ČASOPISY VYDÁVANÉ V ČR

NÁZEV

ONLINE VERZE

POZNÁMKA

Adiktologie
Akademický bulletin AV ČR (zdarma)
Alkoholizmus a drogové závislosti
Archa
Archivum Mathematicum
Aromaterapie
Arteterapie
Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku
Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách
Brněnský deník - Rovnost
Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache
Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi
Czech-Polish historical and pedagogical journal
Časopis pro moderní filologii
Česká literatura : časopis pro literární vědu
Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi
Český jazyk a literatura
Čtenář : měsíčník pro práci s knihou
Discourse and interaction
Dnešní svět

http://knihovna.dnesni-svet.cz/ přístupové údaje dostupné u výpůjčního pultu

Duha
European Journal of Environmental Sciences

http://www.ejes.cz/

Film a doba
Filosofický časopis
Flóra na zahradě
Fórum sociální politiky
Gender, rovné příležitosti, výzkum
Geografické rozhledy : výuka a popularizace, geografie, ekologická výchova
Gong : časopis pro občany s vadami sluchu
Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie
Historie - Otázky - Problémy
Hospodářské noviny : deník pro ekonomiku a politiku
Host : měsíčník pro literaturu a čtenáře
Hudební rozhledy:měsíčník pro hudební kulturu
Informatorium 3-8
KAM v Brně-Komenský : časopis pro učitele základní školy
Kontexty
Krásy Česka
Labyrint revue
Lidé a Země : zeměpisný a cestopisný měsíčník
Lidé města / Urban people
Lidové noviny
Literární noviny
Mediální studia
Messenger
Mladá fronta dnes
Moderní vyučování : magazín na podporu vzdělávání a školství
MUNI
Naše řeč
National geographic - česká verze
Opera Slavica
Orbis scholae
Pedagogická orientace : odborný čvrtletník a zpravodaj ČPdS
Pedagogika

https://medialnistudia.cz/

NÁZEV

ONLINE VERZE

POZNÁMKA

http://casopis.vesmir.cz/

přístupové údaje dostupné u výpůjčního pultu

Pokroky matematiky, fyziky & astronomie
Právo
Psychologie dnes : časopis pro moderní psychologii
Respekt
Rodina a škola
Rozhledy matematicko-fyzikální
Sedmá generace
Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka
Sociální služby
Sociologický časopis
Sokol
Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
Statistika a my
Studia Kinanthropologica
Svět a divadlo
Svět literatury
Tělesná výchova a sport mládeže
Tvar : literární obtýdeník
Tvořivá dramatika
Týden : moderní zpravodajský týdeník
Týdeník Rozhlas : programový a kulturní týdeník
Učitel matematiky
Učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy
Události na VUT v Brně
UNI - kulturní magazín (zdarma)
Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně (zdarma)
Veronica : časopis ochránců přírody
Vesmír : přírodovědecký časopis AV ČR
Vojenský geografický obzor
Zahrádkář : rádce ovocnářů, zelinářů, vinařů a ostatních pěstitelů
Živá historie

ČASOPISY VYDÁVANÉ V ZAHRANIČÍ

NÁZEV

ONLINE VERZE

POZNÁMKA

Babylonia
Damals
Deutsch als Fremdsprache : Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer
Deutsch perfekt
English teaching professional

https://www.etprofessional.com/ přístupové údaje dostupné u výpůjčního pultu

Fremdsprache Deutsch : Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts
Geografija v škole
Geschichte in wissenschaft und unterricht st.
Geschichte lernen
International journal of education through art
International research in geographical and environmental education

http://www.tandfonline.com/

pouze z počítačů fakulty

Journal of geography - Geography Teacher

http://www.tandfonline.com/

pouze z počítačů fakulty

Mir russkogo slova

http://mirs.ropryal.ru/

Predškolská výchova : celoštátný časopis pre rodičov, jasle a materské školy
Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Psychologie in Erziehung und Unterricht
Reading teacher
Russkij jazyk za rubežom
Russkoje slovo
Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik
Unterrichtswissenschaft
Vychovávatel' : časopis pedagógov
Zeitschrift für geschichtsdidaktik (ZFGD)
Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia

http://reinhardt-journals.de/

přístupové údaje dostupné u výpůjčního pultu

