
Wybrane nowości w prenumeracie z 2014 r.

Arttak - Sztuki Piękne / [Związek Polskich Artystów Plastyków. Zarząd Główny ; red. nacz. Maciej Mazurek].

Adres wydawniczy: Warszawa : Związek Polskich Artystów Plastyków. Zarząd Główny, 2011-. ISSN 2084-2317
Obecna częstotliwość: kwartalnik
Tematyka: sztuki piękne. Czasopismo wydawane jest pod egidą Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Geomatics, Landmanagement and Landscape

Adres wydawniczy: Kraków : Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 2013-. ISSN 2300-1496
Obecna częstotliwość: miesięcznik
Wersja elektroniczna: http://www.gll.ur.krakow.pl/
Tematyka: czasopismo poświęcone prezentacji, dyskusji i wymianie myśli naukowej nt.  planowania, kształtowania 
i ochrony środowiska i krajobrazów; nowoczesnych technik geoinformatycznych, geodezji oraz urządzania obszarów 
wiejskich i zarządzania nieruchomościami. 

Intelligence and National Security

Adres wydawniczy: Abingdon, Oxfordshire : Taylor & Francis, 1986 -. ISSN 0268-4527
Obecna częstotliwość: 6 numerów w ciągu roku
Wersja elektroniczna:http://www.tandfonline.com/toc/fint20/current#.U1jFlMrhCft
Tematyka: inteligencja, wojsko, bezpieczeństwo, polityka, stosunki międzynarodowe

Koński targ: ogólnopolska giełda koni hodowlanych

Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo "Koński Targ" ISSN 1428-0620
Obecna częstotliwość: kwartalnik
Tematyka: czasopismo adresowane do  miłośników i posiadaczy koni: od hobbystów i sportowców po hodowców 
i zootechników.

Poetica : Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft

Adres wydawniczy: München : Wilhelm Fink Verlag, 1967-. ISSN 0303-4178
Obecna częstotliwość: kwartalnik

Special Ops: magazyn ludzi akcji

Adres wydawniczy: Warszawa : Medium, 2009-. ISSN 2080-8771
Obecna częstotliwość: dwumiesięcznik
Stanowi kontynuację: Commando; ISSN 1898-6277.
Wersja elektroniczna: http://www.special-ops.pl/
 
Tematyka: wojskowość, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sił specjalnych i ich działań oraz zaawansowanego
 technologicznie wyposażenia i uzbrojenia. Czasopismo adresowane do żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych 
służb mundurowych, a także do ekspertów zajmujących się zawodowo problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa.

Turystyka i Rekreacja

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. AWF, 2005-. ISSN 1895-3700
Obecna częstotliwość: rocznik
Tematyka: czasopismo naukowe zawierające prace z zakresu turystyki i rekreacji oraz dziedzin pokrewnych, w tym: 
prace badawcze, doniesienia naukowe, recenzje książek, artykuły przeglądowe, sprawozdania z konferencji naukowych.

 Wspólnota: pismo samorządu terytorialnego

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. "Przemiany", 1990-.ISSN 0867-0935
Obecna częstotliwość: dwutygodnik
Wersja elektroniczna: http://www.wspolnota.org.pl/
Czasopismo o tematyce samorządowej. Zawiera analizy prawne i ekonomiczne, nowości z procesu legislacyjnego, dobre 
praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz reportaże samorządowe.

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości

Adres wydawniczy: Warszawa : Stow. Księg. w Polsce, 2000-. ISSN 1641-4381
Obecna częstotliwość: nieregularne

Stanowi kontynuację: Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej ; 1977-2000 ; ISSN 0137-2211 ; 
Strona czasopisma: http://www.skwp.pl/Zeszyty,Teoretyczne,Rachunkowosci,8164.html

Kryminalistyka na świecie

Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2011-. ISSN 2084-1639
Obecna częstotliwość: kwartalnik
Strona czasopisma:http://www.tamprawo.org/projekty/36-kwartalnik-kryminalistyka-na-wiecie.html
Tematyka: czasopismo adresowane do osób zajmujących się zawodowo problematyką bezpieczeństwa publicznego, 
zarówno teoretyków, jak i praktyków – pracowników organów ścigania karnego i wymiaru sprawiedliwości, a także 
do studentów wyższych uczelni oraz słuchaczy szkół i ośrodków szkolenia Policji.
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