
Czasopisma udostępniane w bibliotece szkolnej  
  

 
Arteon : magazyn o sztuce 
 
Artluk  : magazyn o sztuce współczesnej 
 
Aspiracje. Pismo Warszawskich Uczelni Artystycznych 
 
Biblioteka w Szkole : miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy 

 
2+3D.Grafika plus produkt : ogólnopolski kwartalnik projektowy poświęcony grafice użytkowej  
i wzornictwu przemysłowemu; profesjonalny magazyn dla dizajnerów; projektowanie produktu, 
konkursy, prezentacje, ... 
 
Deutsch Aktuell : dwumiesięcznik  tworzony specjalnie dla  wszystkich  zainteresowanych     
nauką  języka  niemieckiego. Co dwa  miesiące  nowe  aktualne  tematy. Tematyka uniwersalna. 
Słownictwo do każdego tekstu. Przyjemne uzupełnienie nauki. 
 
EkoNatura : ogólnopolski miesięcznik ekologiczny 
 
Eko Świat : ogólnopolski miesięcznik ekologiczny : skażenia, zagrożenia, katastrofy  
 
English Matters :  dwumiesięcznik  tworzony  przez  polsko-brytyjski  zespół  dla 
zainteresowanych  nauką  języka  angielskiego,  jego  treść  stanowią różnorodne artykuły 
ilustrowane kolorowym materiałem zdjęciowym. Słownictwo do każdego tekstu. 
 
Format : pismo zajmujące się współczesnymi sztukami wizualnymi, wydawane przez  Akademię 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu  
 
Français Présent : kwartalnik tworzony przez francusko-polski zespół specjalnie dla 
 wszystkich zainteresowanych nauką języka francuskiego. Co trzy miesiące nowe tematy.  
 
FUTU Paper : designerska gazeta, która prowadzi czytelnika po obszarach designu, architektury 
 i idei w nowoczesnym biznesie, kulturze i szeroko rozumianym lifestyle'u 

 
Kwartalnik Fotografia  : czasopismo omawiające  najważniejsze wydarzenia  
fotograficzne w Polsce  obejmuje  swym zasięgiem nie tylko fotografię krajową, ale także 
prezentuje zjawiska i twórców zagranicznych. 
 
Matematyka : czasopismo dla nauczycieli  
 
Notatki z Zielonej Klatki : gazetka ZSP we Wrocławiu 

 
Polonistyka : czasopismo dla nauczycieli 
 
Polski Jubiler : dwumiesięcznik,  czasopismo fachowe i profesjonalne polskiej branży złotniczej 
 
Szum : kwartalnik, porządkujący nadmiar informacji, kładący nacisk na to, co najważniejsze 



i dotyczące  istotnych  zjawisk na polskiej scenie artystycznej; magazyn o sztuce to przede 
wszystkim recenzje, opinie, felietony, interpretacje dzieł sztuki, wystaw, książek, budynków, 
ubioru… 

 
Wiadomości ASP : kwartalnik Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; bogato ilustrowany 
magazyn poświęcony sztuce, są tu relacje z wydarzeń artystycznych, różnorodne informacje ze 
świata artystycznego, felietony, eseje, artykuły. Teksty traktują o teraźniejszości, ale także o 
przeszłości. 

 
Zeszyty Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu 
 
Zielona Planeta : dolnośląski dwumiesięcznik o tematyce ekologicznej 


