialne źródła energii, rynek energii i gazy,
technologie, ciepłownictwo, e-mobility, cyberbezpieczeństwo
sprzedaż, obsługa klienta
czasopismo o tematyce ogólnowojskowej, technika militarna, historia
uzbrojenia
budownictwo inżynieryjne, projekty, najnowsze technologie
systemy, technologie i materiały wykorzystywane w budowie hal,
normy, przepisy, prawo budowlane
czasopismo zajmujące się problematyką szeroko pojętej gospodarki
przemysłowej w kraju i na świecie, które swoją zakresem tematycznym obejmuje m.in. przemysł petrochemiczny, chemiczny,
gazownictwa ziemnego, rafineryjny, energetyczny, ciepłowniczy,
instalacyjny itp.
czasopismo o systemach składowania i magazynowania
miesięcznik opiniotwórczy opisujący trendy, zmiany zachodzące
w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem takich branż jak
górnictwo, hutnictwo, energetyka, przemysł chemiczny, logistyka,
teleinformatyka
ogólnopolskie czasopismo branżowe, które zajmuje się zagadnieniami z zakresu obróbki i przetwórstwa metalu, skierowane jest do
profesjonalistów branży mechanicznej, inżynierów, konstruktorów,
technologów, a także przedsiębiorców, producentów narzędzi,
urządzeń, maszyn oraz firm współpracujących z branżą metalową
czasopismo techniczne, metody, środki ochrony mienia i życia
ochrona i konserwacja zabytków
odpady, utrzymanie czystości i ochrona
budownictwo, zagadnienia stolarki i ślusarki otworowej
najstarsze w Polsce czasopismem z zakresu nauk o zarządzaniu – kwartalnik publikuje artykuły dotyczące teorii organizacji i zarządzania oraz
badań empirycznych z tej dyscypliny w języku polskim i angielskim,
stanowi niezwykle cenne kompendium wiedzy zarówno dla naukowców, jak i praktyków oraz menedżerów
czasopismo branżowe, technologia LED

oferta tematyczna

cena
16,50
38,00

39,00
29,00
420,00

9,70
44,00
12,96
10,80
18,00
60,00
20,00
49,00
14,99
24,90
33,00
15,00

71,82
15,00

32,45

12,00
49,00
29,40
8,50
45,00

15,00
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T Y TUŁ
PACKAGING POLSKA
PAŃSTWO I PRAWO

częstotliwość
11 × rok
miesięcznik

PLANOWANE PRZYŁĄCZENIA ŹRÓDEŁ
ODNAWIALNYCH

półrocznik

PLASTIC REVIEW
POLIGRAFIKA
POLISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
(ZDROWIE PUBLICZNE)
POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
22 × rok

POLSKI INSTALATOR

8 × rok

POLSKI JUBILER

dwumiesięcznik

POLSKI PROCES CYWILNY

kwartalnik

POLSKIE DROBIARSTWO

miesięcznik

POMPY POMPOWNIE

półrocznik

PORADNIK GOSPODAROWANIA ODPADAMI on-line

roczny dostęp

PORADNIK INSTYTUCJI KULTURY

miesięcznik

PORADNIK RADNEGO I SOŁTYSA
PRACOWNIK SOCJALNY

rocznik
miesięcznik

czasopismo logistyczne o charakterze informacyjno-poradniczym,
transport, spedycja, logistyka
czasopismo branży instalatorskiej, urządzenia sanitarne, wentylacyjne,
klimatyzacyjne
pismo branży jubilersko-zegarmistrzowskiej, m.in. dla właścicieli lub osób
zarządzających salonami jubilerskimi i zakładami zegarmistrzowskimi
kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematykę sądownictwa polubownego i mediacji oraz
postępowania upadłościowego i naprawczego
miesięcznik branżowy, chów i hodowla drobiu oraz dziedziny
pokrewne
czasopismo porusza problematykę eksploatacji pomp, informuje
o ważnych wydarzeniach w zakładach, promuje nowe technologie,
rozwiązania wpływające na efektywność
poradnik uwzględnia obowiązujące prawo w dziedzinie gospodarki
odpadami
poradnik na temat działalności kulturalnej, prawa autorskiego,
prawa pracy i zarządzania instytucją
poradnik dla samorządowców lokalnych
przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej

PRAWO I ŚRODOWISKO
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PRAKTYKÓW
on-line
PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA
PRODUCTION MANAGER

kwartalnik
roczny dostęp

prawne aspekty ochrony środowiska
omówienie najważniejszych zasad ochrony środowiska

kwartalnik
dwumiesięcznik

PROGRAMISTA

miesięcznik

PROMOTOR BHP
PRZEGLĄD BUDOWLANY

10 × rok
miesięcznik

PRZEGLĄD HODOWLANY

dwumiesięcznik

PRZEGLĄD KOMUNALNY
PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY
PRZEGLĄD ODLEWNICTWA
PRZEGLĄD OPONIARSKI – OGÓLNOPOLSKIE
CZASOPISMO DLA SERWISÓW
PRZEGLĄD ORGANIZACJI
PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO
PRZEGLĄD RYBACKI
PRZEGLĄD SĄDOWY

miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
11 × rok

prawo, ochrona pracy, BHP
czasopismo dedykowane kadrom zarządzającym produkcją oraz
procesami okołoprodukcyjnymi
magazyn specjalistów IT związany z inżynierią oprogramowania,
bezpieczeństwem i nowymi technologiami
czasopismo zajmujące się wszelkimi aspektami BHP
czasopismo naukowo-techniczne, profesjonalne informacje z szeroko
pojętego rynku budowlanego
czasopismo popularno-naukowe poświęcone hodowli zwierząt
gospodarskich
czasopismo z zakresu gospodarki komunalnej
czasopismo branżowe, transport
czasopismo naukowo-techniczne zajmujące się tematyką odlewniczą
czasopismo branży oponiarskiej i szeroko pojętej branży motoryzacyjnej

dwumiesięcznik
półrocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA

miesięcznik

88

czasopisma krajowe

tematyka, charakter pisma
magazyn dla nowoczesnego przemysłu opakowaniowego
jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym
zakresem wszystkie dziedziny prawa, na jego łamach poruszane są
najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego
biuletyn zawiera informację o odnawialnych źródłach energii
elektrycznej (OZEE), dla których wydano warunki przyłączenia w minionym półroczu, w opracowaniu zaprezentowano dane o rodzajach
odnawialnych źródeł energii elektrycznej, przewidywanej mocy
zainstalowanej, napięciu sieci, przewidywanym roku uruchomienia
oraz lokalizacji (tj. województwa) w różnych układach
czasopismo branżowe, przemysł tworzyw sztucznych
czasopismo branżowe drukarzy, wydawców, poligrafików
czasopismo naukowe, medycyna, zdrowie publiczne

organizacja i zarządzanie
czasopismo z zakresu prawa rolnego
czasopismo Polskiego Towarzystwa Rybackiego
miesięcznik poświęcony prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości, przeznaczony przede wszystkim dla praktyków. Porusza
aktualne problemy związane ze stosowaniem prawa
czasopismo naukowo-techniczne, inżynieria spajania

cena
16,80
79,00

305,00

40,00
12,96
32,40
12,00
17,00
14,00
105,00

12,00
25,00

736,80
45,00
26,00
29,40
88,40
736,80
90,30
54,00
22,66
23,00
21,60
7,00
33,00
25,00
19,75
10,00
20,00
35,80
18,50
89,00

17,00

T Y TUŁ
PRZEGLĄD TECHNICZNY

częstotliwość
dwutygodnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo publicystyczne o tematyce ogólnotechnicznej, adresowane do inżynierów, techników, studentów politechnik i ludzi
innych zawodów interesujących się przemianami gospodarczymi
i społecznymi wywołanymi przez technikę

cena
12,00

PRZEMYSŁ DRZEWNY. RESEARCH & DEVELOPMENT
PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY
PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE
DLA PRAKTYKÓW on-line
PRZYRODA POLSKA

kwartalnik
dwumiesięcznik
roczny dostęp

33,00
25,00
859,80

miesięcznik

PSZCZELARSTWO

miesięcznik

czasopismo skierowane do menadżerów sektora leśno-drzewnego
czasopismo farmaceutyczne prezentujące problematykę branży
w poradniku zawarto praktyczne zestawienie jednolitych tekstów
aktów prawnych wraz z obszernym komentarzem
czasopismo wydawane przez Ligę Ochrony Przyrody, ekologia,
ochrona środowiska, ochrona przyrody
popularyzacja wiedzy pszczelarskiej z zakresu: gospodarki pasiecznej,
chorób i zatruć pszczół, pożytków pszczelich, historii pszczelarstwa,
porad doświadczonych pszczelarzy, ekonomiki pszczelarskiej, apiterapii, ziołolecznictwa

PULS MEDYCYNY

19 × rok

11,53

RAPORT WOJSKO, TECHNIKA, OBRONNOŚĆ

miesięcznik

REAL ESTATE MANAGER

dwumiesięcznik

REPORTS ON MATEMATICAL PHYSICS

dwumiesięcznik

RESTAURACJA

dwumiesięcznik

REUMATOLOGIA NEWS

kwartalnik

RYNEK ELEKTRYCZNY
RYNEK ENERGII
RYNEK INSTALACYJNY

5 × rok
dwumiesięcznik
10 × rok

RYNEK TURYSTYCZNY
RYNEK ZDROWIA
RZEŹNIK POLSKI

miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik

SAD. MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA
SAMORZĄD TERYTORIALNY

miesięcznik
miesięcznik

SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU

dwumiesięcznik

SPAJANIE MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH
SPECIAL OPS

kwartalnik
dwumiesięcznik

STAL METALE & NOWE TECHNOLOGIE
STARTUP MAGAZINE
STATYSTYKA CIEPŁOWNICTWA POLSKIEGO

dwumiesięcznik
kwartalnik
rocznik

STATYSTYKA ELEKTROENERGETYKI POLSKIEJ

rocznik

opiniotwórczy dwutygodnik dla lekarzy i kadry menedżerskiej
sektora medycznego
czasopismo informacyjno-analityczne poświęcone obronności dla
profesjonalistów
czasopismo specjalistyczne, problematyka nowoczesnego zarządzania nieruchomościami
czasopismo publikujące artykuły z fizyki teoretycznej, które przedstawiają rygorystyczne podejście matematyczne do problemów mechaniki
kwantowej i klasycznej oraz teorii pola, teorii względności i grawitacji,
fizyki statystycznej i matematycznych podstaw teorii fizycznych
czasopismo dla restauratorów, inwestorów, właścicieli i managerów
lokali gastronomicznych oraz firm cateringowych, a także firm
świadczących usługi dla branży HoReCa
czasopismo o charakterze edukacyjno-poglądowym, skierowane
do lekarzy reumatologów, ortopedów, internistów oraz lekarzy
pierwszego kontaktu
czasopismo specjalistyczne z branży elektrotechnicznej
energetyka, ekonomia, gazownictwo, ciepłownictwo
czasopismo informacyjno-techniczne dla projektantów i instalatorów
branży grzewczej, sanitarnej i klimatyzacyjnej
czasopismo specjalistyczne, branża turystyczna i hotelarska
hobby, zainteresowania
ubój i rozbiór w przetwórstwie mięsnym, wędzenie, drobiarstwo, przechowywanie produktów mięsnych, transport, logika
i magazynowanie, metody pakowania, zastosowania osłonek, jelit
naturalnych, technologii nadziewania, wyposażenie sklepu mięsnego, kontrola jakości, higiena, deratyzacja, dezynfekcja, oczyszczanie
ścieków, przetwarzanie odpadów poubojowych
czasopismo rolnicze dla sadowników oraz rolników
miesięcznik zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego
państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych
czasopismo skierowane do kadry kierowniczej i menedżerów branży
utrzymania ruchu
czasopismo branżowe, technologie spawania, zgrzewania
czasopismo o tematyce formacji specjalnych z kraju i zagranicy,
wojskowych i policyjnych jednostkach elitarnych
czasopismo branżowe, problematyka techniczna rynku stali i metali
nowoczesny magazyn o rozwoju własnego biznesu
publikacja zawiera informacje o produkcji i zużyciu ciepła, mocach
cieplnych, długościach rurociągów, cenach i kosztach wytwarzania
ciepła m.in. w układach wojewódzkich
wydawnictwo zawiera dane statystyczne dotyczące krajowego systemu elektroenergetycznego, obejmujące bilanse energii elektrycznej,
moce, stan urządzeń, sprawność przemian energetycznych i inne
parametry wykorzystania energii elektrycznej i ciepła oraz średnie
ceny i poziom sprzedaży energii

oferta tematyczna

6,51
9,00

9,90
71,82
45,00

14,00
45,00
20,00
21,00
15,50
14,00
15,00
31,50

13,00
62,00

71,82
10,00
13,00
26,00
24,90
525,00
787,50
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T Y TUŁ
STRAŻAK
STUDIA MEDIOZNAWCZE
SUROWCE I MASZYNY BUDOWLANE
SYTUACJA ENERGETYCZNA W POLSCE. KRAJOWY
BILANS ENERGII

częstotliwość
miesięcznik
kwartalnik
4 × rok
kwartalnik

SYTUACJA W ELEKTROENERGETYCE

kwartalnik

SZEF SPRZEDAŻY
ŚRODOWISKO
ŚWIAT DRUKU
ŚWIAT KONI
ŚWIAT RADIO
ŚWIAT SZKŁA

dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
11 × rok

ŚWIATOWA STATYSTYKA ENERGII

kwartalnik

TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACJA

miesięcznik

czasopismo branżowe, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

TECHNIKA SPAWALNICZA W PRAKTYCE

3 × rok

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

miesięcznik

THINKTANK
TOP AGRAR POLSKA
TOP LOGISTYK

półrocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik

TRANSPORT DROGOWY
TRANSPORT I SPEDYCJA
TRANSPORT MANAGER

miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik

TRANSPORT PRZEMYSŁOWY I MASZYNY ROBOCZE

kwartalnik

TRIBOLOGIA

dwumiesięcznik

TRUCK & BUSINESS POLSKA
TSL BIZNES

6 × rok
11 × rok

TURYZM
TYGODNIK PORADNIK ROLNICZY
URANIA – POSTĘPY ASTRONOMII

półrocznik
tygodnik
dwumiesięcznik

URBAN DEVELOPMENT ISSUES
URZĄDZENIA DLA ENERGETYKI
UTRZYMANIE RUCHU
W AKCJI
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH on-line

kwartalnik
dwumiesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
roczny dostęp

publikacja obejmuje całokształt technologicznych i konstrukcyjnych
zagadnień dotyczących projektowania, wykonawstwa i kontroli
połączeń spawanych
czasopismo dla miłośników kolei, forum producentów, konstruktorów
i użytkowników
zarządzanie, biznes, rozwój
magazyn nowoczesnego rolnictwa
czasopismo skupione na sprawach grupy zawodowej logistyków oraz
profesji, którą się zajmują
bieżące zmiany prawno-transportowe
czasopismo specjalistyczne
czasopismem branżowym skierowanym do kadry zarządzającej
transportem drogowym i logistyką
czasopismo naukowo-techniczne, transport przemysłowy, maszyny
robocze
czasopismo naukowo-techniczne adresowane do inżynierów-konstruktorów, technologów oraz producentów maszyn
czasopismo branżowe dla kadry zarządzającej transportem drogowym
logistyka, transport drogowy, transport kolejowy, transport morski,
transport lotniczy, magazynowanie, technologia transportu i logistyki
czasopismo naukowe poświęcone teorii turystyki
czasopismo branży rolnej
czasopismo astronomiczne, dla miłośników astronomii i zawodowych astronomów
rozwój miast, procesy urbanizacyjne, ochrona środowiska
urządzenia elektroenergetyczne
problematyka związana z utrzymaniem ruchu w przemyśle
magazyn dla straży pożarnych, taktyka, technika i profilaktyka
poradnik opisuje wymagania z zakresu wykonywania robót
budowlano-montażowych
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czasopisma krajowe

tematyka, charakter pisma
czasopismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
media, dziennikarstwo
surowce, maszyny
kwartalnik zawiera bilanse podstawowych nośników energii
w Polsce oraz syntetyczne bilanse energii pierwotnej w układzie
stosowanym w Polsce i przez Międzynarodową Agencję Energii –
dla każdego nośnika energii podano informacje o produkcji, imporcie, eksporcie, zmianie zapasów i zużyciu w jednostkach naturalnych
i w TJ – biuletyn zawiera dane kwartalne, dane narastające oraz
wskaźniki dynamiki zmian prezentowanych pozycji bilansowych
biuletyn zawiera podstawowe informacje o krajowym systemie
elektroenergetycznym prezentowane w następującym układzie:
– bilanse energii elektrycznej, dane techniczno-ekonomiczne oraz
wskaźniki określające sprawności realizowanych w elektroenergetyce
przemian energetycznych, – wyniki finansowe poszczególnych
podsektorów, – ceny energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych,
w tym dla odbiorców końcowych
czasopismo dla dyrektorów i kierowników sprzedaży
ochrona środowiska, ekologia, zrównoważony rozwój
czasopismo specjalistyczne, poligrafia, druk, introligatorstwo
ogólnopolski magazyn hippiczny
elektronika
czasopismo dla branży szklarskiej i okiennej, produkcja, obróbka,
dekoracja szkła, montaże konstrukcji przeszklonych
biuletyn zawiera kwartalne informacje statystyczne o energii
w wybranych krajach OECD i Unii Europejskiej, informacje te dotyczą
określonych pozycji bilansów paliwowo-energetycznych oraz cen
nośników energii dla różnych kategorii odbiorców

cena
7,00
25,00
25,00
80,00

210,00

64,50
29,50
18,00
15,99
12,99
18,90
367,50

28,95
186,90

32,00
125,00
17,90
25,00
29,40
61,83
39,00
15,00
36,00
25,00
9,90
36,35
4,75
14,90
25,00
16,00
33,00
28,00
736,77

T Y TUŁ
WARZYWA I OWOCE MIĘKKIE

częstotliwość
miesięcznik

WAŻENIE, DOZOWANIE, PAKOWANIE
WETERYNARIA W PRAKTYCE
WETERYNARIA W TERENIE
WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE
WIEDZA OBRONNA
WODA I ŚCIEKI
WODA – ŚRODOWISKO – OBSZARY WIEJSKIE

kwartalnik
9 × rok
kwartalnik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
kwartalnik

WODOCIĄGI – KANALIZACJA
WODOCIĄGI I KANALIZACJA on-line

11 × rok
roczny dostęp

WYCENA BUDYNKÓW (baza danych do metody
odtworzeniowej)
ZAGADNIENIA EKONOMIKI ROLNEJ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – DORADCA

półrocznik
kwartalnik
miesięcznik

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

kwartalnik

ZESZYTY HISTORYCZNE WIN-U

półrocznik

ZESZYTY IZBY GOSPODARCZEJ WODOCIĄGI POLSKIE
ZIELEŃ MIEJSKA

miesięcznik
miesięcznik

ŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ

kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo branżowe dla producentów owoców, warzyw i kwiatów
oraz handlowców
automatyka przemysłowa, robotyka, opakowania
czasopismo branżowe, weterynaria
czasopismo branżowe, weterynaria
czasopismo branżowe, turystyka
czasopismo Zarządu Gł. Towarzystwa Wiedzy Obronnej
aktualności, prawo, finanse
społeczno-ekonomiczne, techniczno-technologiczne i przyrodniczo-gospodarcze aspekty strategicznych i operacyjnych zagadnień
o krajowym, regionalnym i lokalnym zasięgu, dotyczących ochrony,
kształtowania i racjonalnego użytkowania środowiska, w tym:
zasobów wodnych, zasobów glebowych, zasobów trwałych użytków
zielonych oraz zasobów różnorodności gatunkowej i krajobrazowej
w procesie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich, a także ich przeobrażeniom i infrastrukturze
technicznej i biologicznej
czasopismo poświęcone branży wodno-ściekowej
poradnik wymiennokartkowy stanowi profesjonalną pomoc dla projektantów, inżynierów, inspektorów nadzoru, monterów oraz osób
odpowiedzialnych za eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnych
nieruchomości
ekonomika rolnictwa i gospodarki żywnościowej
zamówienia publiczne, prawo, porady dla zamawiających i wykonawców
czasopismo obejmuje szeroki zakres tematów, w tym innowacje,
inżynierię produkcji i zarządzanie
historia najnowsza Polski, dzieje polskiego podziemia niepodległościowego
prawo, branża wodno-ściekowa
czasopismo o tematyce związanej z zielenią miejską w przestrzeni
publicznej
nauka o żywności

cena
11,00
9,72
25,00
25,00
15,33
80,00
29,40
48,10

18,00
736,77
145,00
21,00
36,00
25,00
31,50
21,50
18,00
47,25

podatki, ekonomia, finanse, ubezpieczenia, statystyka
T Y TUŁ
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI POLSKI
BANK I KREDYT
BANK. MIESIĘCZNIK FINANSOWY

częstotliwość
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik

BEZROBOCIE REJESTROWANE
BILANSOWE WYNIKI FINANSOWE PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH W 2019 R.
BIULETYN GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

kwartalnik
rocznik

BIULETYN INFORMACYJNY DLA SŁUŻB
EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

miesięcznik
3 × w miesiącu

tematyka, charakter pisma
kwartalnik GUS
zagadnienia finansowo-gospodarcze
czasopismo dla menedżerów banków, specjalistów ds. finansowych
w przedsiębiorstwach
kwartalnik GUS
rocznik GUS

cena
27,00
40,00
14,90

biuletyn wskazujący konkretne rozwiązania problemów z zakresu
rachunkowości i finansów; dodatki: wydanie internetowe gratis
czasopismo o szerokim zakresie zagadnień, profesjonalnie wyjaśniające podatki dochodowe (PIT, CIT), VAT, inne podatki i opłaty oraz
zagadnienia rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.
Wiele tematów opracowanych jest w sposób najbardziej oczekiwany
przez księgowych czyli jednocześnie podatkowo i księgowo oraz
pod kątem składek ZUS. Bieżąco informuje o zmianach w przepisach
prawnych i opisuje skutki tych zmian. Ponadto publikuje wiele
odpowiedzi na pytania czytelników oraz najnowsze orzecznictwo
i najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych. Wraz z czasopismem wydawane są liczne bardzo atrakcyjne i niezbędne księgowym
dodatki, płyty CD oraz wersje on-line czasopisma GRATIS!

79,00

oferta tematyczna

17,28
16,20

12,75
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T Y TUŁ
BIULETYN INFORMACYJNY DLA SŁUŻB
EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
z dodatkiem
SERWIS PODATKOWY

częstotliwość
3 × w miesiącu;
Serwis Podatkowy –
miesięcznik dostępny
z Biuletynem 10 dnia
każdego miesiąca

BIULETYN STATYSTYCZNY

miesięcznik

BIULETYN VAT

miesięcznik

BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2019 R.
CENY W GOSPODARCE NARODOWEJ 2019 R.
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
CONTROLLING I ZARZĄDANIE

rocznik
rocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik

DOCHODY I WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI POLSKI
(RAPORT Z BADANIA EU-SILC 2019)
DORADZTWO PODATKOWE – BIULETYN
INSTYTUTU STUDIÓW PODATKOWYCH
DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA
W POLSCE W 2019 R.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW
Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 2019 R.
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW
W LATACH 2017–2019
DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH
JEDNOSTKI ZAGRANICZNE W 2019 R.
DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE
PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2017 R.
E-COMMERCE W PRAKTYCE
EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII W LATACH
2008–2018
EKONOMIA I ŚRODOWISKO
EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

miesięcznik

EMERYTURY I RENTY W 2019 R.
ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W 2019 R.
FINANSE I CONTROLLING

rocznik
rocznik
dwumiesięcznik

FORBES WOMEN
FORBES. PROFIT
GAZETA BANKOWA

dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

GAZETA FINANSOWA
GAZETA SOŁECKA

45 × rok
miesięcznik

GAZETA UBEZPIECZENIOWA – AKTUALNOŚCI
GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2019 R.
GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA

tygodnik
rocznik

ekonomia, prawo, ubezpieczenia; dodatki: wydanie internetowe gratis
rocznik GUS

7,90
27,00

miesięcznik

59,90

rocznik
kwartalnik
rocznik

racjonalne gospodarowanie materiałami, organizacja i działanie
służb zaopatrzenia
rocznik GUS
planowanie, zarządzanie w gospodarce narodowej
rocznik GUS

16,20
58,80
21,60

rocznik

kwartalnik GUS

20,52

GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2019 R.
GOSPODARKA NARODOWA
GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA
W LATACH 2018 I 2019
HANDEL ZAGRANICZNY 2020
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czasopisma krajowe

tematyka, charakter pisma
comiesięczny dodatek Serwis Podatkowy zawiera orzecznictwo
sądowe i interpretacje organów podatkowych do poszczególnych
przepisów podatkowych: VAT, podatku dochodowego od osób
prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Każdy Serwis
jest poświęcony jednemu tytułowi podatkowemu, a zamieszczane
w nim orzecznictwo i interpretacje układane są kolejno do poszczególnych artykułów w ustawach
miesięcznik GUS

cena
15,25

79,00

rocznik

publikacja zawierająca odpowiedzi na aktualne pytania księgowych
z całej Polski związane z prowadzeniem firmy rozliczającej VAT;
dodatki: wydanie internetowe gratis
rocznik GUS
rocznik GUS
ekonomia, finanse, rachunkowość; dodatki: wydanie internetowe gratis
fachowe czasopismo o zasięgu ogólnopolskim, kierowane do
profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy
finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej
rocznik GUS

27,00

miesięcznik

podatki, finanse

47,00

rocznik

rocznik GUS

21,60

rocznik

rocznik GUS

16,20

rocznik

rocznik GUS

21,60

rocznik

rocznik GUS

16,20

rocznik

rocznik GUS

16,20

kwartalnik
rocznik

e-handel, e-commerce
rocznik GUS

59,85
16,20

kwartalnik

ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju
strategia, zarządzanie, organizacja, restrukturyzacja, marketing,
finanse, publikacje praktyków i autorytetów naukowych
rocznik GUS
rocznik GUS
porusza problemy controllingowe w firmie, zawiera wszelkie praktyczne wskazówki poparte przykładami rozwiązań
ekonomia, biznes, gospodarka
ekonomia, biznes, gospodarka
czasopismo dla specjalistów kadry zarządzającej w instytucjach
finansowych
finanse, księgowość, prawo, podatki
ogólnopolski miesięcznik pomagający w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin i powiatów, adresowany do sołtysów, radnych
i działaczy samorządowych oraz urzędników gmin, powiatów,
rolników i nauczycieli

44,10

21,60

19,44
32,40
43,58
48,00

29,00
16,20
21,60
65,50
17,90
17,90
11,90
5,95
4,99

T Y TUŁ
HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA
HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA ADVANCED
(papier + wersja elektroniczna + archiwum
online + książka + DVD)
HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA BASIC
(papier + wersja elektroniczna)
HOME & MARKET
INFORMATOR
KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE
MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI 2020
MONITOR KSIĘGOWEGO
MONITOR PODATKOWY WYD. C.H. BECK

miesięcznik

MY COMPANY POLSKA

miesięcznik

NAUKA I TECHNIKA W 2018 R.
OCHRONA ŚRODOWISKA 2020
OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM
2019/2020
PERSONEL I ZARZĄDZANIE

rocznik
rocznik
rocznik

PERSONEL PLUS
PLUS-MINUS
PŁACE PRACOWNIKÓW SFERY BUDŻETOWEJ
aktualizacja WYD. C.H. BECK
POLITYKA SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM
I RODZINĄ W 2019 R.
POPYT NA PRACĘ W 2019 R.
PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ
PORADNIK VAT

PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2019 R.
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO – RACHUNKI
REGIONALNE W LATACH 2016–2018
PRZEDSIĘBIORSTWA NIEFINANSOWE POWSTAŁE
W LATACH 2015–2019
PRZEGLĄD PODATKOWY
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO

RACHUNKI NARODOWE WEDŁUG SEKTORÓW
I PODSEKTORÓW INSTYTUCJONALNYCH W LATACH
2015–2018
RACHUNKOWOŚĆ

częstotliwość
10 × rok
prenumerata roczna

tematyka, charakter pisma
czasopismo specjalistyczne o zarządzaniu, przywództwie i biznesie
czasopismo specjalistyczne o zarządzaniu, przywództwie i biznesie

prenumerata roczna

magazyn dla menadżerów

10 × rok
miesięcznik
kwartalnik
rocznik
miesięcznik

czasopismo gospodarczo-ekonomiczne
ekonomia, biznes
zarządzanie przedsiębiorstwem, ekonomia
rocznik GUS
problematyka rachunkowości finansowej i zarządczej oraz kontroli
finansowej, dodatki: wydanie internetowe gratis
czasopismo dla prawników, ekonomistów, pracowników organów
podatkowych i samorządowych oraz dyrektorów finansowych
magazyn biznesowy skierowany do grupy małych i średnich przedsiębiorców, właścicieli tych firm i ich menedżerów
rocznik GUS
rocznik GUS
rocznik GUS

miesięcznik
miesięcznik
tygodnik
14 × rok
10 × rok

rocznik
rocznik
miesięcznik
2 × miesiąc

cena
125,00
1599,00

999,00

czasopismo dla menedżerów, kierowników i specjalistów, dodatki:
wydanie internetowe gratis
czasopismo o tematyce HRM, prawa pracy, zarządzania i coachingu
weekendowe wydanie Rzeczpospolitej
poradnik poświęcony problemom specjalistów ds. płac sfery
budżetowej
czasopismo dla pracowników nauki, praktyków, kadry dydaktycznej,
działaczy społecznych, pracowników administracji publicznej; polityka
społeczna, problemy zatrudnienia
rocznik GUS

10,70
7,80
35,00
21,60
79,00
75,00
12,99
27,00
30,24
27,00
49,00
42,00
7,30
124,09
10,70

27,00

rocznik
rocznik

rocznik GUS
ekonomia, biznes, dodatki: wydanie internetowe gratis
prezentuje praktyczne stosowanie przepisów dotyczących podatku
VAT i akcyzy w obrotach krajowych i zagranicznych. Na bieżąco
informuje o zmianach w przepisach dodając redakcyjny komentarz
na temat ich skutków. W publikowanych artykułach, popartych
licznymi przykładami praktycznymi, wyjaśnieniami resortu finansów
oraz orzecznictwem analizowane są aktualne problemy nurtujące
podatników. Do czasopisma dołączone są atrakcyjne dodatki tematyczne oraz ujednolicone teksty aktów prawnych. Wersja on-line
czasopisma GRATIS!
rocznik GUS
rocznik GUS

23,78
21,60

rocznik

rocznik GUS

18,36

miesięcznik
dwutygodnik

75,00
15,00

rocznik

czasopismo poświęcone tematyce podatkowej
czasopismo poświęcone rozliczaniu podatku PIT i CIT. Zawiera
praktyczne opracowania ilustrowane przykładami, odpowiedzi na
pytania Czytelników, najnowsze orzecznictwo oraz najciekawsze
interpretacje organów podatkowych. Na bieżąco informuje o zmianach w przepisach i komentuje ich skutki. Jest niezwykle przydatne
przedsiębiorcom, osobom pełniącym obowiązki płatnika podatku,
uzyskującym dochody za granicą, korzystającym z ulg i odliczeń. Do
czasopisma dołączane są atrakcyjne dodatki merytoryczne i z przepisami prawa. Wersja on-line czasopisma GRATIS!
rocznik GUS

21,60

miesięcznik

czasopismo fachowe skierowane do księgowych i biegłych rewidentów

48,00

oferta tematyczna

18,36
79,00
15,25
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T Y TUŁ
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
aktualizacja WYD. C.H. BECK
RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
ROCZNIK DEMOGRAFICZNY 2020
ROCZNIK STATYSTYCZNY GOSPODARKI MORSKIEJ
2020
ROCZNIK STATYSTYCZNY HANDLU
ZAGRANICZNEGO 2020
ROCZNIK STATYSTYCZNY PRZEMYSŁU 2020
ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2020
ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ 2020
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2020
ROCZNIK STATYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ 2018
ROLNICTWO W 2019 R.
RUCH GRANICZNY ORAZ WYDATKI CUDZOZIEMCÓW
W POLSCE I POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2019 R.
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE.
WYNIKI BADAŃ STATYSTYCZNYCH Z LAT 2016–2020
STATISTICS IN TRANSITION – NEW SERIES
(wersja angielska)
SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA W POLSCE
W 2019 R. NA TLE PROCESÓW ZACHODZĄCYCH
W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA KRAJU 2020
SZKOLNICTWO WYŻSZE I ICH FINANSE W 2019 R.
TECZKA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH
SEKTORA PUBLICZNEGO aktualizacja WYD. C.H. BECK
TECZKA KSIĘGOWEGO aktualizacja WYD. C.H. BECK
TECZKA KSIĘGOWEGO JEDNOSTEK FINANSÓW
PUBLICZNYCH aktualizacja WYD. C.H. BECK
TRANSPORT – WYNIKI DZIAŁALNOŚCI 2019 R.
TRWANIE ŻYCIA W 2019 R.
TURYSTYKA W 2019 R.
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW I POWIERZCHNIA
ZASIEWÓW W 2019 R.
WARSAW BUSINESS JOURNAL OBSERVER
WARUNKI PRACY W 2019 R.
WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE
WŁASNY BIZNES. FRANCHISING
WYBRANE WSKAŹNIKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W LATACH 2014–2018
WYNIKI FINANSOWE SEKTORA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO

częstotliwość
2 × miesiąc
14 × rok

tematyka, charakter pisma
ekonomia, księgowość; dodatki: wydanie internetowe gratis
ekonomia, księgowość, podatki, prawo, poradnik dla księgowych

miesięcznik
rocznik
rocznik

tematyka związana z rachunkowością i podatkami
rocznik GUS
rocznik GUS

10,00
30,24
30,24

rocznik

rocznik GUS

32,40

rocznik
rocznik
rocznik

rocznik GUS
rocznik GUS
rocznik GUS

30,24
27,00
32,40

rocznik
rocznik
rocznik
rocznik

rocznik GUS
rocznik GUS
rocznik GUS
rocznik GUS

30,24
25,00
21,60
21,60

rocznik

rocznik GUS

21,60

rocznik

czasopismo będące forum wymiany idei i doświadczeń między członkami środowiska statystyków, dostawców informacji i ich użytkowników
rocznik GUS

21,60

rocznik

miesięcznik
rocznik
14 × rok
14 × rok
14 × rok
rocznik
rocznik
rocznik
rocznik
7 × rok
rocznik
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
kwartalnik

miesięcznik GUS
rocznik GUS
poradnik, instrukcje i dokumenty związane z działaniami kontrolnymi w sektorze publicznym
poradnik, wzory dokumentów księgowych i podatkowych
poradnik, dokumenty niezbędne w działach finansowo-księgowych
jednostek finansów publicznych
rocznik GUS
rocznik GUS
rocznik GUS
rocznik GUS
tematy biznesowe, ekonomiczne, polityczne, finansowe, nieruchomościowe, rynków akcji, rozrywkowe, technologiczne i kulturowe
rocznik GUS
miesięcznik GUS
ekonomia, biznes, poradnik, pomysły na własny biznes
rocznik GUS

114,90
124,00
21,60
16,20
21,60
16,20
28,50
19,44
13,00
7,50
16,20

21,00

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI on-line

dostęp roczny

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA
W GOSPODARCE NARODOWEJ
ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA W 2019 R.

kwartalnik

czasopismo naukowe poruszające zagadnienia zarządzania publicznego, aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne
czasopismo poruszające tematykę teorii i praktyki zarządzania
zasobami ludzkimi
kwartalnik GUS

rocznik

rocznik GUS

czasopisma krajowe

16,20
27,00
107,89

420,00

kwartalnik

94

21,60

kwartalnik zawiera podstawowe informacje o wynikach finansowych
sektora paliwowo-energetycznego tj. przychody, koszty, majątek
obrotowy, zatrudnienie, wynagrodzenia i wydajność pracy
rocznik GUS

WYSPECJALIZOWANE SEGMENTY RYNKU
FINANSOWEGO 2019
ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

rocznik

cena
49,00
107,89

21,60

105,00
14,04
27,00

T Y TUŁ
ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI

częstotliwość
dwutygodnik

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W 2019 R.

rocznik

tematyka, charakter pisma
wyjaśnia w sposób praktyczny zagadnienia związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wyceną aktywów i pasywów oraz
sporządzaniem sprawozdań finansowych. Przybliża tematykę
rachunkowości budżetowej oraz Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości. Zawiera odpowiedzi na pytania Czytelników, wzory
dokumentów księgowych, informacje o zmianach w przepisach dotyczących rachunkowości oraz wiele innych wskazówek przydatnych
w pracy księgowego. Informacje prezentowane są na praktycznych
przykładach liczbowych. Do czasopisma dołączane są dodatki
tematyczne z przepisami prawnymi oraz płyty CD. Wersja on-line
czasopisma GRATIS!
rocznik GUS

cena
15,50

16,20

prawo, prawo gospodarcze, prawo ubezpieczeń
T Y TUŁ
ADR ARBITRAŻ I MEDIACJA WYD. C.H. BECK

częstotliwość
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo zawiera materiały i opracowania systemowe odnoszące
się do zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi formami rozwiązywania sporów

ATEST – OCHRONA PRACY
BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA

miesięcznik
miesięcznik

BHP – ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY
WYD. C.H. BECK
CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH
FORUM PRAWNICZE
GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI
GLOSA

14 × rok

zagadnienia BHP
zagrożenia w zakładach pracy, ergonomia inżynierii środowiska
pracy, normalizacji, certyfikacji
poradnik dla pracowników służby BHP

kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik

IUSTITIA
KADRY INFO WYD. C.H. BECK
KODEKS PRACY W PRAKTYCE
KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO
METRYKA. STUDIA Z ZAKRESU PRAWA
OSOBOWEGO I REJESTRACJI STANU CYWILNEGO

kwartalnik
14 × rok
miesięcznik
kwartalnik
półrocznik

MONITOR PRAWA CELNEGO I PODATKOWEGO
MONITOR PRAWA HANDLOWEGO WYD. C.H. BECK
MONITOR PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ

miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik

MONITOR PRAWA PRACY WYD. C.H. BECK

miesięcznik

MONITOR PRAWNICZY WYD. C.H. BECK

dwutygodnik

MONITOR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIERUCHOMOŚCI WYD. C.H. BECK
NOWA CURRENDA
ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU
ADMINISTRACYJNEGO I WSA

11 × rok
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACYJNYCH

miesięcznik

ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

miesięcznik

ORZECZNICTWO SĄDÓW W SPRAWACH
GOSPODARCZYCH

miesięcznik

prawo, prawo karne
prawo, orzecznictwa
prawo samorządowe; dodatki: wydanie internetowe gratis
zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczących
różnych dziedzin prawa gospodarczego
czasopismo prawnicze Stowarzyszenia Sędziów Polskich
zagadnienia kadrowe
informacje z zakresu kodeksu pracy
prawo, prawo karne
zagadnienia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, o zmianie
imienia i nazwiska, praw rodzinnego i opiekuńczego, prawa
prywatnego, międzynarodowego, kodeksu postępowania cywilnego
i administracyjnego
publikacja dotycząca cła oraz obrotu towarowego z zagranicą
prawo, podatki, ekonomia
zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń; dodatki: wydanie
internetowe gratis
czasopismo poświęcone tematyce polskiego i europejskiego prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych
pismo prezentujące tematykę prawniczą m.in. prawo cywilne,
gospodarcze, pracy i ubezpieczeń społecznych, karne gospodarcze
czasopismo poświęcone tematyce zamówień publicznych
opinie profesjonalistów z zakresu prawa i podatków
środowisko komornicze
w zbiorze są publikowane wszystkie uchwały i orzeczenia składów
powiększonych Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wybrane
orzeczenia składów zwykłych, a także sądów wojewódzkich
zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych
zbiór orzeczeń sądowych wraz z glosami, stanowiący nieocenione
źródło informacji oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie
napotykają Państwo w swojej codziennej pracy
zbiór orzeczeń dotyczących szeroko rozumianych spraw zagranicznych

oferta tematyczna

cena
119,00

26,00
10,50
102,49
40,00
43,05
79,00
105,00
49,00
107,89
45,80
50,00
77,15

68,00
75,00
75,00
75,00
75,00
44,09
65,00
49,00
109,00

49,50
79,00
49,50

95

T Y TUŁ
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO –
IZBA CYWILNA
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO –
IZBA KARNA
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO –
IZBA KONTROLI NADZWYCZAJNEJ
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO –
IZBA PRACY
ORZECZNICTWO W SPRAWACH SAMORZĄDOWYCH

kwartalnik

POLSKIE USTAWY WYD. C.H. BECK
PORADNIK GAZETY PRAWNEJ

miesięcznik
miesięcznik

PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

miesięcznik

PRAWO ASEKURACYJNE

kwartalnik

PRAWO KANONICZNE
PRAWO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH
WYD. C.H. BECK

kwartalnik
kwartalnik

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYD. C.H. BECK
PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

kwartalnik
kwartalnik

PRZEGLĄD PRAWA EGZEKUCYJNEGO
PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO + GLOSA

miesięcznik
miesięcznik

PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO

miesięcznik

PRZEGLĄD SEJMOWY

dwumiesięcznik

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

miesięcznik

PRZETARGI – PRZEWODNIK ZAMAWIAJĄCEGO
I WYKONAWCY AKTUALIZACJA WYD. C.H. BECK
REJENT
RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY
SERWIS ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWY

14 × rok
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik

SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY

2 × miesiąc

STUDIA PRAWA PRYWATNEGO WYD. C.H. BECK
STUDIA PRAWNICZE (KUL)
STUDIA PRAWNICZE (PAN)
TECZKA KADROWCA aktualizacja WYD. C.H. BECK
TECZKA KADROWCA W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ
aktualizacja WYD. C.H. BECK
THEMIS POLSKA NOVA

kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
14 × rok
14 × rok

czasopismo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polski
czasopismo naukowe, prawo, ekonomia, nauki społeczne
poradnik prawno-informacyjny dla kadry administracji państwowej
i samorządowej, kompendium wiedzy z szeroko rozumianej administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych
sprawy pracowników w świetle prawa i polityka prawna przedsiębiorstw; dodatki: wydanie internetowe gratis
czasopismo poruszające szeroki zakres zagadnień prawnych
czasopismo naukowe, prawo
czasopismo naukowe, prawo
poradnik, zasady zatrudniania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej
poradnik dla specjalistów ds. personalnych w jednostkach budżetowych

półrocznik

prawo

96

czasopisma krajowe

częstotliwość
17 × rok
13 × rok
kwartalnik
13 × rok

tematyka, charakter pisma
czasopismo, które ułatwia bieżące śledzenie zmian judykatury
w sprawach cywilnych
wybrane, bieżące Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Karnej i Izby
Wojskowej
wybrane, bieżące Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Kontroli
Nadzwyczajnej
zbiór orzeczeń, który ułatwi pracę osobom zajmującym się na co
dzień prawem pracy i ubezpieczeń społecznych
jedyne w Polsce czasopismo stanowiące zbiór dorobku orzeczniczego
poświęcone problemom prawnym samorządu terytorialnego
prawo
porady prawne, podatkowe, finansowe; dodatki: wydanie internetowe
gratis
czasopismo poświęcone prawu pracy, ubezpieczeniom społecznym
i zdrowotnym, zatrudnieniu, polityce personalnej
czasopismo naukowe poświęcone prawnym i ekonomicznym aspektom ubezpieczeń gospodarczych
czasopismo prawno-historyczne
przedmiotem publikacji są artykuły odnoszące się w szczególności do
rodzącego się na naszych oczach prawa nowych technologii, w szczególności prawa prywatnego, publicznego materialnego, informatyzacji postępowań sądowych i administracyjnych, informatyzacji
rejestrów publicznych, przestępczości elektronicznej i innych
zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych
w czasopiśmie zamieszczane są opracowania naukowe poświęcone
szeroko rozumianej problematyce legislacji oraz aktualne informacje
o pracach Rady Legislacyjnej
prawo egzekucyjne
czasopismo poświęcone prawu handlowemu, miesięcznik przeznaczony jest dla prawników, przedsiębiorców i bankowców, omawia
zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez
prawo spółek, prawo upadłościowe i prawo układowe
miesięcznik niezbędny w pracy wszystkich osób zajmujących się na
co dzień funkcjonowaniem administracji publicznej i orzekaniem
w sprawach z zakresu prawa publicznego
czasopismo publikujące teksty naukowe z zakresu prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa parlamentarnego
czasopismo prawnicze omawiające regulacje w prawie finansowym,
cywilnym i gospodarczym
przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych

cena
79,00
75,00
79,00
79,00
105,00
139,32
39,00
59,90
63,72
14,57
75,00

119,00
135,00

69,00
75,00

69,00

35,00
59,90
113,29
52,00
45,00
98,70

89,00
129,00
37,25
42,00
107,89
124,09
42,26

T Y TUŁ
UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY

częstotliwość
dwutygodnik

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SERWIS PŁATNIKA
SKŁADEK aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok

tematyka, charakter pisma
prezentuje zagadnienia niezbędne dla służb kadrowo-płacowych
z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zawierania i rozwiązywania umów
o pracę, czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń, bhp, obniżania kosztów
zatrudnienia. Zawiera wiele przykładów, wzorów pism i druków,
orzecznictwo oraz wyjaśnienia resortowe. Omawia zmiany przepisów
i odpowiada na wiele pytań Czytelników. Do czasopisma dołączane
są ciekawe dodatki merytoryczne, z przepisami prawa oraz z aktualnymi wskaźnikami i stawkami. Wersja on-line czasopisma GRATIS!
orzecznictwo SN, komentarze, wyjaśnienia, omówienie założeń
reformy emerytalnej w Polsce

cena
15,75

97,09

zdrowie, medycyna, farmacja
T Y TUŁ
ANALIZA PRZYPADKÓW GINEKOLOGIA
I POŁOŻNICTWO
ANALIZA PRZYPADKÓW PIEDIATRIA

częstotliwość
kwartalnik
kwartalnik

ANALIZA PRZYPADKÓW PIELĘGNIARSTWO
I POŁOŻNICTWO

dwumiesięcznik

ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE

dwumiesięcznik

ASYSTA DENTYSTYCZNA

kwartalnik

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA

kwartalnik
kwartalnik

CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL
SCIENCES
DBAM O ZDROWIE
DERMATOLOGIA PRAKTYCZNA
DIABETYK
ENDODONCJA W PRAKTYCE
ENDOKRYNOLOGIA POLSKA
FOLIA NEUROPATHOLOGICA
FORUM ZAKAŻEŃ
GABINET PRYWATNY
GAZETA FARMACEUTYCZNA
HEMATOLOGIA
IMMUNOTERAPIA
KARDIOLOGIA POLSKA
LABORATORIUM MEDYCZNE

kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
półrocznik
miesięcznik
kwartalnik

LECZENIE RAN
LECZENIE TRADYCJĄ
LEK W POLSCE
LEKARZ LUDOWY
LEKARZ MEDYCYNY PRACY
LEKARZ POZ
LEKARZ WOJSKOWY
MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
MAGAZYN STOMATOLOGICZNY
MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA

kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
11 × rok
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo o charakterze praktycznym, poruszające zagadnienia
z obszaru ginekologii i położnictwa
czasopismo o charakterze praktycznym, poruszające zagadnienia
z obszaru pediatrii
specjalistyczne pismo oparte o case study – realne przypadki i doświadczenia z obszaru pielęgniarstwa i położnictwa, profesjonalna
platforma wymiany informacji i doświadczeń personelu medycznego
z różnych ośrodków

cena
35,00

czasopismo na temat wszystkich aspektów badań podstawowych
i klinicznych we wszystkich dziedzinach medycyny
kwartalnik przeznaczony dla higienistek, asystentek i recepcjonistek
stomatologicznych
czasopismo skierowane głównie do immunologów
czasopismo medyczne poświęcone tematyce chirurgii plastycznej
i leczenia oparzeń
czasopismo naukowe, medycyna, farmacja

50,00

zdrowie
czasopismo specjalistyczne, dermatologia
czasopismo dla chorych na cukrzycę
czasopismo dla środowiska stomatologicznego
czasopismo specjalistyczne, endokrynologia
czasopismo naukowe, medycyna, neurologia, neuropatologia
czasopismo medyczne
czasopismo dla lekarzy niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
profesjonalne czasopismo dla farmaceutów
czasopismo specjalistyczne
czasopismo poświęcone jest tematyce immunoterapii
czasopismo specjalistyczne
czasopismo poruszające tematykę organizacji i funkcjonowania
medycznych laboratoriów diagnostycznych, czasopismo adresowane
specjalnie dla diagnostów
czasopismo medyczne
zdrowie, medycyna naturalna
informator o rynku leków w kraju
zdrowie, naturalne metody leczenia
aktualności, prawo, praktyka
podstawowa opieka zdrowotna
czasopismo wydawane przez Wojskowy Instytut Medyczny
czasopismo adresowane do pielęgniarek i położnych
czasopismo informacyjno-zawodowe dla lekarzy stomatologów
prace doświadczalne i metodyczne z dziedziny mikrobiologii medycznej
w zakresie zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i zarażeń
pasożytniczych oraz ich oddziaływania na zdrowie publiczne

oferta tematyczna

35,00
17,00

29,00
35,00
35,00
36,00
5,99
22,00
8,99
49,00
56,00
45,00
20,00
11,00
16,50
96,50
50,00
42,90
32,00

35,00
3,00
11,00
3,80
29,40
17,00
14,00
11,00
19,76
15,75
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T Y TUŁ
MEDYCYNA PALIATYWNA

częstotliwość
kwartalnik

MEDYCYNA PALIATYWNA W PRAKTYCE
MEDYCYNA PRACY

kwartalnik
dwumiesięcznik

MEDYCYNA PRAKTYCZNA

miesięcznik

MEDYCYNA PRAKTYCZNA – CHIRURGIA

dwumiesięcznik

MEDYCYNA PRAKTYCZNA –
GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO
MEDYCYNA PRAKTYCZNA – NEUROLOGIA
MEDYCYNA PRAKTYCZNA – PEDIATRIA
MEDYCYNA PRAKTYCZNA – PSYCHIATRIA
MEDYCYNA SPORTOWA

dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik

czasopismo specjalistyczne, neurologia
czasopismo specjalistyczne, pediatria
czasopismo specjalistyczne, psychiatria
czasopismo medyczne, publikujące oryginalne prace naukowe powstałe
w oparciu o badania własne, jak również prace przeglądowe i poglądowe oraz prace kazuistyczne (opis przypadków) związane z szeroko
pojętą, interdyscyplinarną specjalnością, jaką jest medycyna sportowa

30,00
30,00
30,00
20,00

NA RATUNEK

dwumiesięcznik

19,00

NEUROLOGIA PRAKTYCZNA

dwumiesięcznik

NEUROPSYCHIATRIA I NEUROPSYCHOLOGIA

kwartalnik

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA
NOWOCZESNY TECHNIK DENTYSTYCZNY
NOWOTWORY
O CZYM LEKARZE CI NIE POWIEDZĄ
OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY

kwartalnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
7 × rok

ORTODONCJA W PRAKTYCE
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA

kwartalnik
dwumiesięcznik

OTOLARYNGOLOGIA POLSKA

dwumiesięcznik

PANACEA LEKI ZIOŁOWE
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I ANGIOLOGICZNE
PIELĘGNIARSTWO W STANACH NAGŁYCH

kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik

czasopismo dla instytucji, organizacji i środowisk uczestniczących
w procesie ratowania życia ludzkiego
czasopismo specjalistyczne skierowane zarówno do lekarzy neurologów i lekarzy pierwszego kontaktu
czasopismo specjalistyczne publikujące prace naukowe z psychiatrii,
neurologii i psychologii
problematyka rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej
czasopismo dla techników dentystycznych
czasopismo specjalistyczne skierowane do środowiska onkologicznego
zdrowie, alternatywne metody leczenia
czasopismo informacyjno-publicystyczne z zakresu techniki medycznej
i zarządzania placówkami służby zdrowia
czasopismo dla lekarzy stomatologów, ortodontów
periodyk naukowy łączący tematykę i zakres specjalności określonych
w tytule
czasopismo o tematyce otolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz
onkologii laryngologicznej
czasopismo zielarskie o medycynie naturalnej
medycyna, czasopismo specjalistyczne
magazyn dedykowany pielęgniarkom/ pielęgniarzom oraz położnym
pracującym przede wszystkim w Izbach Przyjęć, Szpitalnych Oddziałach
Ratunkowych, Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz
Oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz wszędzie tam, gdzie
występuje duże ryzyko stanu nagłego u pacjenta

PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU

kwartalnik

POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY
POLSKA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

kwartalnik
kwartalnik

POŁOŻNA. NAUKA I PRAKTYKA
PORADNIK UZDRAWIACZA
POSTĘPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII
POSTĘPY W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO
PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII
PRZEGLĄD DERMATOLOGICZNY
PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY

kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
kwartalnik
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czasopisma krajowe

tematyka, charakter pisma
czasopismo dla lekarzy sprawujących opiekę nad pacjentami nieuleczalnie chorymi
czasopismo specjalistyczne
medycyna pracy i zdrowie publiczne, w tym patologia zawodowa,
szkodliwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, toksykologia i mutageneza, polityka zdrowotna, zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia
oraz badania epidemiologiczne

cena
45,00

czasopismo przeznaczone dla internistów i lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla specjalistów ze szczegółowych dziedzin medycyny
zawiera tłumaczenia najlepszych zagranicznych periodyków o tematyce chirurgicznej
czasopismo specjalistyczne dla ginekologów i położników

20,00

czasopismo dla pracowników naukowych pielęgniarstwa i położnictwa,
problemy praktyki pielęgniarskiej
czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Patologów
czasopismo naukowe, w sposób praktyczny przybliżające najważniejsze
aspekty stomatologii dziecięcej
czasopismo skierowane do położnych i studentów położnictwa
zdrowie, naturalne metody leczenia
czasopismo specjalistyczne, dermatologia, alergologia
czasopismo specjalistyczne, kardiologia interwencyjna
czasopismo dla lekarzy, pielęgniarek, dietetyków
czasopismo naukowe, medycyna profilaktyczna
czasopismo specjalistyczne, dermatologia
artykuły oryginalne, przeglądowe, kazuistyczne z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i niezakaźnych,
prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób zakaźnych, prace
z zakresu zdrowia publicznego i historii tych dziedzin

45,00
44,00

30,00
35,00

22,00
50,00
30,00
29,00
56,00
12,00
32,00
49,00
30,00
30,00
5,00
35,00
30,00

19,44
35,00
50,00
26,00
5,00
45,00
25,00
29,00
15,00
18,00
30,00

T Y TUŁ
PRZEGLĄD GASTROENTEROLOGICZNY

częstotliwość
kwartalnik

cena
45,00

miesięcznik
10 × rok
miesięcznik
kwartalnik

tematyka, charakter pisma
czasopismo naukowe przeznaczone dla lekarzy gastroenterologów
i internistów
czasopismo specjalistyczne dla lekarzy ginekologów i endokrynologów
czasopismo specjalistyczne przeznaczone dla praktyków rehabilitacji
czasopismo specjalistyczne, reumatologia, ortopedia, interna
czasopismo psychologiczne
czasopismo o medycynie, prawie, finansach i zarządzaniu dla lekarzy,
farmaceutów i menadżerów ochrony zdrowia
czasopismo medyczne i uzdrowicielskie, medycyna naturalna
i alternatywna
czasopismo poświęcone profilaktyce i rozwiązywaniu problemów
alkoholowych
czasopismo specjalistyczne dla lekarzy i farmaceutów
czasopismo lekarzy stomatologów
medycyna tradycyjna i niekonwencjonalna
czasopismo specjalistyczne

PRZEGLĄD MENOPAUZALNY
REHABILITACJA W PRAKTYCE
REUMATOLOGIA
SENS PORADNIK PSYCHOLOGICZNY
SŁUŻBA ZDROWIA

kwartalnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik

SZAMAN

miesięcznik

ŚWIAT PROBLEMÓW

miesięcznik

TERAPIA
TWÓJ PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY
UZDRAWIACZ
WIDEOCHIRURGIA I INNE TECHNIKI
MAŁOINWAZYJNE/VIDEOSURGERY AND OTHER
MINIINVASIVE TECHNIQUES
WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA
ZDROWIE
ZDROWIE BEZ LEKÓW

kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik

czasopismo specjalistyczne, onkologia
zdrowie
zdrowie

45,00
4,99
6,99

45,00
29,00
21,00
13,99
19,80
5,00
21,00
23,00
25,00
5,00
35,00

Ceny aktualne na dzień 18 października 2019 r. Ceny gazet i czasopism w 2020 r. mogą ulec zmianie (zmieniona częstotliwość, objętość, dodatkowe inserty/gadżety).

oferta tematyczna

99

Czasopisma
zagraniczne
w układzie
alfabetycznym

dzienniki
T Y TUŁ
BILD (pon.–sob.)
DIE WELT (pon.–pt.)
DIE WELT (sob.)
EL PAIS (pon.–niedz.)
FINANCIAL TIMES (pon. pt.)
FINANCIAL TIMES (sob.)
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG (pon.–pt.)
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG (sob.)
HANDELSBLATT (pon.–czw.)
HANDELSBLATT (pt.)
LE FIGARO (pon.–sob.)
LE MONDE (pon.–pt.)
LE MONDE (sob.)
LES ECHOS (pon.–pt.)
SUEDDEUTSCHE ZEITUNG (pn.–sob.)
THE DAILY TELEGRAPH (pon.–pt.)
THE DAILY TELEGRAPH (sob.)
THE GUARDIAN (pon.–pt.)
THE GUARDIAN (sob.)
THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL EDITION (pon.–sob.)
THE TIMES (pon.–pt.)
THE TIMES (sob.)
THE TIMES (sob.)
THE TIMES (pon.–pt.)
THE TIMES (sob.)

język
niemiecki
niemiecki
niemiecki
hiszpański
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
francuski
francuski
francuski
francuski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski

cena
6,00
17,00
18,00
14,10
20,00
25,00
17,00
19,00
22,90
23,90
21,90
18,90
19,00
22,90
19,90
19,90
23,50
21,50
31,00
15,00
23,90
31,90
31,90
23,90
31,90

Ceny aktualne na dzień 18 października 2019 r. Ceny gazet i czasopism w 2020 r. mogą ulec zmianie (zmieniona częstotliwość, objętość, dodatkowe inserty/gadżety).

wydania niedzielne
T Y TUŁ
BILD AM SONNTAG
EL PAIS SEMANAL
FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG
WELT AM SONNTAG

język
niemiecki
hiszpański
niemiecki
niemiecki

Ceny aktualne na dzień 18 października 2019 r. Ceny gazet i czasopism w 2020 r. mogą ulec zmianie (zmieniona częstotliwość, objętość, dodatkowe inserty/gadżety).
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czasopisma zagraniczne

cena
16,00
8,80
22,00
21,00

oferta alfabetyczna
T Y TUŁ
032C
10 MEN
10 WOMEN
25 BEAUTIFUL HOMES
2600 THE HAKER QUARTERLY
39/45 MAGAZINE
3D ARTIST (UK)
3D WORLD (UK)
911 & PORSCHE WORLD
A MAGAZINE
ABITARE COUNTRY
ACCESSORY
AD 100 HS
AD ARCHITECTURAL DIGEST (D)
AD ARCHITECTURAL DIGEST (E)
AD ARCHITECTURAL DIGEST (F)
AD ARCHITECTURAL DIGEST (I)
AD ARCHITECTURAL DIGEST EVASION (I)
ADEL HEUTE
ADMIN MAGAZINE
ADVENTURE TRAVEL (UK)
AERO INTERNATIONAL
AERO INTERNATIONAL SPEZIAL
AERO JOURNAL
AEROPLANE (UK)
AIR FORCES MONTHLY
AIR INTERNATIONAL (UK)
AIRFIX MODEL WORLD (UK)
AIRFORCES OF THE WORLD (UK)
AIRLINER CLASSICS (UK)
AIRLINER WORLD (UK)
AIRPORTS OF THE WORLD (UK)
AKTUELL FUER DIE FRAU (D)
ALL ABOUT SPACE (UK)
ALL THE BEST KAPPA SUDOKU PUZZLES
ALLURE
ALPINIST (USA)
AMARTA
AMERICAN AFFAIRS
AMERICAN CINEMATOGRAPHER
AMERICAN HANDGUNNER SPEC. DIY GUNS
AMERICAN SCIENTIST
AMICA (I)
AMILCAR (F)
AMS SPEZIAL AUTO KATALOG
ANNIKA
ANNUARIO TATUATORI
ANORAK
ANOTHER GAZE
ANOTHER MAGAZINE (UK)
ANOTHER MAN (UK)
ANTIDOTE (F)
APARTAMENTO (NL)
APERTURE MAGAZINE
ARCADIA
ARCHAEOLOGY

język
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
francuski
angielski
angielski
angielski
angielski
włoski
włoski
francuski
niemiecki
francuski
francuski
włoski
włoski
niemiecki
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
francuski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
włoski
angielsko-francuski
niemiecki
niemiecki
włoski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielsko-francuski
angielski
angielski
angielski
angielski

częstotliwość
półrocznik
półrocznik
półrocznik
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
13 × rok
miesięcznik
miesięcznik
półrocznik
miesięcznik
3 × rok
półrocznik
10 × rok
11 × rok
dwumiesięcznik
11 × rok
rocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
rocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
rocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
13 × rok
17 × rok
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
rocznik
kwartalnik
rocznik
3 × rok
kwartalnik
półrocznik
półrocznik
półrocznik
półrocznik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik

tematyka
sztuka, kultura, literatura
magazyn dla mężczyzn, moda
dla kobiet, moda, moda ślubna
architektura, dom, ogród
komputery, informatyka, gry
sztuka, kultura, literatura
komputery, informatyka, gry
komputery, informatyka, gry
samochody, motocykle, tuning
sztuka, kultura, literatura
architektura, dom, ogród
dla kobiet, moda, moda ślubna
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
dla kobiet, moda, moda ślubna
komputery, informatyka, gry
geografia, turystyka, podróże
lotnictwo
lotnictwo
lotnictwo
lotnictwo
lotnictwo
lotnictwo
modelarstwo
lotnictwo
lotnictwo
lotnictwo
lotnictwo
dla kobiet, moda, moda ślubna
nauka, technika
hobby
dla kobiet, moda, moda ślubna
sport, rekreacja, fitness
styl życia, trendy, popkultura
biznes, finanse, firma, marketing
film, tv, sprzęt wideo
militaria
nauka, technika
dla kobiet, moda, moda ślubna
styl życia, trendy, popkultura
samochody, motocykle, tuning
hobby
architektura, dom, ogród
magazyn dla dzieci i rodziców
sztuka, kultura, literatura
dla kobiet, moda, moda ślubna
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna
architektura, dom, ogród
sztuka, kultura, literatura
styl życia, trendy, popkultura
nauka, technika

oferta alfabetyczna

cena
99,90
59,90
59,90
37,90
45,00
59,90
49,90
56,90
44,90
139,00
39,90
29,90
139,90
49,90
54,90
44,90
49,90
42,90
12,90
68,90
44,50
39,90
43,90
42,90
45,90
46,90
49,90
43,90
79,90
59,90
48,00
49,90
9,90
39,90
29,90
34,90
89,90
109,90
56,90
39,90
69,90
39,90
49,90
99,90
94,90
40,00
99,90
42,00
59,90
69,90
63,90
99,90
79,90
119,00
79,90
35,50
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T Y TUŁ
ARCHITECTURAL DIGEST
ARCHITECTURE TODAY
ARCHITEKTUR & WOHNEN
AREA
ARENA HOMME PLUS (UK)
ARGUMENTY I FAKTY
ARMBAND UHREN
ARMBAND UHREN KATALOG
ART & ANTIQUES
ART & DECORATION (F)
ART IN AMERICA
ART REVIEW (UK)
ARTFORUM INTERNATIONAL (USA)
ARTRAVEL MAGAZINE (F)
ASPIRE DESIGN AND HOME
ASTRONOMY NOW (UK)
ASTRONOMY SPEC. ASTRONOMY FOR KIDS
ATRIUM
ATTITUDE INTERIOR DESIGN MAGAZINE
AUDIO (D)
AUGUST
AUTO BILD
AUTO BILD ALLRAD
AUTO BILD SPEC. TUEV REPORT
AUTO BILD SPORTSCARS
AUTO CLASSIC
AUTO CLASSIC SH NEO CLASSICS
AUTO DESIGN
AUTO MOTO (F)
AUTO MOTOR UND SPORT
AUTO ZEITUNG
AUTOMOBILISMO D’EPOCA
AUTOMOBILSPORT (UK)
AVIATION ARCHIVE
AVIATION PHOTOGRAPHER (UK)
B&S BLUES & SOUL
B&V FRIENDS
B&W (BLACK & WHITE)
BABY PUNTO DE CRUZ
BABYMODE HANDGEMACHT
BAD TO THE BONE
BAHN EXTRA
BARBARA
BARBARA SH WEIHNACHTEN
BARBIE
BARBIE KREATIV SPASS
BARCHE
BARCHE A MOTORE
BASS GUITAR
BASTEI 100 SEITEN RAETSEL
BASTEI JAHRESZEITEN RAETSEL
BASTEI KREUZWORT RAETSEL
BASTEI RAETSEL FUXX
BATAILLES & BLINDES
BATAILLES & BLINDES HS
BAUEN
BAUHAUS
BBC GOOD FOOD
BBC HISTORY MAGAZINE
BBC MATCH OF THE DAY
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czasopisma zagraniczne

język
angielski
angielski
niemiecki
włoski
angielski
rosyjski
niemiecki
niemiecki
angielski
francuski
angielski
angielski
angielski
francuski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielsko-portugalski
niemiecki
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
włoski
francuski
niemiecki
niemiecki
włoski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
hiszpański
niemiecki
francuski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
niemiecki
włoski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
francuski
francuski
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski

częstotliwość
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
półrocznik
tygodnik
dwumiesięcznik
rocznik
10 × rok
9 × rok
11 × rok
9 × rok
10 × rok
dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
rocznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
półrocznik
tygodnik
miesięcznik
rocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
rocznik
dwumiesięcznik
11 × rok
dwutygodnik
dwutygodnik
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
rocznik
dwumiesięcznik
8 × rok
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
półrocznik
dwumiesięcznik
10 × rok
rocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
13 × rok
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
3 × rok
miesięcznik
dwumiesięcznik
tygodnik

tematyka
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
magazyn dla mężczyzn, moda
polityka, publicystyka, aktualności
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
sztuka, kultura, literatura
architektura, dom, ogród
sztuka, kultura, literatura
sztuka, kultura, literatura
sztuka, kultura, literatura
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
nauka, technika
nauka, technika
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
geografia, turystyka, podróże
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
lotnictwo
lotnictwo
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
magazyn dla młodzieży
fotografia, sprzęt fotograficzny
hobby
hobby
sztuka, kultura, literatura
hobby
magazyn dla dzieci i rodziców
dla kobiet, moda, moda ślubna
magazyn dla dzieci i rodziców
magazyn dla dzieci i rodziców
hobby
sport, rekreacja, fitness
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
hobby
hobby
hobby
hobby
militaria
militaria
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
kuchnia, wina, cygara
sztuka, kultura, literatura
sport, rekreacja, fitness

cena
59,90
39,90
59,90
99,90
79,90
10,70
49,00
149,90
49,90
29,50
89,90
59,90
99,90
55,00
69,90
49,90
58,90
49,90
79,90
39,90
129,00
14,50
24,90
32,00
27,50
27,90
29,90
89,90
29,90
27,50
21,00
49,90
76,00
69,90
69,90
32,90
39,90
59,90
25,90
33,50
59,90
95,00
29,50
52,90
44,50
34,90
59,90
39,90
39,90
14,90
14,50
10,50
9,90
44,90
96,50
22,90
69,90
49,90
69,90
28,50

T Y TUŁ
BBC MUSIC CD (UK)
BBC SCIENCE FOCUS
BBC TOP GEAR MAGAZINE
BBC TOP GEAR SPEC. SUPERCARS
BBC WILDLIFE MAGAZINE
BBC WORLD HISTORIES
BDM’S ESSENTIAL GUIDE SERIES: MAC THE COMPLETE GUIDE
BDM’S FOCUS SERIES: NIKON PHOTOGRAPHY
BDM’S GUIDEBOOK SERIES: IPHONE GUIDEBOOK
BDM’S MANUAL SERIES: CODING MANUAL
BEAD & BUTTON
BEAD & JEWELLERY (UK)
BEADWORK
BEHIND THE BLINDS
BELL’EUROPA
BELL’ITALIA
BELL’ITALIA CALENDARIO
BELL’ITALIA SPECIALE
BENEFICIAL SHOCK!
BETTER HOMES AND GARDENS SPEC.
100 BEST CHEESY RECIPES
BETTER HOMES AND GARDENS SPEC.
100 IDEAS FLEA MARKET STYLE
BETTER HOMES AND GARDENS SPEC. MAKE & TAKE
BETTER HOMES AND GARDENS: CHRISTMAS IDEAS
BETTER HOMES AND GARDENS: FARMHOUSE CHRISTMAS
BIKE (D)
BILD DER FRAU (D)
BLANC
BLAZE AND THE MONSTER MACHINES
BLOOMBERG BUSINESSWEEK
BLOOMBERG BUSINESSWEEK SPECIAL
BLUE RIBBON KAPPA SUDOKU PUZZLES
BLUES MATTERS!
BMW CAR
BMW SCENE LIVE
BOAT EXCLUSIVE
BOAT INTERNATIONAL (UK)
BOMB
BON APPETIT
BOOTE
BOYS BY GIRLS
BRAIN WORLD
BRAND MAGAZINE
BRAVO SPORT
BREATHE
BRIGITTE WOMAN
BRITISH ARMY AVIATION
B-TRENDY (NL)
BUNTE
BURDA ACCESSOIRES
BURDA EASY
BURDA KIDS
BURDA PLUS
BURDA STRICKEN
BURDA STYLE (D)
C & SC GREATEST HITS: SUPERCAR
C.K. MILK STREET MAGAZINE SPECIAL
CA M’INTERESSE
CAHIERS DU CINEMA

język
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
włoski
włoski
włoski
włoski
angielski
angielski

częstotliwość
13 × rok
13 × rok
13 × rok
rocznik
13 × rok
dwumiesięcznik
kwartalnik
półrocznik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
półrocznik
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
rocznik
półrocznik
kwartalnik

tematyka
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
nauka, technika
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
geografia, turystyka, podróże
hobby
komputery, informatyka, gry
fotografia, sprzęt fotograficzny
komputery, informatyka, gry
komputery, informatyka, gry
hobby
hobby
hobby
styl życia, trendy, popkultura
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
film, tv, sprzęt wideo
kuchnia, wina, cygara

angielski

rocznik

architektura, dom, ogród

angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
niemiecki
angielski
niemiecko-angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
francuski
francuski

kwartalnik
rocznik
kwartalnik
miesięcznik
tygodnik
3 × rok
10 × rok
tygodnik
półrocznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
13 × rok
5 × rok
półrocznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
13 × rok
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
półrocznik
tygodnik
rocznik
półrocznik
rocznik
półrocznik
rocznik
miesięcznik
półrocznik
rocznik
miesięcznik
miesięcznik

kuchnia, wina, cygara
hobby
architektura, dom, ogród
sport, rekreacja, fitness
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
magazyn dla dzieci i rodziców
biznes, finanse, firma, marketing
biznes, finanse, firma, marketing
hobby
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
sport, rekreacja, fitness
sport, rekreacja, fitness
styl życia, trendy, popkultura
kuchnia, wina, cygara
sport, rekreacja, fitness
fotografia, sprzęt fotograficzny
nauka, technika
styl życia, trendy, popkultura
sport, rekreacja, fitness
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna
lotnictwo
hobby
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
hobby
hobby
hobby
hobby
hobby
samochody, motocykle, tuning
kuchnia, wina, cygara
nauka, technika
film, tv, sprzęt wideo

oferta alfabetyczna

cena
54,90
45,90
42,90
69,90
39,90
79,90
86,90
59,00
79,90
89,00
49,90
49,90
59,90
115,00
34,90
34,90
48,90
49,90
67,90
59,90
69,90
69,00
69,90
59,90
33,90
9,90
89,90
42,90
29,00
38,00
19,90
36,90
49,90
29,90
62,90
59,90
59,00
39,90
35,90
79,90
43,90
126,90
17,90
49,90
26,00
64,90
49,90
24,00
49,90
43,90
58,90
49,90
38,50
39,90
74,90
59,90
29,90
45,90

105

T Y TUŁ
CAMPAGNE DECORATION
CAR (UK)
CARDMAKING & PAPERCRAFT (UK)
CASA FACILE
CASABELLA
CENTENNIAL HOME PRES. MODERN FARMHOUSE
CEREAL (F)
CHARGE UTILE HS MAGAZINE
CHASSEUR D’IMAGES
CHIC GARDENS
CHRISTMAS AT HOME
CIGAR AFICIONADO (USA)
CLANK!
CLASSIC & SPORTSCAR (UK)
CLASSIC CARS (UK)
CLASSIC LAND ROVER
CLASSIC MILITARY VEHICLE
CLASSIC POP PRESENTS: PRINCE A CELEBRATION
CLASSIC ROCK (UK)
CLASSIC ROCK PLATINIUM: DEF LEPPARD
COLLECTIBLE DRY (UK)
COLLECTORS SERIES: EMPIRE CLASSICS (UK)
COLLECTORS SERIES: MOJO (UK)
COLLECTOR’S SERIES: Q (UK)
COLLEZIONI ACCESSORI
COLLEZIONI BAMBINI 03 BABY
COLLEZIONI DONNA PRET A PORTER
COLLEZIONI HAUTE COUTURE & SPOSA
COLLEZIONI SPORT & STREET
COLLEZIONI TRENDS
COLLEZIONI UOMO
COMBAT AIRCRAFT
COMBAT HANDGUNS
COMMONS & SENCE MAN
COMMONS & SENSE
COMPUTER ARTS (UK)
COMPUTER MUSIC DVD
CONCORDE
CONDE NAST TRAVELLER (UK)
CONDE NAST TRAVELLER (USA)
COSMOPOLITAN (D)
COSMOPOLITAN (I)
COSMOPOLITAN (UK)
COSMOPOLITAN (USA)
COUNTRY HOMES & INTERIORS (UK)
COUNTRY LIVING (UK)
COUNTRY LIVING: CHRISTMAS
COUNTRY LIVING: MODERN RUSTIC
COURRIER INTERNATIONAL
COVER (UK)
CR FASHION BOOK
CREA CON FRANCESCA
CREATIVE KNITTING
CREATIVE LETTERING
CRIME
CROCHET WORLD
CROCHET!
CROSS STITCH CRAZY (UK)
CROSS STITCH FAVOURITES (UK)
CROSS STITCHER (UK)
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czasopisma zagraniczne

język
francuski
angielski
angielski
włoski
włoski
angielski
angielski
francuski
francuski
francuski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
włoski
włoski
włoski
włoski
angielski
włoski
włoski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
włoski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
francuski
angielski
angielski
włoski
angielski
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski

częstotliwość
dwumiesięcznik
miesięcznik
13 × rok
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
półrocznik
kwartalnik
9 × rok
półrocznik
rocznik
dwumiesięcznik
półrocznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
13 × rok
miesięcznik
kwartalnik
rocznik
dwumiesięcznik
rocznik
kwartalnik
półrocznik
kwartalnik
półrocznik
półrocznik
kwartalnik
półrocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
rocznik
półrocznik
13 × rok
miesięcznik
rocznik
10 × rok
8 × rok
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
3 × rok
tygodnik
kwartalnik
półrocznik
półrocznik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
półrocznik
13 × rok

tematyka
architektura, dom, ogród
samochody, motocykle, tuning
hobby
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
styl życia, trendy, popkultura
hobby
fotografia, sprzęt fotograficzny
architektura, dom, ogród
hobby
magazyn dla mężczyzn, moda
dla kobiet, moda, moda ślubna
samochody, motocykle, tuning
hobby
samochody, motocykle, tuning
militaria
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
magazyn dla mężczyzn, moda
film, tv, sprzęt wideo
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
film, tv, sprzęt wideo
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
magazyn dla mężczyzn, moda
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
lotnictwo
militaria
magazyn dla mężczyzn, moda
dla kobiet, moda, moda ślubna
komputery, informatyka, gry
komputery, informatyka, gry
lotnictwo
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
polityka, publicystyka, aktualności
architektura, dom, ogród
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
hobby
hobby
sztuka, kultura, literatura
hobby
hobby
hobby
hobby
hobby

cena
29,50
49,90
59,90
18,90
109,00
57,90
99,90
73,50
29,50
69,90
49,90
49,90
139,00
54,90
49,00
42,90
39,90
89,90
46,90
89,90
69,90
59,90
79,90
59,90
220,00
236,00
269,00
290,00
199,90
220,00
290,00
45,00
49,90
99,90
99,90
59,90
49,90
59,90
49,90
48,50
22,90
25,90
35,90
39,90
43,20
44,90
49,90
99,90
32,90
39,90
119,00
34,00
39,90
45,90
35,90
29,90
47,90
54,00
49,90
44,90

T Y TUŁ
CUCINA MODERNA
CUDDLES
CUISINE & VINS DE FRANCE
DANCE EUROPE (UK)
DANSK
DAPPER DAN
DAS GOLDENE BLATT
DAS GOLDENE BLATT: RAETSEL
DAS GOLDENE BLATT: RAETSEL MIT HERZ
DAS NEUE BLATT
DAZED & CONFUSED (UK)
DAZED BEAUTY
D-DAY GUIDE
D-DAY IN THE AIR
DECANTER (UK)
DELICIOUS
DER SPIEGEL
DER SPIEGEL COACHING
DER SPIEGEL GESCHICHTE
DER SPIEGEL SPEZIAL
DER SPIEGEL WISSEN
DESIGN ANTHOLOGY (AZJA)
DESIGN ANTHOLOGY (UK)
DESIGNER KNITTING
DESTINATION SCIENCE LE MAGAZINE
DETAIL
DEUTSCH PERFEKT
DHD
DIE AKTUELLE
DIE KLEINE HIMMELSPOST
DIE NEUE FRAU
DIE ZEIT
DIGITAL PHOTOGRAPHER
DINOSAURIER MAGAZIN
DIPLOMATIE (F)
DIRECTIONS
DISCOVER BRITAIN
DISEGNO.
DJ MAGAZIN (UK)
DOCUMENT JOURNAL
DOG MAGAZINE
DOMINO
DOMUS
DOT.
DOUBLE MAGAZINE (F)
DOWN BEAT
DREAM MACHINES HARLEY-DAVIDSON
DSECTION MAGAZINE (UK)
DUST
DWELL
EASYRIDERS
ECHO DER FRAU
ECOS
EDEN
EDGE (UK)
EIGHT BY EIGHT MAGAZINE
EISENBAHN JOURNAL
EISENBAHN JOURNAL 1X1 DES ANLAGENBAUS
EISENBAHN ROMANTIK
EISENBAHNKURIER

język
włoski
angielski
francuski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski
francuski
angielsko-niemiecki
niemiecki
włoski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
niemiecki
francuski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
włosko-angielski
angielski
angielsko-francuski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
hiszpański
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki

częstotliwość
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
półrocznik
półrocznik
tygodnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
tygodnik
dwumiesięcznik
kwartalnik
rocznik
rocznik
miesięcznik
miesięcznik
tygodnik
rocznik
dwumiesięcznik
półrocznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
3 × rok
dwumiesięcznik
kwartalnik
10 × rok
13 × rok
kwartalnik
tygodnik
dwumiesięcznik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
rocznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
półrocznik
półrocznik
kwartalnik
11 × rok
kwartalnik
półrocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
rocznik
półrocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
tygodnik
13 × rok
dwumiesięcznik
13 × rok
półrocznik
miesięcznik
półrocznik
kwartalnik
miesięcznik

tematyka
kuchnia, wina, cygara
magazyn dla dzieci i rodziców
kuchnia, wina, cygara
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
dla kobiet, moda, moda ślubna
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
hobby
dla kobiet, moda, moda ślubna
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
lotnictwo
lotnictwo
kuchnia, wina, cygara
kuchnia, wina, cygara
polityka, publicystyka, aktualności
styl życia, trendy, popkultura
polityka, publicystyka, aktualności
polityka, publicystyka, aktualności
polityka, publicystyka, aktualności
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
hobby
nauka, technika
architektura, dom, ogród
nauka, technika
architektura, dom, ogród
dla kobiet, moda, moda ślubna
magazyn dla dzieci i rodziców
dla kobiet, moda, moda ślubna
polityka, publicystyka, aktualności
fotografia, sprzęt fotograficzny
magazyn dla dzieci i rodziców
polityka, publicystyka, aktualności
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
architektura, dom, ogród
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
magazyn dla dzieci i rodziców
styl życia, trendy, popkultura
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
samochody, motocykle, tuning
magazyn dla mężczyzn, moda
styl życia, trendy, popkultura
architektura, dom, ogród
samochody, motocykle, tuning
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
hobby
komputery, informatyka, gry
sport, rekreacja, fitness
hobby
hobby
hobby
hobby

oferta alfabetyczna

cena
19,90
47,90
29,90
29,90
79,90
49,90
11,50
10,50
9,90
12,50
49,90
69,90
69,90
69,90
47,90
43,90
33,00
90,00
59,00
36,00
59,00
49,90
59,90
59,90
69,90
99,00
50,90
59,90
11,90
26,90
6,50
34,50
35,90
26,90
59,90
69,90
44,90
89,90
46,90
139,90
99,90
88,90
89,90
48,90
83,90
42,90
49,90
118,00
129,00
49,90
35,00
11,50
49,90
9,90
47,90
89,90
48,90
98,00
53,90
47,50
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T Y TUŁ
ELLE (D)
ELLE (E)
ELLE (F)
ELLE (I)
ELLE (UK)
ELLE (UK) SIZE TRAVEL
ELLE (USA)
ELLE DECOR (I)
ELLE DECOR (USA)
ELLE DECORATION (D)
ELLE DECORATION (UK)
ELLE DECORATION (UK) CITY
ELLE DECORATION (UK) COUNTRY
ELLE DECORATION HS (F)
EMPIRE (UK)
EMTB
ENGINEERING IN MINIATURE
ENJOY CROSS STITCH (UK)
ENTREPRENEUR
ENZO (UK)
ESQUIRE (I)
ESQUIRE (UK)
ESQUIRE (UK) THE BIG BLACK BOOK
ESQUIRE (UK) THE BIG WATCH BOOK
ESQUIRE (USA)
ESSEN & TRINKEN
ESSENTIAL SERIES IPHONE X
EUROPE ECHECS
EUROPEAN PHOTOGRAPHY
EVO (UK)
EVREJSKAJA PANORAMA
EWROPA.RU
EXKLUSIVE HAEUSER
EXTREME AIRPORTS
EYE
EYE SPY (UK)
FAIM MAGAZINE
FANTASTIC MAN
FANTASY & SCIENCE FICTION
FASHION FOR MEN HS
FAST COMPANY (USA)
FAUNE
FILANA
FILLY MAGAZIN
FINE ART CONNOISSEUR
FINESCALE MODELER (USA)
FINESCALE MODELER SPEC. BUILD BETTER SHIP
FIREWORKS
FIT FOR FUN
FLASH ART
FLEUR CREATIF
FLIEGERREVUE
FLIGHT JOURNAL
FLIGHT JOURNAL SPEC. WW II AIR WAR
FLORIDA DESIGN
FLORIDA DESIGN (MIAMI EDITION)
FLOW
FLOW: 19 DAYS OF MINDFULNESS
FLOW: BOOK FOR PAPER LOVERS
FLUGMODELL
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czasopisma zagraniczne

język
niemiecki
hiszpański
francuski
włoski
angielski
angielski
angielski
włoski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
francuski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
włoski
angielski
angielski
Angielski
angielski
niemiecki
angielski
francuski
angielski
angielski
rosyjski
rosyjski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
hiszpańsko-angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki

częstotliwość
miesięcznik
miesięcznik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
10 × rok
10 × rok
dwumiesięcznik
miesięcznik
rocznik
półrocznik
rocznik
13 × rok
kwartalnik
miesięcznik
półrocznik
8 × rok
kwartalnik
dwumiesięcznik
półrocznik
półrocznik
rocznik
9 × rok
miesięcznik
rocznik
11 × rok
półrocznik
13 × rok
11 × rok
kwartalnik
półrocznik
rocznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
półrocznik
półrocznik
dwumiesięcznik
rocznik
8 × rok
rocznik
półrocznik
10 × rok
dwumiesięcznik
10 × rok
rocznik
kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
rocznik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
rocznik
rocznik
8 × rok

tematyka
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
film, tv, sprzęt wideo
sport, rekreacja, fitness
hobby
hobby
magazyn dla mężczyzn, moda
samochody, motocykle, tuning
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
styl życia, trendy, popkultura
magazyn dla mężczyzn, moda
kuchnia, wina, cygara
komputery, informatyka, gry
sport, rekreacja, fitness
fotografia, sprzęt fotograficzny
samochody, motocykle, tuning
polityka, publicystyka, aktualności
polityka, publicystyka, aktualności
architektura, dom, ogród
lotnictwo
sztuka, kultura, literatura
militaria
styl życia, trendy, popkultura
magazyn dla mężczyzn, moda
sztuka, kultura, literatura
styl życia, trendy, popkultura
biznes, finanse, firma, marketing
styl życia, trendy, popkultura
hobby
magazyn dla dzieci i rodziców
sztuka, kultura, literatura
hobby
hobby
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
sport, rekreacja, fitness
sztuka, kultura, literatura
hobby
lotnictwo
lotnictwo
lotnictwo
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
hobby

cena
39,90
54,90
39,90
23,90
44,90
39,90
54,90
37,90
49,90
42,50
54,90
129,00
129,90
31,50
49,90
49,90
28,90
99,00
39,90
49,90
64,90
55,50
99,90
59,90
49,90
29,90
79,90
39,90
135,00
44,90
19,90
5,00
29,90
59,90
119,00
35,00
89,90
59,90
49,90
99,90
46,90
109,00
37,50
29,90
49,90
48,90
59,90
49,90
22,90
75,00
74,90
32,90
39,90
49,90
49,90
59,90
89,90
144,90
199,00
40,00

T Y TUŁ
FLUGMODELL UND TECHNIK
FLY PAST (UK)
FLYING (USA)
FLYING SPEC. BUYERS GUIDE
FOCUS (D)
FOCUS (I)
FOCUS JUNIOR (I)
FOCUS STORIA (I)
FOOD & TRAVEL
FOOD TO LOVE (UK)
FORBES (USA)
FORBES 400 ANNUAL
FORBES SPECIAL (USA)
FOREIGN AFFAIRS (USA)
FORTUNE
FOTO MAGAZIN SPEZIAL
FOUR FOUR TWO (UK)
FOUR WHEELER
FRAME MAGAZIN
FRANCE
FRANCE FOOTBALL
FRAU AKTUELL
FRAU IM SPIEGEL
FRAU IM TREND
FREIZEIT BLITZ
FREIZEIT EXKLUSIV
FREIZEIT EXPRESS
FREIZEIT ILLUSTRIERTE
FREIZEIT MONAT
FREIZEIT REVUE
FREIZEIT REVUE SPEC. RAETSEL
FREIZEITSPASS
FREIZEITWOCHE
FREUNDIN
FRIEZE
FTL BAG O’ FUN
FUCKING YOUNG!
FUER SIE (D)
FUNK AMATEUR
FUTURA SPECIAL MAGAZINE. KRAZE!
FUTURE MUSIC
GALA (D)
GARAGE (UK)
GARTEN FLORA
GARTEN TRAEUME
GBM HS MAGAZINE
GBM MAGAZINE
GEO (D)
GEO (F)
GEO EPOCHE
GEO SAISON
GEO SPECIAL
G-GESCHICHTE
GIALLO ZAFFERANO
GIRLS, GIRLS, GIRLS
GLAMOUR (E)
GLAMOUR (I)
GLAMOUR (R)
GLAMOUR (UK)
GLI SPECIALI DELLA MIA BOUTIQUE

język
niemiecki
angielski
angielski
angielski
niemiecki
włoski
włoski
włoski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
francuski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
niemiecki
angielski
niemiecki
niemiecki
francuski
francuski
niemiecki
francuski
niemiecki
niemiecki
angielski
niemiecki
włoski
angielski
hiszpański
włoski
rosyjski
angielski
włoski

częstotliwość
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
10 × rok
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
rocznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
9 × rok
10 × rok
tygodnik
miesięcznik
tygodnik
tygodnik
dwutygodnik
8 × rok
8 × rok
półrocznik
dwutygodnik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
tygodnik
półrocznik
miesięcznik
kwartalnik
rocznik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
półrocznik
miesięcznik
11 × rok
miesięcznik
półrocznik
półrocznik

tematyka
hobby
lotnictwo
lotnictwo
lotnictwo
polityka, publicystyka, aktualności
polityka, publicystyka, aktualności
magazyn dla młodzieży
sztuka, kultura, literatura
geografia, turystyka, podróże
kuchnia, wina, cygara
biznes, finanse, firma, marketing
biznes, finanse, firma, marketing
polityka, publicystyka, aktualności
polityka, publicystyka, aktualności
biznes, finanse, firma, marketing
fotografia, sprzęt fotograficzny
sport, rekreacja, fitness
samochody, motocykle, tuning
architektura, dom, ogród
geografia, turystyka, podróże
sport, rekreacja, fitness
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
magazyn dla dzieci i rodziców
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
sztuka, kultura, literatura
magazyn dla dzieci i rodziców
sztuka, kultura, literatura
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
magazyn dla dzieci i rodziców
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
militaria
militaria
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
sztuka, kultura, literatura
kuchnia, wina, cygara
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby

oferta alfabetyczna

cena
41,90
43,90
39,90
39,90
29,00
39,90
39,90
49,90
45,00
42,90
39,90
45,90
45,90
69,90
29,90
55,90
59,90
39,90
109,00
42,90
35,90
11,50
11,90
6,90
7,50
7,90
7,90
7,50
8,50
11,90
9,90
7,50
8,50
19,90
69,90
48,90
99,90
19,90
29,00
49,90
49,90
24,50
89,90
23,50
47,90
75,00
69,00
49,00
43,90
78,50
41,90
59,90
35,90
23,90
79,90
19,90
24,90
37,90
37,00
49,90
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T Y TUŁ
GOOD HOUSEKEEPING (UK)
GQ (D)
GQ (R)
GQ (UK)
GQ (USA)
GQ STYLE (UK)
GQ STYLE (USA)
GRAMOPHONE MAGAZINE (UK)
GRANDES BATAILLES
GRANTA
GRAZIA (I)
GRAZIA (UK)
GRAZIA HS HOMMES (F)
GRIP DAS MOTORMAGAZINE
GT GAYTIMES
GUITAR TECHNIQUES (UK)
GUNS MAGAZINE SPEC. OLD WEST
GUNS OF THE OLD WEST
GUP (UK)
GUTE FAHRT
HAEKELN. DAS MASCHENMAGAZIN
HAEUSER
HALI
HANDGEMACHTES
HAPPINEZ
HAPPINEZ SPEC. HAPPI KIDS
HARPER’S BAZAAR (D)
HARPER’S BAZAAR (UK)
HARPER’S BAZAAR (USA)
HARVARD BUSINESS REVIEW (USA)
HARVARD BUSINESS REVIEW SPECIAL ISSUE
HARVARD DESIGN MAGAZINE
HARVARD INTERNATIONAL REVIEW
HAUSBAU
HAYO (CA)
HEALTH & FITNESS
HEARTS MAGAZINE
HEAT
HELLO (UK)
HELLO MR.
HERCULES UNIVERSAL
HERO
HEROINE (UK)
HI FI CHOICE
HIGHSNOBIETY
HIRSCHHAUSENS GESUND LEBEN
HISTORIA
HISTORIA SPECIAL
HOLA!
HOLA! ALTA COSTURA
HOLA! PRET-A-PORTER
HOLIDAY (F)
HOLLYWOOD WEEKLY
HOMES & ANTIQUES (UK)
HOMES & ESTATES
HOMES & GARDENS (D)
HOMES & GARDENS (UK)
HORSELAND
HOUSE & GARDEN (UK)
HUCK MAGAZINE
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czasopisma zagraniczne

język
angielski
niemiecki
rosyjski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
francuski
angielski
włoski
angielski
francuski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
niemiecki
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
francuski
francuski
hiszpański
francuski
hiszpański
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
niemiecki
angielski
angielski

częstotliwość
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
11 × rok
10 × rok
półrocznik
kwartalnik
13 × rok
kwartalnik
kwartalnik
tygodnik
tygodnik
rocznik
8 × rok
miesięcznik
13 × rok
rocznik
kwartalnik
kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
rocznik
kwartalnik
rocznik
10 × rok
miesięcznik
10 × rok
dwumiesięcznik
kwartalnik
półrocznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
półrocznik
miesięcznik
półrocznik
tygodnik
tygodnik
półrocznik
półrocznik
półrocznik
półrocznik
miesięcznik
półrocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
tygodnik
półrocznik
półrocznik
półrocznik
miesięcznik
13 × rok
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
5 × rok

tematyka
dla kobiet, moda, moda ślubna
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
militaria
sztuka, kultura, literatura
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
magazyn dla mężczyzn, moda
samochody, motocykle, tuning
styl życia, trendy, popkultura
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
militaria
militaria
fotografia, sprzęt fotograficzny
samochody, motocykle, tuning
hobby
architektura, dom, ogród
sztuka, kultura, literatura
hobby
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
biznes, finanse, firma, marketing
biznes, finanse, firma, marketing
architektura, dom, ogród
biznes, finanse, firma, marketing
architektura, dom, ogród
geografia, turystyka, podróże
sport, rekreacja, fitness
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
magazyn dla mężczyzn, moda
styl życia, trendy, popkultura
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
nauka, technika
militaria
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
sztuka, kultura, literatura
sztuka, kultura, literatura
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
magazyn dla dzieci i rodziców
architektura, dom, ogród
styl życia, trendy, popkultura

cena
44,90
35,90
69,90
49,90
59,90
74,00
99,90
49,90
69,00
86,90
19,90
23,90
29,90
25,90
48,90
59,90
74,90
54,00
76,90
27,50
39,00
68,90
119,00
33,50
69,90
69,90
39,90
48,60
59,90
119,00
119,00
85,90
51,50
31,50
110,00
37,90
99,90
18,90
19,90
99,90
89,90
69,90
52,90
32,90
89,00
34,90
39,90
47,90
41,90
79,90
79,90
149,00
59,90
44,90
69,90
33,50
36,90
26,90
42,90
49,90

T Y TUŁ
HUNGER (UK)
HUNTER FASHION MAGAZINE
I LIBRI DI SUSANNA
I LOVE CUCITO
ICON (UK)
I-D MAGAZINE (UK)
IDEAL HOME (UK)
IDEAT
IDEES DE MARIANNE
IL GARAGE DE L’ALFISTA
ILLU DER FRAU
IMAGICASA
IMAGINE FX (UK)
IN STYLE (D)
IN STYLE (USA)
IN STYLE BEAUTY (D)
IN TOUCH WEEKLY
INFRINGE (UK)
INTERIOR DESIGN
INTERNI
INTERVIEW
J-14
JEUNE AFRIQUE
JOY (D)
JUNIOR PUZZLES
JUST CROSS STITCH
JUST KICK-IT!
KICK!
KICKER SH BUNDESLIGA
KICKER SH CHAMPIONS LEAGUE
KICKER SH DIE GROSSE BILANZ
KINFOLK (CA)
KING KONG
KITEWORLD (UK)
KLETTERN
KNIT SIMPLE
KNIT SIMPLE SPEC. EASY SHAWLS TO KNIT
KREATIVE ADVENTSFLORISTIK
KREUZSTICH MOTIVE
KYOTO JOURNAL
LA BOTTEGA DI ELISA
LA BOTTEGA DI ELISA SPEC. L’ APE PAZZA
LA CUCINA ITALIANA
LA MAISON VICTOR
LA MIA BOUTIQUE
LA SETTIMANA ENIGMISTICA
LA VIE LE MONDE HS L’HISTORIE DE LA ME
LABORES DE ANA
LAMPOON
LAND ROVER MONTHLY
LANDIDEE
LANDIDEE LANDAPOTHEKE
LAPHAM’S QUARTERLY
L’ART DE L’AQUARELLE
L’AUTOMOBILE MAGAZINE
LE BILAN DU MONDE
LE CANARD ENCHAINE
LE FIGARO MAGAZINE
LE IDEE DI SUSANNA
LE JOURNAL DE LA MAISON

język
angielski
francuski
włoski
włoski
angielski
angielski
angielski
francuski
francuski
włoski
niemiecki
angielski
angielski
niemiecki
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
włoski
angielski
angielski
francuski
niemiecki
angielski
angielski
niemiecki
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
angielski
włoski
włoski
włoski
angielski
włoski
włoski
francuski
hiszpański
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
angielski
francuski
francuski
francuski
francuski
francuski
włoski
francuski

częstotliwość
półrocznik
półrocznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
10 × rok
kwartalnik
13 × rok
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
tygodnik
półrocznik
miesięcznik
10 × rok
kwartalnik
dwumiesięcznik
tygodnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
13 × rok
rocznik
rocznik
rocznik
kwartalnik
półrocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
rocznik
rocznik
półrocznik
kwartalnik
półrocznik
rocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
10 × rok
tygodnik
kwartalnik
5 × rok
kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
miesięcznik
rocznik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik

tematyka
dla kobiet, moda, moda ślubna
styl życia, trendy, popkultura
hobby
hobby
architektura, dom, ogród
styl życia, trendy, popkultura
architektura, dom, ogród
styl życia, trendy, popkultura
architektura, dom, ogród
samochody, motocykle, tuning
dla kobiet, moda, moda ślubna
architektura, dom, ogród
komputery, informatyka, gry
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
styl życia, trendy, popkultura
magazyn dla młodzieży
polityka, publicystyka, aktualności
dla kobiet, moda, moda ślubna
magazyn dla młodzieży
hobby
sport, rekreacja, fitness
sport, rekreacja, fitness
sport, rekreacja, fitness
sport, rekreacja, fitness
sport, rekreacja, fitness
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
sport, rekreacja, fitness
sport, rekreacja, fitness
hobby
hobby
hobby
hobby
sztuka, kultura, literatura
hobby
hobby
kuchnia, wina, cygara
hobby
hobby
hobby
sztuka, kultura, literatura
hobby
dla kobiet, moda, moda ślubna
samochody, motocykle, tuning
kuchnia, wina, cygara
hobby
sztuka, kultura, literatura
sztuka, kultura, literatura
samochody, motocykle, tuning
polityka, publicystyka, aktualności
polityka, publicystyka, aktualności
polityka, publicystyka, aktualności
hobby
architektura, dom, ogród

oferta alfabetyczna

cena
59,00
99,90
44,90
44,90
44,00
49,90
39,00
47,90
39,90
39,90
8,90
86,90
59,90
26,50
49,00
22,50
29,90
119,00
99,90
99,90
69,90
32,90
19,50
15,90
28,90
34,90
17,10
42,90
36,90
32,00
30,90
105,00
119,00
47,90
39,90
45,90
45,90
37,50
39,90
99,00
49,90
44,90
39,90
53,90
49,90
14,90
79,90
25,90
64,90
49,90
24,90
33,90
99,90
58,90
33,90
89,00
9,90
21,90
48,90
29,90
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T Y TUŁ
LE MONDE DIPLOMATIQUE (F)
LE MONDE DIPLOMATIQUE (UK)
LE MONDE SELECTION HEBDOMADAIRE
LE NOUVEAU MAGAZINE LITTERAIRE
LE POINT
LEGO CITY MAGAZIN (D)
LEGO FRIENDS MAGAZIN (D)
LEGO MAGAZINE HS THE LEGO MOVIE 2
LEGO NINJAGO (D) MASTERS OF SPINJITZU
LEGO STAR WARS (D)
LEISURE PAINTER
L’ESPRESSO
L’EXPRESS
L’HISTOIRE
LIFE & STYLE WEEKLY
LIGNE DE FRONT
LIGNE DE FRONT HS
LINDY’S SPORTS PRO BASKETBALL
LINUX MAGAGAZINE SPEC. 101 COOL LINUX HACKS
LINUX MAGAZINE (UK)
LISA
LITERARY REVIEW
LITTLE WHITE LIES (UK)
LIVING (I)
LIVING AT HOME (D)
LIVING COLLECTION (I)
LIVING ETC (UK)
L’OBS
LOEWENZAHN
L’OFFICIEL 1000 MODELES DESIGN
L’OFFICIEL 1000 MODELS (F)
L’OFFICIEL ACCESSORIES
L’OFFICIEL HOMMES
L’OFFICIEL PARIS (F)
L’OFFICIEL SPEC. FASHION WEEK
LOK MAGAZIN
LONDON GUIDE
LONDON REVIEW OF BOOKS
LONELY PLANET: DREAM TRIPS (UK)
LONELY PLANET: TRAVELLER
LOOK LATERAL
LOS!
LOVE MAGAZINE
LOVE PATCHWORK & QUILTING (UK)
LUFTWAFFE OVER BRITAIN
LUNA BRANDBIBLE (UK)
MAC FORMAT DVD
MAD
MADAME FIGARO
MADE WITH LOVE: THE ULTIMATE GUIDE TO Q
MAGAZINE
MAISON & TRAVAUX
MAISON CREATIVE
MAISONS COTE OUEST
MAISONS COTE SUD
MAJESTY (UK)
MAN ABOUT TOWN
MANAGER MAGAZIN
MANAGER MAGAZIN SPEZIAL
MANI DI FATA

112

czasopisma zagraniczne

język
francuski
angielski
francuski
francuski
francuski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
włoski
francuski
francuski
angielski
francuski
francuski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
włoski
niemiecki
włosko-angielski
angielski
francuski
niemiecki
angielsko-francuski
francuski
angielsko-francuski
francuski
francuski
angielsko-francuski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
francuski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
francuski
angielski
angielski
francuski
francuski
francuski
francuski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
włoski

częstotliwość
miesięcznik
miesięcznik
tygodnik
11 rok
tygodnik
miesięcznik
7 × rok
rocznik
miesięcznik
miesięcznik
13 × rok
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
tygodnik
dwumiesięcznik
półrocznik
rocznik
kwartalnik
miesięcznik
tygodnik
11 × rok
dwumiesięcznik
10 × rok
miesięcznik
rocznik
miesięcznik
tygodnik
dwumiesięcznik
rocznik
półrocznik
rocznik
kwartalnik
9 × rok
półrocznik
miesięcznik
rocznik
24 × rok
rocznik
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
półrocznik
13 × rok
rocznik
rocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
tygodnik
dwumiesięcznik
półrocznik
9 × rok
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
półrocznik
miesięcznik
rocznik
miesięcznik

tematyka
polityka, publicystyka, aktualności
polityka, publicystyka, aktualności
polityka, publicystyka, aktualności
sztuka, kultura, literatura
polityka, publicystyka, aktualności
magazyn dla dzieci i rodziców
magazyn dla dzieci i rodziców
magazyn dla dzieci i rodziców
magazyn dla dzieci i rodziców
magazyn dla dzieci i rodziców
sztuka, kultura, literatura
polityka, publicystyka, aktualności
polityka, publicystyka, aktualności
sztuka, kultura, literatura
dla kobiet, moda, moda ślubna
militaria
sztuka, kultura, literatura
sport, rekreacja, fitness
komputery, informatyka, gry
komputery, informatyka, gry
dla kobiet, moda, moda ślubna
sztuka, kultura, literatura
film, tv, sprzęt wideo
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
polityka, publicystyka, aktualności
magazyn dla dzieci i rodziców
architektura, dom, ogród
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
magazyn dla mężczyzn, moda
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
geografia, turystyka, podróże
sztuka, kultura, literatura
fotografia, sprzęt fotograficzny
geografia, turystyka, podróże
sztuka, kultura, literatura
sztuka, kultura, literatura
moda, moda ślubna, fryzury
hobby
lotnictwo
architektura, dom, ogród
komputery, informatyka, gry
magazyn dla młodzieży
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
styl życia, trendy, popkultura
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
styl życia, trendy, popkultura
magazyn dla mężczyzn, moda
biznes, finanse, firma, marketing
biznes, finanse, firma, marketing
hobby

cena
34,90
25,90
19,00
34,90
39,90
26,90
26,90
24,90
26,90
26,90
34,90
23,90
29,50
49,90
29,90
45,50
69,90
59,90
69,90
59,90
11,50
38,90
65,00
39,90
29,50
48,90
49,90
37,50
26,90
99,90
99,00
99,00
49,90
39,90
129,00
49,90
49,90
29,90
59,00
39,90
144,90
42,90
94,90
53,50
69,90
99,90
49,90
34,90
19,90
99,90
66,90
26,50
29,90
45,90
49,50
32,00
119,00
56,00
56,00
49,90

T Y TUŁ
MANINTOWN
MARIE CLAIRE (F)
MARIE CLAIRE (I)
MARIE CLAIRE (UK)
MARIE CLAIRE (USA)
MARIE CLAIRE IDEES (F)
MARIE CLAIRE MAISON (F)
MARIE CLAIRE MAISON (I)
MARIE’S PUPPENMODE
MARTHA STEWART LIVING
MATCH! SEASON SPECIAL 2019-2020
MEIN SCHOENER LANDGARTEN
MEIN SCHOENES LAND
MEIN SCHOENES LAND SH KUECHENGARTEN
MEIN SCHOENES LANDHAUS
MEINE FREIZEIT
MENG AFV MODELLER
MENG AIR MODELLER
MEN’S HEALTH (D)
MEN’S HEALTH (UK)
MEN’S HEALTH (USA)
MEN’S HEALTH BEST FASHION (D)
MEN’S HEALTH SPEC. (UK) 15 MINUTE MEALS
MEN’S HEALTH SPEC. NO GYM REQUIRED
MERCEDES - BENZ CLASSIC
MERCEDES ME
METAL
METAL HAMMER CD (UK)
MIBA MESSE
MIBA SPEZIAL
MILK DECORATION (F)
MILK DECORATION (UK)
MILK DECORATION HS
MILK KID’S COLLECTIONS (F)
MILK MAGAZINE
MINCHO
MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW
MIT TECHNOLOGY REVIEW
MIT TECHNOLOGY REVIEW SPECIAL EDITION
MIXTE MAGAZINE
MO SH MOTORRAD JAHRBUCH
MODA MARFY
MODEL AIRCRAFT MONTHLY
MODEL AIRPLANE INTERNATIONAL (UK)
MODEL RAILROAD PLANNING
MODEL RAILROADER SPEC. 102 REALISTIC TRACK
MODELL EISENBAHNER
MODELL FAHRZEUG
MODERN FARMHOUSE KITCHENS
MODERN FARMHOUSE STYLE
MODERN WAR
MOJO CD (UK)
MOLD MAGAZINE
MONOCLE (UK)
MONOCLE DRINKING & DINING DIRECTORY
MONOCLE SPEC. THE ESCAPIST
MOTIVI ALL’ UNCINETTO
MOTOR KLASSIK
MOTOR KLASSIK YOUNGTIMER
MOTOR TREND (USA)

język
włosko-angielski
francuski
włoski
angielski
angielski
francuski
francuski
włoski
niemiecki
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
francuski
angielsko-francuski
francuski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielsko-francuski
niemiecki
włoski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
włoski
niemiecki
niemiecki
angielski

częstotliwość
półrocznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
11 × rok
dwumiesięcznik
8 × rok
10 × rok
kwartalnik
10 × rok
rocznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
rocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
10 × rok
11 × rok
10 × rok
półrocznik
3 × rok
3 × rok
półrocznik
kwartalnik
półrocznik
13 × rok
rocznik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
rocznik
półrocznik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
rocznik
kwartalnik
rocznik
rocznik
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
półrocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
półrocznik
10 × rok
rocznik
rocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
8 × rok
miesięcznik

tematyka
magazyn dla mężczyzn, moda
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
architektura, dom, ogród
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
architektura, dom, ogród
sport, rekreacja, fitness
architektura, dom, ogród
hobby
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
dla kobiet, moda, moda ślubna
militaria
lotnictwo
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
styl życia, trendy, popkultura
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
hobby
hobby
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
moda, moda ślubna, fryzury
dla kobiet, moda, moda ślubna
sztuka, kultura, literatura
biznes, finanse, firma, marketing
nauka, technika
nauka, technika
styl życia, trendy, popkultura
samochody, motocykle, tuning
dla kobiet, moda, moda ślubna
lotnictwo
lotnictwo
hobby
hobby
hobby
hobby
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
militaria
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
nauka, technika
styl życia, trendy, popkultura
kuchnia, wina, cygara
polityka, publicystyka, aktualności
hobby
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning

oferta alfabetyczna

cena
58,90
29,90
39,90
46,90
49,90
32,90
37,50
32,90
29,90
44,90
39,00
33,50
26,50
32,50
36,90
5,90
49,90
45,00
35,90
39,50
39,90
49,00
89,90
74,90
43,50
39,90
89,90
59,00
77,90
69,00
42,50
42,50
59,90
99,00
49,90
69,00
75,00
49,90
69,90
99,90
52,50
22,90
36,50
39,90
49,90
49,90
35,00
38,90
68,90
49,90
49,90
58,00
99,90
57,90
69,90
74,90
45,90
35,00
31,90
39,90
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T Y TUŁ
MOTORRAD & REISEN
MOTORRAD CLASSIC
MOTORRAD KATALOG
MOTORRADFAHRER
MUSCLE & FITNES (USA)
MUSE MAGAZINE
MUSIK EXPRESS
MUY INTERESANTE
MY IMAGE (NL)
MYSELF POCKET
NARROW GAUGE WORLD
NATIONAL GEOGRAPHIC (D)
NATIONAL GEOGRAPHIC (F)
NATIONAL GEOGRAPHIC (USA)
NATIONAL GEOGRAPHIC HISTORY
NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS
NATIONAL GEOGRAPHIC LITTLE KIDS
NATIONAL GEOGRAPHIC SPEC. SECRETS OF ANIMAL
NATIONAL GEOGRAPHIC SPEC. THE VIKINGS
NATIONAL GEOGRAPHIC SPEC. YOUR GENES
NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER (F)
NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER (UK)
NATURAL STYLE
NATURE
NEUE POST
NEUE WELT
NEUE WOCHE
NEURAL
NEW AFRICAN
NEW AFRICAN INTERNATIONALE
NEW EASTERN EUROPE
NEW FORMATIONS
NEW SCIENTIST (UK)
NEWSWEEK
NO MAN’S LAND
NOBLEMAN
NORMANDIE 1944 MAGAZINE
NOVEMBRE
NUEVO ESTILO
NUMBERS SQUARED
NUMERO
NUMERO BERLIN
NUMERO HOMME BERLIN
NUMERO HOMME HS
NUR TV
NYC & G MAGAZINE
OBJEKT (UK)
OCTANE (UK)
ODALISQUE
OFF ROAD
OFFICE (UK)
OFFICIEL HOMMES (F)
OH COMELY (F)
OK! USA MAGAZINE
OLDTIMER MARKT
OLDTIMER MARKT SH
OLDTIMER PRAXIS
OLIVE
OOO OUT OF ORDER
OPENHOUSE (UK)
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czasopisma zagraniczne

język
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
włosko-angielski
niemiecki
hiszpański
niemiecko-angielski
niemiecki
angielski
niemiecki
francuski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
francuski
angielski
włoski
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
francuski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
francuski
angielski
francuski
angielski
francuski
niemiecki
niemiecki
francuski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
francuski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski

częstotliwość
dwumiesięcznik
10 × rok
rocznik
miesięcznik
miesięcznik
3 × rok
miesięcznik
miesięcznik
półrocznik
miesięcznik
9 × rok
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
10 × rok
dwumiesięcznik
14 × rok
14 × rok
14 × rok
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
tygodnik
3 × rok
miesięcznik
kwartalnik
5 × rok
3 × rok
tygodnik
tygodnik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
półrocznik
miesięcznik
miesięcznik
10 × rok
półrocznik
półrocznik
półrocznik
13 × rok
9 × rok
kwartalnik
miesięcznik
półrocznik
miesięcznik
półrocznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
tygodnik
miesięcznik
półrocznik
miesięcznik
13 × rok
rocznik
półrocznik

tematyka
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
sport, rekreacja, fitness
dla kobiet, moda, moda ślubna
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
nauka, technika
hobby
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
magazyn dla dzieci i rodziców
magazyn dla dzieci i rodziców
nauka, technika
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
styl życia, trendy, popkultura
nauka, technika
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
komputery, informatyka, gry
polityka, publicystyka, aktualności
polityka, publicystyka, aktualności
polityka, publicystyka, aktualności
sztuka, kultura, literatura
nauka, technika
polityka, publicystyka, aktualności
sztuka, kultura, literatura
magazyn dla mężczyzn, moda
sztuka, kultura, literatura
sztuka, kultura, literatura
architektura, dom, ogród
hobby
dla kobiet, moda, moda ślubna
styl życia, trendy, popkultura
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
film, tv, sprzęt wideo
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
samochody, motocykle, tuning
styl życia, trendy, popkultura
samochody, motocykle, tuning
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna
sztuka, kultura, literatura
styl życia, trendy, popkultura
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
samochody, motocykle, tuning
kuchnia, wina, cygara
styl życia, trendy, popkultura
architektura, dom, ogród

cena
39,90
42,50
59,90
18,90
39,90
99,90
49,90
41,00
49,90
16,50
34,90
36,90
44,90
29,90
59,00
15,90
15,00
59,90
59,90
59,90
39,90
34,90
29,90
79,90
12,50
11,50
9,90
45,90
29,50
24,90
20,00
163,50
43,90
28,00
116,00
179,00
79,90
89,90
34,90
27,90
49,90
99,90
99,90
49,90
6,90
69,90
79,90
49,00
69,90
27,90
129,90
49,90
49,00
38,90
24,90
39,90
16,90
39,90
154,90
89,90

T Y TUŁ
OTAKU USA MAGAZINE
OTTOBRE DESIGN: KIDS
OYSTER
PAPERCRAFT ESSENTIALS
PAPERCRAFT INSPIRATIONS (UK)
PARENTS (F)
PARIS MATCH (F)
PATCHWORK & NAEHEN SPEZIAL
PATCHWORK MAGAZIN
PATRONES PATTERNS
PC PILOT
PEOPLE WEEKLY
PERIOD LIVING (UK)
PETRA POCKET
PETRIE
PHOTO
PHOTO PLUS DVD
PIANIST CD
PINK PRINCE
PLAISIRS DE PEINDRE
PLANE & PILOT
PLANET ROCK (UK)
PLAYBOY (D)
PLAYBOY (USA)
PLAYMOBIL DRAGONS SH
PLAYMOBIL MAGAZIN
PLAYMOBIL PINK
PLAYMOBIL PINK ZVM
PLEASE!
PLEIN AIR MAGAZINE
POCKET ARROWORDS COLLECTION
POP MAGAZINE (UK)
POPPY
POPSHOT MAGAZINE (UK)
POPULAR SCIENCE (USA)
PORSCHE SCENE LIVE
PORT
POWERPLAY
PRACTICAL BOATOWNER
PRACTICAL PHOTOGRAPHY (UK)
PRATIQUE DES ARTS
PRE-COLLECTIONS: MILAN
PRE-COLLECTIONS: NEW YORK&LONDON
PRE-COLLECTIONS: PARIS
PRIDE LIFE (UK)
PRIMA (F)
PRIMA (UK)
PRINZESSIN LILLIFEE
PRO FILO
PRO MOBIL
PROCYCLING (UK)
PROG (UK)
PSYCHOLOGIE BRINGT DICH WEITER
PSYCHOLOGIES MAGAZINE (UK)
PSYCHOLOGY TODAY
PUNKT
PURPLE FASHION (UK)
PUZZLER ARROWORDS
PYLOT
Q

język
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
francuski
francuski
niemiecki
niemiecki
hiszpańsko-angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
francuski
angielski
angielski
angielski
francuski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecko-angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
francuski
angielski
angielski
włoski
angielski
francuski
angielski
niemiecki
włoski
niemiecki
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski

częstotliwość
dwumiesięcznik
kwartalnik
3 × rok
14 × rok
miesięcznik
9 × rok
tygodnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
tygodnik
miesięcznik
10 × rok
rocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
półrocznik
kwartalnik
11 × rok
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
rocznik
8 × rok
8 × rok
miesięcznik
półrocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
półrocznik
półrocznik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
półrocznik
miesięcznik
13 × rok
13 × rok
dwumiesięcznik
półrocznik
półrocznik
półrocznik
półrocznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
13 × rok
11 × rok
dwumiesięcznik
13 × rok
dwumiesięcznik
półrocznik
półrocznik
miesięcznik
półrocznik
13 × rok

tematyka
komputery, informatyka, gry
hobby
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
hobby
dla kobiet, moda, moda ślubna
polityka, publicystyka, aktualności
hobby
hobby
hobby
lotnictwo
styl życia, trendy, popkultura
architektura, dom, ogród
dla kobiet, moda, moda ślubna
polityka, publicystyka, aktualności
fotografia, sprzęt fotograficzny
fotografia, sprzęt fotograficzny
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
styl życia, trendy, popkultura
sztuka, kultura, literatura
lotnictwo
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla dzieci i rodziców
magazyn dla dzieci i rodziców
magazyn dla dzieci i rodziców
magazyn dla dzieci i rodziców
styl życia, trendy, popkultura
sztuka, kultura, literatura
hobby
styl życia, trendy, popkultura
hobby
sztuka, kultura, literatura
nauka, technika
samochody, motocykle, tuning
magazyn dla mężczyzn, moda
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
sport, rekreacja, fitness
fotografia, sprzęt fotograficzny
sztuka, kultura, literatura
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
magazyn dla mężczyzn, moda
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
magazyn dla dzieci i rodziców
hobby
samochody, motocykle, tuning
sport, rekreacja, fitness
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
nauka, technika
nauka, technika
nauka, technika
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
fotografia, sprzęt fotograficzny
muzyka, instrumenty, sprzęt audio

oferta alfabetyczna

cena
39,90
65,00
69,00
69,90
59,90
19,90
29,50
49,90
49,00
119,90
49,00
29,90
39,90
13,50
99,90
55,00
39,90
38,90
64,90
39,90
49,90
44,90
42,50
129,00
33,50
33,50
33,50
33,50
99,90
59,00
19,90
99,90
43,90
49,90
49,90
29,00
79,90
39,90
39,90
52,90
49,90
299,00
299,00
299,00
44,90
29,90
34,90
29,90
32,90
27,50
44,90
69,00
44,90
39,90
31,90
93,00
239,00
25,90
47,90
47,50
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T Y TUŁ
QP MAGAZINE (UK)
QUILTER’S WORLD
QUILTER’S WORLD: QUILTED TRICK&TREA
RAETSEL SAISON
RAF ANNUAL REVIEW (UK)
RAF SALUTE TORNADO
RAIDS AVIATION
RAIDS AVIATION HS
RAIN
RAKAM
RAW VISION
REAL LEADERS
REBECCA
RECOIL
RECORD COLLECTOR (UK)
RED
RED (UK)
RE-EDITION
RETRO GAMER (UK)
REVS
REVUE HEUTE
RICAMI ALL’ UNCINETTO
RIKA MAGAZINE
ROCK CANDY (UK)
ROCK HARD
ROCK SOUND (UK)
ROLLACOASTER
ROLLING STONE (USA)
ROMANTISCH WOHNEN
ROMANTISCH WOHNEN SH LANDHAUSSTIL
ROYAL LIFE (UK)
RUM
RUNNER’S WORLD SPEC. THE COMPLETE GUIDE TO RUNNING
RUNNER’S WORLD (UK)
RUNNER’S WORLD (USA)
SAFIRAS NEON: TOTAL TERLIEB SH
SALT
SANTE MAGAZINE
SCALE AVIATION MODELLER INTERNATIONAL (UK)
SCALE MILITARY MODELLER
SCANDI AT HOME
SCENARIO
SCHOENE FREIZEIT
SCHOENER WOHNEN
SCHWIMMBAD & SAUNA
SCIENCE ET VIE
SCIENCE ET VIE HS
SCIENCES ET AVENIR
SCIENCES ET AVENIR HS
SCIENTIFIC AMERICAN
SCIENTIFIC AMERICAN SPEC. WILD IDEAS IN SCIENCE
SCOTTISH FIELD
SCOTTISH ISLANDS EXPLORER
SEASON
SELF SERVICE
SEVENTEEN
SHOUT
SHOUT PRESENTS: THE GALERY
SHOW DETAILS RISER: MILANO
SHOW DETAILS RISER: PARIS
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czasopisma zagraniczne

język
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
francuski
francuski
angielski
włoski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
włoski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
francuski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
francuski
francuski
francuski
francuski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
włoski
włoski

częstotliwość
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
rocznik
rocznik
dwumiesięcznik
półrocznik
półrocznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
13 × rok
miesięcznik
miesięcznik
3 × rok
miesięcznik
rocznik
10 × rok
dwumiesięcznik
półrocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
13 × rok
półrocznik
miesięcznik
7 × rok
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
3 × rok
półrocznik
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
półrocznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
8 × rok
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
półrocznik
półrocznik
kwartalnik
14 × rok
rocznik
półrocznik
półrocznik

tematyka
magazyn dla mężczyzn, moda
hobby
hobby
hobby
militaria
lotnictwo
lotnictwo
lotnictwo
styl życia, trendy, popkultura
hobby
sztuka, kultura, literatura
biznes, finanse, firma, marketing
hobby
militaria
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
dla kobiet, moda, moda ślubna
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna
komputery, informatyka, gry
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
styl życia, trendy, popkultura
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
magazyn dla mężczyzn, moda
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
styl życia, trendy, popkultura
architektura, dom, ogród
sport, rekreacja, fitness
sport, rekreacja, fitness
sport, rekreacja, fitness
magazyn dla dzieci i rodziców
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
modelarstwo
hobby
architektura, dom, ogród
nauka, technika
magazyn dla dzieci i rodziców
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
nauka, technika
nauka, technika
nauka, technika
nauka, technika
nauka, technika
nauka, technika
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
sport, rekreacja, fitness
styl życia, trendy, popkultura
magazyn dla młodzieży
magazyn dla dzieci i rodziców
sztuka, kultura, literatura
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna

cena
69,90
46,90
69,90
14,50
63,90
69,90
53,90
79,90
88,90
39,00
54,90
57,90
43,90
69,90
49,90
53,90
53,90
89,90
59,90
49,90
7,90
34,90
89,90
54,90
44,90
59,00
69,90
49,90
39,90
39,90
49,90
129,90
89,90
42,90
39,90
26,90
64,90
25,50
34,90
37,90
49,90
69,90
7,50
35,00
34,90
24,90
18,50
29,90
35,00
39,90
59,90
34,90
34,90
49,90
159,00
39,90
49,90
59,90
375,00
379,00

T Y TUŁ
SHOW DETAILS: MILANO + NEW YORK
SHOW DETAILS: PARIS + LONDON
SIGHT AND SOUND
SIMPLY VEGAN
SKY & TELESCOPE
SKY & TELESCOPE PRESENTS
SLAM
SLAM PRESENTS: KICKS
SLANTED
SLIMIMAG (UK)
SLOWEAR
SMALL BOATS (WOODENBOAT)
SOCIETY (F)
SOCIETY HS
SOLAR
SONGLINES
SOPHISTICATE’S HAIRSTYLE GUIDE
SOUND ON SOUND
SOUTHWEST ART
SPARKLE WORLD
SPIKE
SPORT AUTO (D)
SPORT BILD
SPORT BILD SH BUNDESLIGA
SPORT BILD SH CHAMPIONS LEAGUE
SSAW
STAMP COLLECTOR
STEEL MASTERS
STEREO
STEREOPLAY
STERN
STITCH
STRATEGY & TACTICS
STRATEGY & TACTICS QUARTERLY
STRATEGY + BUSINESS
STREAM
STRICKMUETZEN
SUITCASE
SUPER ILLU
SUPERYACHT INTERNATIONAL
SUSANNA SOLO BIMBI
SUSANNA SOLO MAGLIA
SYSTEM
TABLETOP GAMING
TAKE A BREAK
TAMIYA MODEL MAGAZINE (UK)
TAPAS MAGAZINE (E)
TATE ETC
TATLER (R)
TATLER (UK)
TATTOO ARTISTS YEARBOOK
TATTOO LIFE
TATTOO LIFE JAHRBUCH (TAETOWIERER)
TEEN BREATHE
TELVA
TENNIS (USA)
THE ALBUM
THE ARTIST (UK)
THE ARTIST’S MAGAZINE
THE ATLANTIC

język
włoski
włoski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielsko-niemiecki
angielski
włosko-angielski
angielski
francuski
francuski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski
francuski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
niemiecki
włoski
włoski
włoski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
rosyjski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
hiszpański
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski

częstotliwość
półrocznik
półrocznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
miesięcznik
rocznik
półrocznik
kwartalnik
rocznik
rocznik
dwutygodnik
rocznik
półrocznik
miesięcznik
8 × rok
miesięcznik
miesięcznik
17 × rok
kwartalnik
miesięcznik
tygodnik
rocznik
rocznik
półrocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
tygodnik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
półrocznik
rocznik
kwartalnik
tygodnik
kwartalnik
kwartalnik
kwartalnik
półrocznik
miesięcznik
tygodnik
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
miesięcznik
miesięcznik
rocznik
dwumiesięcznik
rocznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
półrocznik
13 × rok
10 × rok
miesięcznik

tematyka
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
film, tv, sprzęt wideo
kuchnia, wina, cygara
nauka, technika
nauka, technika
sport, rekreacja, fitness
sport, rekreacja, fitness
fotografia, sprzęt fotograficzny
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
sport, rekreacja, fitness
polityka, publicystyka, aktualności
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
dla kobiet, moda, moda ślubna
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
sztuka, kultura, literatura
magazyn dla dzieci i rodziców
sztuka, kultura, literatura
samochody, motocykle, tuning
sport, rekreacja, fitness
sport, rekreacja, fitness
sport, rekreacja, fitness
styl życia, trendy, popkultura
hobby
militaria
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
polityka, publicystyka, aktualności
hobby
militaria
militaria
biznes, finanse, firma, marketing
styl życia, trendy, popkultura
hobby
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna
sport, rekreacja, fitness
hobby
hobby
styl życia, trendy, popkultura
hobby
styl życia, trendy, popkultura
modelarstwo
styl życia, trendy, popkultura
sztuka, kultura, literatura
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
hobby
hobby
hobby
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna
sport, rekreacja, fitness
dla kobiet, moda, moda ślubna
sztuka, kultura, literatura
sztuka, kultura, literatura
polityka, publicystyka, aktualności

oferta alfabetyczna

cena
379,90
299,00
52,90
29,90
49,90
49,90
44,90
79,90
99,90
99,90
44,90
69,00
29,90
49,90
99,90
49,90
49,90
49,90
59,90
44,90
119,00
33,50
13,90
35,00
33,00
99,90
49,90
49,90
39,90
39,90
28,90
39,90
49,90
89,90
79,00
89,90
37,50
89,90
12,50
49,90
39,90
49,90
149,00
59,90
11,90
39,90
59,90
59,90
54,90
47,90
45,00
44,90
38,90
36,90
39,90
34,50
99,90
29,90
49,90
49,90
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THE ATLANTIC PRES. MARTIN LUTHER KING
THE CHRISTMAS MAGAZINE (UK)
THE COLLECTOR
THE ECONOMIST
THE ENGLISH GARDEN (UK)
THE ENGLISH HOME (UK)
THE ESSENTIAL GUIDE TO: HEALTHY FOOD GUIDE
THE ESSENTIAL GUIDE TO: LANDSCAPE PHOTOGRAPHY
THE FORECAST
THE GENTLEWOMAN
THE GOOD LIFE
THE GOURMAND
THE GREATEST MAGAZINE
THE GUARDIAN WEEKLY
THE HERITAGE POST
THE HOLLYWOOD REPORTER
THE LEOPARD
THE MAGNOLIA JOURNAL
THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS
THE NEW YORKER
THE OBSERVER
THE ONE
THE PASTEL JOURNAL
THE PLAN
THE RAKE (UK)
THE SHOUT FEEL GOOD GUIDE
THE SPECTATOR
THE UNSEASONAL
THE WARSAW VOICE
THE WIRE (UK)
THE WORLD IN …
THE WORLD OF CROSS STITCHING
THE WORLD OF INTERIORS
TIME
TIME: PERSON OF THE YEAR
TINA KOCH & BACK - IDEEN
TINSEL TOWN
TL MAG TRUE LIVING OF ART & DESIGN
TNT TRUCKS & TANKS HS
TNT TRUCKS & TANKS MAGAZINE
TOP GEAR (UK)
TOP YACHT DESIGN
TOTAL FILM (UK)
TOTAL GUITAR CD (UK)
TOTAL TIERLIEB!
TOTAL TIERLIEB! SH FELIX
TOUR
TOWN & COUNTRY (UK)
TRADITIONAL HOME
TRAVEL & LEISURE
TRAVEL AFRICA
TRAVEL GUIDE TO: CANADA
TRIATHLON
TUSH
TV DIREKT
TV SPIELFILM
UHREN EXCLUSIV
UNCUT CD
UNEARTH WOMEN
UNION
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język
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
francuski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
włosko-angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielsko-francuski
francuski
francuski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski

częstotliwość
rocznik
rocznik
kwartalnik
tygodnik
13 × rok
miesięcznik
kwartalnik
kwartalnik
rocznik
półrocznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
rocznik
tygodnik
kwartalnik
40 × rok
rocznik
kwartalnik
20 × rok
tygodnik
tygodnik
kwartalnik
dwumiesięcznik
8 × rok
dwumiesięcznik
rocznik
tygodnik
półrocznik
kwartalnik
miesięcznik
rocznik
miesięcznik
miesięcznik
tygodnik
rocznik
miesięcznik
dwumiesięcznik
półrocznik
3 × rok
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
13 × rok
13 × rok
8 × rok
rocznik
miesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
3 × rok
miesięcznik
półrocznik
dwutygodnik
dwutygodnik
rocznik
miesięcznik
kwartalnik
półrocznik

tematyka
polityka, publicystyka, aktualności
hobby
dla kobiet, moda, moda ślubna
polityka, publicystyka, aktualności
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
kuchnia, wina, cygara
fotografia, sprzęt fotograficzny
biznes, finanse, firma, marketing
dla kobiet, moda, moda ślubna
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
magazyn dla mężczyzn, moda
polityka, publicystyka, aktualności
magazyn dla mężczyzn, moda
film, tv, sprzęt wideo
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
sztuka, kultura, literatura
sztuka, kultura, literatura
polityka, publicystyka, aktualności
sport, rekreacja, fitness
sztuka, kultura, literatura
architektura, dom, ogród
magazyn dla mężczyzn, moda
magazyn dla mężczyzn, moda
polityka, publicystyka, aktualności
sztuka, kultura, literatura
polityka, publicystyka, aktualności
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
polityka, publicystyka, aktualności
hobby
architektura, dom, ogród
polityka, publicystyka, aktualności
polityka, publicystyka, aktualności
kuchnia, wina, cygara
magazyn dla młodzieży
styl życia, trendy, popkultura
militaria
militaria
hobby
sport, rekreacja, fitness
film, tv, sprzęt wideo
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
magazyn dla dzieci i rodziców
magazyn dla dzieci i rodziców
sport, rekreacja, fitness
styl życia, trendy, popkultura
architektura, dom, ogród
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
geografia, turystyka, podróże
sport, rekreacja, fitness
styl życia, trendy, popkultura
film, tv, sprzęt wideo
film, tv, sprzęt wideo
styl życia, trendy, popkultura
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
dla kobiet, moda, moda ślubna
styl życia, trendy, popkultura

cena
74,50
49,90
49,90
29,00
43,90
42,90
54,90
69,90
89,00
64,90
49,90
99,00
69,90
21,70
89,90
39,90
199,90
54,90
49,90
49,90
32,50
54,90
49,90
44,90
64,90
39,90
29,90
114,00
19,50
49,90
40,00
53,90
55,00
21,90
21,90
15,90
9,90
89,90
79,00
39,90
42,90
59,90
49,00
39,90
24,90
24,90
35,90
64,90
39,90
39,50
44,90
49,90
34,90
74,00
9,50
12,50
125,00
49,90
79,90
109,90

T Y TUŁ
US AIRFORCE YEARBOOK
US NAVY & MARINE CORPS AIR POWER YEARBOOK (UK)
V MAGAZINE (UK)
V MAN (UK)
VANITY FAIR (UK)
VARIETY MAGAZINE
VEGAN FOOD & LIVING
VEHICULES MILITAIRES
VERANDA
VERENA STRICKEN
VIEW (D)
VINTAGE ROCK
VIOLET
VITAL POCKET (D)
VOGUE (AU)
VOGUE (D)
VOGUE (E)
VOGUE (I)
VOGUE (R)
VOGUE (UK)
VOGUE (USA)
VOGUE BELLEZA (E)
VOGUE COLECCIONES (E)
VOGUE HOMMES INT’L (F)
VOGUE JOYAS
VOGUE LIVING (AU)
VOGUE PARIS (F)
VON FRAU ZU FRAU (D)
VW SCENE INTERNATIONAL
W MAGAZINE
WALLPAPER (UK)
WARSHIPS INTERNATIONAL (UK)
WHAT CAR (UK)
WHITELIES MAGAZINE
WINE & SPIRITS
WINE SPECTATOR
WING MASTERS
WINX CLUB
WIRED (UK)
WIRED (USA)
WIRED THE WORLD IN …
WIRTSCHAFTSWOCHE
WOCHE DER FRAU (D)
WOHNEN & GARTEN
WOHNIDEE
WOHNMOBIL REISEN
WOMAN AND HOME (UK)
WOMANKIND
WOMEN’S HEALTH (D)
WOMEN’S HEALTH (UK)
WOMEN’S HEALTH (UK) SPEC. RUN FOR IT!
WOMEN’S HEALTH (USA)
WONDERLAND.
WOODENBOAT
WORLD OF SHIPS
WORLD OF SUDOKU
WORLD SOCCER (UK)
YACHTING LIFE
YACHTING MONTHLY (UK)
YACHTING WORLD (UK)

język
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
francuski
angielski
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
niemiecki
angielski
niemiecki
hiszpański
włoski
rosyjski
angielski
angielski
hiszpański
hiszpański
angielski
hiszpański
angielski
francuski
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
francuski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
niemiecki
angielski
angielski
niemiecki
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski
angielski

częstotliwość
rocznik
rocznik
dwumiesięcznik
półrocznik
miesięcznik
tygodnik
miesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
kwartalnik
półrocznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
miesięcznik
półrocznik
półrocznik
półrocznik
rocznik
dwumiesięcznik
10 × rok
10 × rok
9 × rok
8 × rok
miesięcznik
miesięcznik
13 × rok
rocznik
kwartalnik
15 × rok
5 × rok
dwumiesięcznik
dwumiesięcznik
miesięcznik
rocznik
tygodnik
tygodnik
miesięcznik
miesięcznik
3 × rok
miesięcznik
kwartalnik
miesięcznik
11 × rok
półrocznik
miesięcznik
3 × rok
dwumiesięcznik
kwartalnik
dwumiesięcznik
13 × rok
dwumiesięcznik
13 × rok
miesięcznik

tematyka
lotnictwo
militaria
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna
film, tv, sprzęt wideo
kuchnia, wina, cygara
militaria
architektura, dom, ogród
hobby
polityka, publicystyka, aktualności
muzyka, instrumenty, sprzęt audio
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
magazyn dla mężczyzn, moda
dla kobiet, moda, moda ślubna
architektura, dom, ogród
dla kobiet, moda, moda ślubna
dla kobiet, moda, moda ślubna
samochody, motocykle, tuning
styl życia, trendy, popkultura
styl życia, trendy, popkultura
militaria
samochody, motocykle, tuning
styl życia, trendy, popkultura
kuchnia, wina, cygara
kuchnia, wina, cygara
hobby
magazyn dla dzieci i rodziców
nauka, technika
nauka, technika
nauka, technika
biznes, finanse, firma, marketing
dla kobiet, moda, moda ślubna
architektura, dom, ogród
architektura, dom, ogród
samochody, motocykle, tuning
dla kobiet, moda, moda ślubna
sztuka, kultura, literatura
sport, rekreacja, fitness
dla kobiet, moda, moda ślubna
sport, rekreacja, fitness
dla kobiet, moda, moda ślubna
styl życia, trendy, popkultura
sport, rekreacja, fitness
hobby
hobby
sport, rekreacja, fitness
sport, rekreacja, fitness
sport, rekreacja, fitness
sport, rekreacja, fitness

oferta alfabetyczna

cena
64,90
59,90
89,90
49,90
54,90
74,00
49,90
49,90
49,90
25,00
28,90
49,90
59,90
15,90
49,90
39,90
49,90
41,90
69,90
49,90
54,90
43,90
79,90
66,90
69,00
59,90
59,90
8,20
22,50
59,90
79,90
39,90
54,90
79,90
59,90
49,90
52,90
26,00
44,90
49,90
77,00
33,00
6,50
33,50
27,90
29,00
49,90
59,90
24,50
38,90
79,90
39,90
79,90
47,00
69,90
29,90
43,00
27,90
45,90
49,90
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YOGA JOURNAL
YOUNGTIMER
YOUR BEST EVER CHRISTMAS
ZERO JUMPER
ZOO MAGAZINE
ZOOM ON FASHION TRENDS

język
angielski
włoski
angielski
angielski
angielski
włoski

częstotliwość
9 × rok
dwumiesięcznik
rocznik
dwumiesięcznik
kwartalnik
półrocznik

tematyka
sport, rekreacja, fitness
samochody, motocykle, tuning
dla kobiet, moda, moda ślubna
magazyn dla młodzieży
styl życia, trendy, popkultura
dla kobiet, moda, moda ślubna

cena
39,90
37,90
49,90
9,90
89,90
349,00

Ceny aktualne na dzień 18 października 2019 r. Ceny gazet i czasopism w 2020 r. mogą ulec zmianie (zmieniona częstotliwość, objętość, dodatkowe inserty/gadżety).
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Pieczęć firmowa odbiorcy/płatnika

Data.......................................			     DZIAŁ PRENUMERATY

ZAMÓWIENIE
Zamawiamy systematyczną dostawę prasy na okres od..........................................................., do...........................................................
pełna nazwa płatnika: ................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
dokładny adres siedziby: ..........................................................................................................................................................................................
numer rachunku bankowego: ................................................................................................................................................................................
miejsce dostawy prasy: .............................................................................................................................................................................................
dostawa prasy w dni powszednie w godz.: .......................................................................................................................................................
osoba odpowiedzialna: ......................................................................... tel.:............................................................................................................
adres e-mail: ..........................................................................................................................................

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Rz e czpos p o l i ta

Pa rkiet. Gazeta Gi e łd y

ilość

uwagi

L.p.
13
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ilość

uwagi

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Uwaga!
Dzienniki ukazują się w następujących wydaniach: 1 – poniedziałek, 2 – wtorek, 3 – środa, 4 – czwartek, 5 – piątek, 6 – sobota
Prosimy o wpisanie odpowiednich wydań dzienników w pozycji uwagi. Brak adnotacji będzie traktowany jak zamówienie wszystkich wydań.
Zamówienia można składać w poszczególnych oddziałach drogą elektroniczną.

czytelny podpis i pieczęć odbiorcy

Nie zapomnij umieścić z zamówieniu
dzienników Rzeczpospolita i Parkiet

Spis treści
Czasopisma krajowe
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