
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności

Warszawa: BPJ, 2002.-
ISSN 1643-4714.
Częstotliwość: miesięcznik

Czasopismo  sektora żywnościowego. Porusza tematykę bezpieczeństwa żywnościi żywienia 
(aspekty prawne, dietetyczne, higieniczne), etapy produkcji, przetwarzania, transportu i dystrybucji. 
Zawiera prognozy, raporty i  komentarze ekspertów dotyczące rynku żywności. 
Tytuł przeznaczony jest dla urzędowej kontroli żywności, producentów i dystrybutorów żywności 
oraz konsumentów.

Wybrane nowości w prenumeracie z 2012 r.

Daphnis : Zeitschrift für mittlere deutsche Literatur

Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1972-.
ISSN 0300-693X.a
Częstotliwość: kwartalnik. 1979- Numeracja Bd. 1, H. 1 (1972)-.

Nauki humanistyczne: literatura i literaturoznawstwo.

Deutsch Aktuell

Poznań : Colorful Media, 2003-.
ISSN 1731-6324
Częstotliwość: dwumiesięcznik.

Magazyn dla uczących się języka niemieckiego.

ELT Journal / in association with the British Council

Oxford, UK : The University Press, 1982-.
ISSN 0951-0893
Online ISSN 1477-4526
Częstotliwość: kwartalnik.

Stanowi kontynuację: English Language Teaching Journal ; vol.28 (1973)-vol.35 (1980/81);
 ISSN 0307-8337
Kwartalnik metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego, porusza zagadnienia  z zakresu edukacji, 
lingwistyki, psychologii i socjologii.

Farmacja Polska

Warszawa: 1945-.
ISSN 0014-8261
Częstotliwość: miesięcznik.

Obecnie wydawcą jest: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.
Czasopismo zawiera: artykuły poglądowe, doświadczalne prace naukowe, prace badawcze z zakresu 
farmacji społecznej i historii farmacji, artykuły o tematyce społeczno-zawodowej i dotyczące 
specjalizacji farmaceutów, sprawozdania ze zjazdów, sympozjów i konferencji dotyczących nauk f
armaceutycznych, informacje o pracach Prezydium Zarządu Głównego PTFarm.
Index Copernicus Factor 9

International Journal of Applied Linguistics

Oslo : Novus Press, 1991-.
Od Vol. 11, no. 1 (2001) m. wyd. Oxford.
ISSN: 0802-6106.
Online ISSN: 1473-4192.
Częstotliwość: kwartalnik.

Tytuł dostępny on-line na stronie wydawnictwa Willey-Blackwell
Czasopismo o zasięgu międzynarodowym z zakresu lingwistyki stosowanej. Publikowane w nim 
artykuły dotyczą nauczania języka oraz lokalnych zagadnień językowych.

Language and Education

Abington: Routledge Taylor & Francis Group, 2012.-
ISSN  0950-0782.
Online ISSN 1747-7581.
Częstotliwość: dwumiesięcznik.

Międzynarodowe czasopismo poruszające praktyczne i teoretyczne zagadnienia nauki języka ojczystego 
oraz pedagogiki i ewaluacji w edukacji lingwistycznej (w tym programów nauczania i edukacji bilingwalnej). 
Przeznaczone dla nauczycieli różnych szczebli nauczania.
Tytuł indeksowany w JCR Socila Science Editon za 2010 r.
Impact Factor 0,579. Dostęp online

Logistyka odzysku

Warszawa : M&M. Consulting, 2011-.
ISSN 2083-6422.
Częstotliwość: kwartalnik.

Czasopismo z zakresu zarządzania środowiskowego, ma za zadanie usystematyzowanie zagadnień prawnych 
związanych z gospodarką odpadami, kształtowanie postaw proekologicznych, propagowanie odzysku i recyklingu, 
zielonego biura oraz CSR (biznesu społecznie odpowiedzialnego).
Nowość na rynku wydawniczym.

Muttersprache : Zeitschrift des Deutschen Sprachvereins

Berlin : Verlag des Deutschen Sprachvereins, 1925-.
ISSN 0027-514X.
Częstotliwość: kwartalnik.

Stanowi kontynuację: Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins
Czasopismo za zakresu językoznawstwa , nauki języka niemieckiego. 
Organ Niemieckiego Towarzystwa Językowego.

Niepełnosprawność ; półrocznik naukowy

Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009-.
ISSN 2080-9476.
Częstotliwość: półrocznik.

Czasopismo poruszające teoretyczne i metodologiczne aspekty pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki  
i pedagogiki rewalidacyjnej.

Ochrona środowiska

Wrocław : Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 1982-.
ISSN 1230-6169 .
Częstotliwość: kwartalnik.

Czasopismo z zakresu inżynierii i ochrony środowiska oraz inżynierii sanitarnej.
Imact Factor 2011: 1,633 ; Index Copernicus: 2010: 12,11; Punktacja MNiSZW: 2012: 15.

Opakowanie

Warszawa : Wydaw. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, 1955-.
Od 1979, nr 6 zmiana wydaw.: SIGMA.
ISSN 0030-3348;
Częstotliwość: miesięcznik.

Czasopismo techniczno-ekonomiczne. Obejmuje całokształt problematyki badań, produkcji i stosowania 
materiałów opakowaniowych, opakowań oraz maszyn pakujących i do produkcji samych opakowań, informacje 
na temat marketingu, ochrony środowiska, kodów kreskowych, badań naukowych w dziedzinie opakowalnictwa 
oraz współpracy międzynarodowej, czasopismo przeznaczone dla producentów i użytkowników opakowań. 
Zakres branżowy: maszyny pakujące i do produkcji opakowań.

Ostanovka: Rossiâ : magazyn dla uczących się języka rosyjskiego

Poznań : Colorful Media, 2012-.
ISSN 2083-9103
Obecna częstotliwość: dwumiesięcznik

Magazyn dla uczących się języka rosyjskiego

Postępy Żywienia Klinicznego

Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006-.
ISSN 1896-3706
Częstotliwość: kwartalnik

To recenzowane czasopismo naukowe. Zamieszczane są w nim oryginalne prace badawcze, artykuły 
przeglądowe, poglądowe, kazuistyczne, komentarze, lisy do Redakcji, recenzje oraz informacje z życia PTŻPiD. 
Czasopismo jest niezbędnym narzędziem w pracy lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i dietetyków 
zajmującymi się teoretycznymi i praktycznymi aspektami żywienie klinicznego.
Oficjalne pismo Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

Studia Ekonomiczne

Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 1983-.
ISSN 0239-6416 .
Częstotliwość: nieregularne.
Dostęp on-line do wybranych numerów.

Czasopismo z zakresu nauk ekonomicznych.
Punktacja MNiSZW: 2012: 8.

Terapia Uzależnienia Współuzależnienia: pismo pracowników lecznictwa odwykowego

Warszawa : PARPA, 1998-.
ISSN 1506-4727.
Częstotliwość: dwumiesięcznik.

Czasopismo poruszające zagadnienia z zakresu psychologii uzależnień, walki 
i prewencji z uzależnieniem alkoholowym

Top Logistyk

Poznań : Medialog, 2008-.
ISSN 1898-6412.
Częstotliwość: dwumiesięcznik.

To pierwsze na rynku czasopismo skupione na sprawach grupy zawodowej logistyków oraz profesji, 
którą się zajmują. Tematyka czasopisma to logistyka i spedycja, włączając w obszar tematyczny różnorodne 
problemy ze świata usług, produkcji, zarządzania, marketingu, ekonomii, informatyki oraz wielu innych.

Transport i Spedycja

Poznań : Forum Press Sp. z o.o., 2006-.
ISSN 1896-0685.
Częstotliwość: dwumiesięcznik.

To profesjonalne branżowe czasopismo o charakterze informacyjnym, przeznaczone dla zarządzających 
transportem i spedycją oraz osób odpowiedzialnych za zakupy inwestycyjne w firmach transportowych.
Przejrzysty sposób prezentowania problemów z zakresu transportu i spedycji. Przedstawiane w magazynie 
rozwiązania mają na celu poprawę efektywności działania firm transportowo-spedycyjnych.

Wirkendes Wort : Deutsches Sprachschaffen in Lehre und Leben

Düsseldorf : Pädagogischer Verlag Schwann, 1950-.
ISSN 0935-879X .
Częstotliwość: publikowane trzy razy w roku.

Czasopismo z zakresu językoznawstwa. Zawiera artykuły naukowe, recenzje i uwagi krytyczne dotyczące
 nauczania i badań nad językiem niemieckim od średniowiecza do czasów współczesnych,
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