Polecamy najnowsze czasopisma:
Aura. Ochrona środowiska 2013, nr 7
„Aura” to miesięcznik popularnonaukowy ukazujący się od 1973 roku,
poświęcony ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód,
powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę
z hałasem i wibracjami. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii
we wszystkich typach szkół.

W bieżącym numerze autorzy przekonują o konieczności
korzystania z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr,
światło słoneczne, sztuczna fotosynteza, metanol. Inny artykuł
zwraca uwagę na założenia architektoniczne powojennej
dzielnicy Krakowa - Nowej Huty. Podczas lektury pisma warto
zwrócić uwagę na tekst o ochronie i kształtowaniu krajobrazów
kulturowych obszarów wiejskich, które to zagadnienie jest
jednym z ważniejszych nurtów badawczych naukowców Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Jako ciekawostkę florystyczną zaprezentowano różne gatunki napastnicy,
zasiedlającej polany Beskidu Małego. Coś ciekawego dla siebie znajdą również rolnicy
i działkowcy – materiał o znaczeniu wpływów kosmicznych w rolnictwie ekologicznym
udowadnia, że nie tylko słońce, ale i księżyc decyduje o szybkości wzrostu poszczególnych
części roślin i zachowaniu zwierząt. Z kolei pasjonaci przyrody odległych zakątków świata
powinni zapoznać się z artykułem na temat Ostoi Przyrody Kodiak na Alasce. Jak co
miesiąc, do czasopisma dołączono dwie wkładki: „Dodatek ekologiczny dla szkół”,
zwierający omówienie zagadnień ekologicznych w nowej podstawie programowej na II
etapie edukacyjnym oraz dodatek „Zioła a zdrowie”, w którym zaprezentowano różne
gatunki chabrów.

Kino 2013, nr 7/8
„Kino” jest miesięcznikiem poświęconym twórczości i edukacji
filmowej. W wydawanym od 1966 r. piśmie publikowane są recenzje
filmów z bieżącego repertuaru kin, DVD i książek o tematyce
filmowej, relacje z festiwali filmowych, wywiady z twórcami, eseje
i analizy z dziedziny filmoznawstwa, bieżące informacje o imprezach
oraz konkursach i nagrodach filmowych.

Wakacyjny, podwójny numer czasopisma to ponad 100 stron
lektury dla miłośników kina. Zawiera repertuar premier w lipcu
i sierpniu oraz zaproszenia na wakacyjne imprezy filmowe.
Publikuje też wywiady przeprowadzane z ludźmi kina, np.
z Michelem Gondrym. Z kolei artykuł „Współcześni kowboje”
traktuje o próbie reaktywacji gatunku westernu w filmie
„Jeździec znikąd” z Johnnym Deppem. Omówiono też grupę filmów poświęconych
problematyce uzależnienia alkoholowego we współczesnym kinie. Warto zapoznać się
także z relacją z tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes autorstwa krytyka kinowego
Jerzego Płażewskiego. Blisko połowa pisma to recenzje, które podzielono na 3 działy:
omówienia najnowszych filmów kinowych, omówienia filmów kina domowego oraz recenzje
publikacji książkowych o tematyce filmowej.

Przyroda Górnego Śląska 2013, nr 2
Kwartalnik popularnonaukowy, ukazujący się od 1995 roku.
Prezentuje artykuły przeglądowe o przyrodzie Górnego Śląska – jej
bogactwie i różnorodności, stratach, zagrożeniach, ochronie
i kształtowaniu, a także o jej badaczach i nauczycielach oraz
postawach człowieka wobec przyrody.

Najnowszy numer kwartalnika otwiera relacja z odnalezienia
nowego gatunku paproci w Kobiernicach na Pogórzu Śląskim.
Na uwagę zasługuje z artykuł pracowników Wydziału Nauk
o Ziemi UŚ na temat skamieniałości odnajdywanych w okolicy
Tarnowskich Gór. Znajdziemy tu również opisy najciekawszych
drzew pomnikowych powiatu gliwickiego, wzbogacone
licznymi fotografiami. Z kolei pracownicy Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska UŚ przekonują, że zwiedzając skocznię
narciarską im. Adama Małysza, umiejscowioną na zboczach Cienkowa, warto zwrócić
uwagę na walory przyrodnicze tego grzbietu. W dziale Świat zwierząt znajdujemy
interesujący materiał na temat życia i zachowań rzadkiego ptaka o nazwie krętogłów oraz
opis niezwykłych kryjówek myszy leśnych. Na zakończenie zaprezentowano żmiję
zygzakowatą spotykaną w Beskidzie Małym, przypominając o jej całkowitej ochronie.
Czasopismo pragnie zmieniać utrwalony obraz zanieczyszczonego Śląska, prezentując
rzadkie i ginące gatunki roślin i zwierząt, ciekawe obiekty przyrodnicze województwa
śląskiego.

Spotkania z Zabytkami 2013, nr 5/6
Czasopismo „Spotkania z Zabytkami” ukazuje się od 1977 r.
Popularyzuje ono ideę ochrony zabytków, uwrażliwiania na sprawy
dziedzictwa narodowego. Dwumiesięcznik adresowane są do
nauczycieli, młodzieży, turystów, miłośników naszej historycznej
spuścizny.

W bieżącym numerze czasopisma poruszono problem ochrony
zabytków we współczesnym świecie, kiedy ścierają się ze sobą
tradycja i nowoczesność w centrach miast. W obszerny
i ciekawy
sposób
zostało
zaprezentowane
Chełmno,
średniowieczne miasto w woj. kujawsko-pomorskim. W bloku
tematycznym poświęconym zabytkom na Wschodzie znajduje
się tekst o polskich dworach w okolicy Lwowa. Warto zapoznać się również z artykułem
przybliżającym architekturę Zamościa. Kolejny materiał zwraca uwagę na urokliwy
element pejzażu wiejskiego na Śląsku Opolskim – chodzi o malownicze stodoły, znikające
bezpowrotnie z krajobrazu kulturowego wsi. Dzięki lekturze czasopisma możemy poznać
też tajniki warsztatu konserwatora – tym razem omówiono sposoby konserwacji
i rekonstrukcji starych filmów. Do dwumiesięcznika dołączono obszerny dodatek na temat
rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Guzowie.

Świat Nauki 2013, nr 7
Polskie wydanie popularnonaukowego
American. Informuje o najnowszych
technikach i technologiach.

miesięcznika Scientific
odkryciach naukowych,

W najnowszym numerze „Świata Nauki” możemy zapoznać się
m. in. z teorią amerykańskich naukowców na temat roli
miniaturowych roślin – fitoplanktonu – w eksplozji życia na
ziemi ok. 250 mln lat temu. Z kolei naukowiec z dziedziny
fizyki przekonuje, że paradoksy mechaniki kwantowej nie
istnieją, a informacje kwantowe są tylko tworami ludzkiej
wyobraźni. Dziedzinę chemii reprezentuje tekst informujący
o odkryciu nowego pierwiastka w układzie okresowym, liczbie
atomowej 117. W czasopiśmie znajdujemy też niepokojące
prognozy na temat zagrożeń pogodowych dla Nowego Jorku i całego wschodniego wybrzeża
USA. W dziale Psychologia warto przeczytać artykuł na temat wpływu stereotypu na wyniki
w szkole, pracy i sporcie. Autor proponuje podjąć walkę z uprzedzeniami związanymi
z płcią, rasą czy religią. Informatycy zaś przestrzegają przed zapaścią sieci internet
spowodowaną coraz większą ilością danych. Przekonują o konieczności zmiany sposobu
przesyłania informacji. Na zakończenie czytelnikowi proponuje się rozrywkę umysłową
w postaci łamigłówek i krzyżówek.
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