Obecní knihovna Rapotín – odebíraná periodika, která jsou k zapůjčení v knihovně v roce
2020
Psychologie dnes
Jediný měsíčník v ČR věnovaný psychologii. Přečtete si zde o nových
trendech v psychologii, o psychoterapii, o partnerských vztazích, dětské
psychologii i psychologii práce. Časopis obsahuje rovněž rozhovory se
známými psychology i aktuální informace z psychologického dění.

History revue
Časopis HISTORY revue se výhradně zaměřuje na historii. S tou světovou i
českou vás seznámí novým, neotřelým způsobem. Vtáhne vás přímo do
středu velkých historických událostí, seznámí vás s nejmocnějšími vládci
světa i s polozapomenutými skutečnostmi z naší minulosti. Žádné téma
není tabu, žádná historická éra nezůstane bez povšimnutí.

Epocha
Časopis Epocha patří mezi čtenáři mezi velice oblíbený časopis. Epocha je
zaměřena na vysoce přitažlivá témata. Každá stránka časopisu je přímo
nabitá nejnovějšími informacemi ze světa nových objevů, technologií,
společnosti, světového byznysu, celebrit, velkého zločinu i tajemné
minulosti. Obohaťte své informace o daných událostech novými fakty.

Respekt
Respekt každý týden nezávisle komentuje aktuální domácí i zahraniční
dění. Zabývá se politikou, ekonomikou a historií, společenskými tématy a
trendy, sleduje novinky v oblastech vědy a výzkumu, velkou pozornost
věnuje kultuře. Na jeho stránky přispívá řada významných osobností z
různých oblastí lidské činnosti.V každém čísle najdete aktuální články z
prestižního britského týdeníku The Economist.

Vlasta
Vlasta je ryze český týdeník pro ženy, který přináší vše, co ženy zajímá příběhy ze života, zajímavosti ze světa módy, kosmetiky, kultury a zábavy.
Nechybí ani zajímavé recepty či rady do domácnosti.

Rozmarýna
Časopis je hobby magazín pro tvořivé lidi. Věnuje se všemu, co dělá život
krásnější a spokojenější. Je zaměřen hlavně na ženy, které chtějí samy
tvořit své životní prostředí, životní styl a pěstují tvůrčí hobby. Časopis
hledá inspiraci v kladných stránkách tradičního životního stylu a života
v souladu s přírodou.

Marianne: Venkov a styl
Marianne Venkov a styl je jediný časopis na českém trhu, který se věnuje
nejkrásnějším stránkám českého venkova opravdu ve velkém stylu. Jeho
obsah zachycuje život na vesnici ze všech aspektů - od bydlení, zahrady a
tipů na cestování přes chov domácích zvířat, tradiční řemesla, dětské hry
až po recepty z regionálních surovin.

Recepty prima nápadů
Měsíčník pro všechny kutily, zahrádkáře, chalupáře, architekty amatéry, milovníky dobrého jídla, chovatele a další, který volně
navazuje na pořad Receptář prima nápadů televize Prima.

Koktejl
Objevujte planetu Zemi s největším českým geografickým magazínem!
Jedinečná setkání s faunou, flórou, kulturou, historií a zajímavými lidmi.
Jeho obsah se skládá téměř výhradně z materiálů českých cestovatelů,
publicistů a fotografů.
Koktejl je synonymem pro pestrost.

Flóra
Časopis tvoří stálé rubriky věnované domácímu i exotickému ovoci,
zelenině, zahradním, pokojovým i léčivým rostlinám, bonsajím,
dendrologii, ochraně rostlin a zahradní architektuře. Součástí časopisu
jsou také recepty, tipy pro kutily, odborná poradna a užitečné rady pro
vaši zahradu.

Amos
Creative Amos je jedinečný časopis pro Vaši kreativní práci.
Obsahuje více než 20 originálních nápadů na výrobu
jednoduchých i složitějších výrobků s jejich pracovními postupy. U
každého z nápadů naleznete seznam věcí, které budete k výrobě
potřebovat, podrobný popis pracovního postupu krok za krokem
a spoustu ilustračních fotografií.

Burda
Jediný časopis, který je navíc díky svému unikátnímu konceptu
považován za fenomén i autoritu zároveň. Burda prezentuje
nejnovější trendy světové módy, ale navíc přináší svým čtenářkám
také originální střihy, podle kterých si mohou ušít vlastní modely.
Pomocí profesionálně zpracovaných návodů, které jsou hned v
několika velikostech součástí každého čísla, si budete moct ušít
originální a skvěle padnoucí kousky do svého šatníku. Dejte prostor
své fantazii a hrajte si s módou!

Časopisy pro děti a mládež:
Čtyřlístek
Čtyřlístek je rodinný časopis s hlavním zaměřením na děti a mládež s více
než 40letou tradicí. Již třetí generace dětí vyrůstá se svými kamarády
Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou, kteří žijí v obci Třeskoprsky a za
dobrodružstvím vyrážejí do různých koutů světa.

Bart Simpson
Bart Simpson přichází a komiksový vesmír už nebude takový, jaký býval. V
každém čísle nového magazínu najdete hned několik příběhů, v jejichž
centru budou žáci springfieldské školy - v čele s Bartem a Lízou! Na téměř
třiceti barevných stránkách budou zažívat fantastická dobrodružství.
Nebudou to mít jednoduché…, ale bude legrace o tom číst!

