
BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH 
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Tytuł i charakterystyka czasopisma | adres archiwum internetowego lub serwis internetowy 
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2+3 d. Grafika plus produkt to ogólnopolski kwartalnik projektowy. 
Profesjonalny magazyn dla dizajnerów - grafika użytkowa i projektowanie 
produktu, konkursy, prezentacje…  
| dostęp do archiwum, spisów treści czasopism: www.2plus3d.pl//kwartalnik  

 
 
 
 
 

 
 
 

ARCH jest kontynuacją dotychczasowego "Komunikatu SARP", ale na znacznie 
wyższym poziomie edytorskim, graficznym i poligraficznym; poza swoją funkcją 
informacyjną - pełni również rolę opiniotwórczą. Na jego łamach bowiem 
architekci dzielą się swoimi poglądami na tematy związane z jakością polskiej 
architektury i ładu przestrzennego. To medium tworzone dla ale i przez 
architektów inspiruje, pokazuje nowe trendy i coraz większą kreatywność 
twórców sztuki architektonicznej, w szczególności dzięki prezentowanym na 
jego łamach wynikom najświeższych konkursów, które cieszą się największym 

zainteresowaniem zarówno uznanych już na rynku architektów, jak i młodych adeptów,  
rozpoczynających swoją działalność zawodową.  
| Dostęp do całości czasopism w formie elektronicznej: http://www.sarp.org.pl/pub/inf.php  

 
 
 

ArcanaGIS jest kwartalnikiem wydawanym przez Esri Polska (i ukazującym 
się w języku polskim), w którym można przeczytać o najciekawszych 
wdrożeniach wykorzystujących technologię firmy Esri oraz wydarzeniach, 
publikacjach i ciekawostkach związanych z systemami informacji 
geograficznej. Mocnymi stronami pisma są także wywiady z osobami 
związanymi z GIS-em oraz porady praktyczne, dzięki którym można nauczyć 
się przydatnych zastosowań narzędzi i funkcji oprogramowania ArcGIS. 
Kwartalnik jest dostępny dla studentów WST bezpłatnie do odbioru w 
bibliotece.  
 

 
 
 
 

http://www.2plus3d.pl/kwartalnik
http://www.sarp.org.pl/pub/inf.php


Ambiente to kwartalnik branżowy poświęcony całkowitej dekoracji wnętrz. Na 
łamach magazynu przedstawiane są: światowe trendy w wyposażeniu wnętrz, 
interesujące wydarzenia targowe, statystyki i badania dotyczące rynku 
wyposażenia wnętrz, podpowiedzi  m.in. jak zaaranżować wnętrze sklepu. 
Kwartalnik prezentuje także  najciekawsze sylwetki światowego designu. 
Jedyny branżowy magazyn skierowany do firm handlowych a także importerów 
i producentów artykułów do wyposażenia wnętrz. 
 
 
 

 
 
 
 

Architektura to najchętniej czytany przez architektów miesięcznik w Polsce. 
Od ponad siedmiu lat w niezależnym, rzeczowym stylu przekazuje branżowe 
informacje z kraju i ze świata. Na przykładzie konkretnych obiektów pokazuje 
nowatorskie materiały i rozwiązania techniczne. 
| Dostęp do skrótów artykułów, archiwum spisów treści: 

http://architektura.muratorplus.pl/miesiecznik-architektura/numery/    
 
 
 

 
 
 

Architektura & Biznes to miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu, 
urbanistyce, wzornictwu przemysłowemu, prezentuje aktualny przegląd 
projektów i realizacji wpisujących się w światowy dorobek architektury  
i urbanistyki oraz najciekawsze krajowe projekty i zrealizowane inwestycje.  
| dostęp do archiwum spisów treści, dokładne przeszukiwanie interesujących 

artykułów:  www.architekturaibiznes.com.pl/start.php?opt=search  
 
 
 
 

 
 

 
Architektura krajobrazu to kwartalnik adresowany głównie do architektów, 
architektów krajobrazu, studentów tych wydziałów. 
| dostęp do archiwum spisów treści: 
www.aqua.up.wroc.pl/ak/archiwum.html  
 
Punktacja Ministerstwa: 2012a: 4 
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Archivolta  jest kwartalnikiem ogólnopolskim o charakterze naukowym, 
przeglądowym, technicznym i popularyzatorskim, dotyczącym architektury  
i konstrukcji oraz materiałów i technologii budowlanych. 
| Dostęp do artykułów spisów treści: www.archivolta.com.pl/#archiwum  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Archivoom/Archiboom to publikacja poświęcona 
promocji architektury współczesnej województwa 
śląskiego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego w 
dziedzinie architektury. Publikacja przedstawia 
działania na polu architektury, architektury wnętrz, 
designu, komunikacji wizualnej w atrakcyjny sposób.  
Jej głównym celem jest promocja regionu poprzez 
architekturę.  
| czasopisma dostępne w wersji PDF: 

www.sarp.katowice.pl/program_29/wydawnictwa/  
 
 
 
 
 

 
Arteon to czasopismo o współczesnych sztukach plastycznych, adresowane  
do szerszego kręgu czytelników niż tylko artyści, krytycy lub historycy sztuki.  
W każdym wydaniu ARTeonu znajdziemy działy: Wydarzenia (obszerne relacje 
z wystaw i konkursów), Kino sztuki (chodzi o kino artystyczne lub filmy 
poświęcone znanym twórcom), Interpretacje (omówienia o niemal 
monograficznym charakterze), Rozmowy (oczywiście wywiady z artystami), 
Inne media (artykuły na temat realizacji i wydarzeń wykraczających poza 
kategorie tradycyjnie rozumianego dzieła sztuki), Rekomendacje (prezentacja 
wybranych artystów), Archiwum sztuki, Galerie (prezentacja miejsc 
wystawiających sztukę współczesną), Aktualia (mniej lub bardziej obszerne 

recenzje i refleksje na temat bieżących wystaw). | archiwum dla zalogowanych użytkowników: 
www.arteon.pl/login.php , numer bieżący: http://www.arteon.pl/index.php  
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Artysta&Sztuka  to nowy, bogato ilustrowany magazyn dla artystów, 
kolekcjonerów i wszystkich miłośników malarstwa. Każdy numer zawiera 
około 120 stron artykułów, wywiadów z twórcami oraz najświeższych 
informacji ze świata sztuki. Na łamach kwartalnika przedstawiana jest 
twórczość polskich malarzy, którzy specjalnie dla naszych czytelników 
objaśniają tajniki swojej pracy. Krok po kroku opisują sposób tworzenia i 
prezentują wykorzystywane narzędzia.. Malarstwo, grafika i fotografika 
cyfrowa to zaledwie kilka dziedzin sztuki, które prezentowane są na łamach 
czasopisma. | podgląd bieżącego numeru: www.artystaisztuka.pl/index.html  

 
 
 

 
Baumaister to niemiecki miesięcznik o tematyce architektonicznej,  
ukazujący się od 1903 w Monachium, najstarsze istniejące do dziś niemieckie 
czasopismo architektoniczne. Wydawany przez wydawnictwo Callwey. 
Baumeister obecnie prezentuje przegląd najciekawszych realizacji, od 2003 
według klucza tematycznego. Poza klasycznymi prezentacjami zawiera 
również aktualności z dziedziny wzornictwa użytkowego, krótkie felietony 
i porady prawne. Zawartość w języku niemieckim.  

| dostęp do podglądu spisu treści i niektórych artykułów: 

http://www.baumeister.de/archiv.html  
 
 
 

Budownictwo i prawo – kwartalnik,  najlepsze źródło aktualnych  
i profesjonalnych informacji prawnych o inwestycyjnym procesie budowlanym, 
zarówno w kraju, jak i na rynkach unijnych.  
Współpracuje z:  Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Transportu, 
Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, Urzędem Zamówień Publicznych, 
Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, a także Korporacją Przedsiębiorców 
Budowlanych UNI-BUD „Budownictwo w UE“.  
| Podgląd spisu treści: www.polcen.com.pl/budownictwo-i-prawo  

 
 
 

 
 
Budownictwo Technologie Architektura to czasopismo, które przekazuje 
informacje i wiedzę na temat najnowszych technologii produkcji  
i zastosowania materiałów budowlanych (głównie cementu i betonu).  
W każdym numerze czasopisma znajdują się artykuły prezentujące 
architekturę betonową i drogi betonowe. W kwartalniku wiele uwagi 
poświęca się tematom ogólnobudowlanym. 
| Dostęp do archiwum spisów treści: www.bta-

czasopismo.pl/index.php?s=2&t=Archiwum  
 
Punktacja Ministerstwa: 2012a: 3 
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Ceramika Budowlana. Jest jednym z najstarszych tytułów wśród czasopism 
budowlanych promujących cegłę i wyroby ceramiczne, jej wiekowe tradycje na 
ziemiach Polski i na świecie, ogromne możliwości wykorzystania w 
architekturze oraz praktyczne zastosowanie wyrobów ceramicznych na 
budowie. Tematyka pisma obejmuje:  technologie  wytwarzania cegły, 
produkcję, najnowsze badania i rozwiązania , normy oraz informacje o nowych 
produktach z branży ceramiki budowlanej. Wydawany jest przez Związek 
Pracodawców Ceramiki Budowlanej i Silikatów. 
Dostęp do spisów treści: http://www.zwiazek.org.pl/?page_id=15 
 

 

 

 

Czas na wnętrze. Stylowe wnętrza, porady, gotowe realizacje i więcej. 

Dostęp do niektórych artykułów: http://czasnawnetrze.pl/  

 
 

 
 

Detail  to międzynarodowy periodyk architektoniczny wydawany 
przez wydawnictwo Detail, ukazujący się w Monachium od 1961.  
W każdym z zeszytów omawiany jest szczególny temat konstrukcyjny  
(np. budownictwo betonowe, konstrukcje dachowe, renowacja itd.).  
Przy czym, pierwszoplanowo prezentowana jest jakość detali 
konstrukcyjnych. Rysunki z w skali porównawczej oraz fotografie 
demonstrują aktualne przykłady z kraju i zagranicy. Zawartość w języku 
angielskim (6 numerów na rok + 2 dodatkowe: Detail Green).  

| Portal magazynu: www.detail.de/rw_3_Archive_En_Hefte.htm  

 
 

 
 

Domy drewniane to rocznik, w którym prezentowanych jest 124 projektów 
domów drewnianych,  przeglądy impregnatów, podłóg drewnianych, 
materiałów izolacyjnych, kominków. Wydawnictwo zawiera również: 
nowości budowlane, prezentacje wykonawców - firmy budujące  
w technologii drewnianej oraz wywiady.  
Portal katalogu: www.domy-drewniane.pl  
 
 
 
 

 
 

http://www.zwiazek.org.pl/?page_id=15
http://czasnawnetrze.pl/
http://www.detail.de/rw_3_Archive_En_Hefte.htm
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http://www.google.pl/imgres?q="ceramika+budowlana"+czasopismo&um=1&hl=pl&biw=1440&bih=709&tbm=isch&tbnid=t6b-W5lHaGW53M:&imgrefurl=http://baztech.icm.edu.pl/baztech/cgi-bin/btgetpis.cgi?czas=Ceramika Budowlana&docid=OM3HWkQusMUKfM&imgurl=http://baztech.icm.edu.pl/pictures/ceramikabudowlana.jpg&w=200&h=280&ei=VoT9TtN-ismzBoGiuOIP&zoom=1


Drogownictwo - Miesięcznik poświęcony zagadnieniom nauki, techniki i 

gospodarki drogowej. Prezentuje najnowsze osiągnięcia z 

wykorzystaniem technik informatycznych w projektowaniu, technice i 

technologii budowy i utrzymania dróg oraz obiektów mostowych, jak 

również w planowaniu i budowie autostrad w Polsce. Autorami 

artykułów są ludzie pochodzący z uczelni technicznych i instytutów, 

przedsiębiorstw wykonawczych, biur projektowych oraz organizacji 

drogowych każdego szczebla. 
 
Punkty Ministerstwa: 2012a: 5 
 

 
 

ELLE – miesięcznik o tematyce związanej z kobietami, będący własnością 
francuskiej grupy Lagardère. Ukazuje się w 40 krajach na świecie. Jest jedną z 
najlepiej rozpoznawanych przez kobiety marek.  
ELLE skierowane jest do młodych, dynamicznych kobiet, ciekawych świata, 
pozytywnie nastawionych do otaczającej je rzeczywistości. ELLE uznawane 
jest za niekwestionowany autorytet w dziedzinie mody i urody. Przedstawia 
najnowsze tendencje w światowej modzie. Wyznacza trendy, inspiruje, a 
równocześnie dostarcza przyjemności wizualnej. Promuje indywidualność, 
oryginalność i niezależność współczesnej kobiety. 
 
 

 
 

 
Europerspektywy  to miesięcznik prywatny i niedotowany,  o ugruntowanej 
pozycji rynkowej.  
Czasopismo promuje rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz gospodarki 
województwa śląskiego.  
| Dostęp do archiwum spisów treści (dół strony) 

www.europerspektywy.pl/index.php  
 
 
 
 

 
 
 

Fashion magazine - kwartalnik poświęcony prawie w całości modzie, 
kreowaniu trendów i stylowi życia. Prezentowane przez nas sesje, kolekcje ze 
światowych wybiegów, a także tematyka naszych artykułów mają zachęcić 
Czytelnika do poszukiwania własnych kierunków autoprezentacji w oparciu o 
najlepsze wzorce. 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.europerspektywy.pl/index.php


Fotografia to ogólnopolski kwartalnik poświęcony fotografii artystycznej  
i profesjonalnej, galerie twórców polskich i zagranicznych, kalendarium 
wystaw i wydarzeń.  
| strona wydawnictwa, podgląd archiwum czasopism:  

http://www.fotografia.net.pl/pl/index  
 
 
 
 
 

 
 

Glamour to miesięcznik dla osób interesujących się modą; wewnątrz: 
kolekcje wielkich projektantów, wywiady, trendy, ludzie, filmy, design.  
| portal czasopisma: www.glamour.pl   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Green²  jest pierwszym w Polsce magazynem łączącym tematykę architektury 
i zrównoważonego rozwoju. Stałe działy magazynu to architektura, 
rewitalizacja, zrównoważony rozwój oraz design i technologia. Dodatkowo 
pismo zawiera liczne teksty teoretyczne oraz wywiady  
z autorytetami w dziedzinie architektury i urbanistyki. Magazyn cechuje 
doskonała jakość szaty graficznej. Każdy numer to objętość nie mniejsza  
niż 120 stron, o formacie 240 x 340 mm. Kwartalnik wydawany jest  
na certyfikowanym papierze ekologicznym, produkowanym w 100%  
z makulatury  
 
 
 
 
 

 
 
Instal to inżynierskie czasopismo recenzowane. Swoją tematyką obejmuje 
m.in.: instalacje i sieci: ciepłownicze, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe w budownictwie mieszkaniowym  
wielo- i jednorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, 
niekonwencjonalne źródła energii, odzyskiwanie ciepła, pompy ciepła, 
zagadnienia ochrony środowiska, w tym oczyszczalnie ścieków, problematyka 
utylizacji odpadów, ochrona powietrza technologie montażu, przeglądów, 
napraw i remontów instalacji; narzędzia i urządzenia.  
| portal magazynu: http://www.informacjainstal.com.pl/  

 

http://www.fotografia.net.pl/pl/index
http://www.glamour.pl/
http://www.informacjainstal.com.pl/


 

Instalacje- kwartalnik poświęcony zagadnieniom szeroko pojętych instalacji, 
ukazujące się od stycznia 1998 roku. Każdy numer kwartalnika jest źródłem 
wiedzy i informacji oraz przeglądem nowości z rynku instalacji, znajdujących 
zastosowanie w budownictwie oraz będących elementami technicznego 
wyposażenia budynków. Podgląd archiwum spisów treści: 
http://www.instalacje.bud-media.com.pl/index.php?site=archiwum  

 
 
 

 
 

Inżynier Budownictwa to miesięcznik docierający do wszystkich inżynierów  
i techników wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
Podejmuje tematykę budownictwa, prawa budowlanego, geotechniki i wielu 
innych aspektów branży budowlanej. 
| Podgląd archiwum spisów treści: www.inzynierbudownictwa.pl/archiwum     

 
 
 
 
 
 
Inżynieria bezwykopowa - Kwartalnik "Inżynieria Bezwykopowa" poświęcony 

jest nowoczesnym i przyjaznym środowisku naturalnemu technologiom 

bezwykopowym, związanym z pokonywaniem naturalnych i sztucznych 

przeszkód terenowych. Na łamach IB prezentujemy szeroko zagadnienia z 

zakresu inspekcji i renowacji sieci, horyzontalnych przewiertów kierunkowych, 

mikrotunelowania, a także sprzęt i materiały wykorzystywane w tych 

technologiach. 

 
 

Inżynieria i Budownictwo – to miesięcznik, który ukazuje się od 1938 roku. 
Jest organem PZITB i jest adresowany przede wszystkim do specjalistów w 
dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej, projektantów, wykonawców, 
inwestorów i użytkowników, a także pracowników naukowych uczelni i 
instytutów naukowo-badawczych oraz studentów studiów z zakresu 
budownictwa i inżynierii lądowej. Tematyka czasopisma obejmuje ogólne 
problemy budownictwa i inżynierii lądowej, teorię konstrukcji, wspomaganie 
komputerowe, projektowanie, realizację, diagnostykę i utrzymanie obiektów 
budowlanych, inżynierskich i specjalnych, w tym mostów, budowli 
podziemnych i komunalnych, badania materiałów, elementów i konstrukcji, 

fizykę budowli, geotechnikę, normalizację, jakość i certyfikację oraz kształcenie kadr. 

Punktacja Ministerstwa: 2012a: 4 
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K MAG to nowoczesny magazyn o modzie, stylu i kulturze ukazujący się od 
stycznia 2009 roku. Każdy numer miesięcznika inspirowany jest legendami 
kina, muzyki i pop-kultury. K MAG znalazł się w prestiżowym zestawieniu 
"Best magazine covers by Le Book" obok takich tytułów jak "Vogue France", 
"Elle UK", "Harper's Bazaar", "I-D", "Interview", "Wallpaper" czy "GQ". 
 
 
 
 
 

 
 
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki to periodyk Komitetu Architektury  
i Urbanistyki PAN poświęcony teorii i historii architektury, urbanistyki, 
planowania przestrzennego, założeń terenów zielonych. Bogato ilustrowany 
(plany, rysunki skalowane). Streszczenia w języku angielskim.  
Teksty oryginalne w działach — prace, sprawozdania, polemiki,  
miscellanea, recenzje.  
| archiwum spisów treści: www.dig.com.pl/index.php?s=wyniki&rodz=9&id=8  

Teksty archiwalne: http://www.kaiu.pan.pl/   
 
Punkty Ministerstwa: 2012a: 3 
 

 
 

Licz i buduj to miesięcznik, w którym znaleźć można ranking biur 
kosztorysowych, pomoc w sporządzaniu kosztorysów, informacje o cenach  
w budownictwie. W każdym numerze: ceny w budownictwie i umowy  
o roboty budowlane, ceny robót inwestycyjnych i remontowych, przeglądy 
materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych, artykuły  
o najnowszych rozwiązaniach w budownictwie, prawo zamówień publicznych, 
finanse w firmie budowlanej (kredyty bankowe, leasing maszyn  
i sprzętu, oferty towarzystw ubezpieczeniowych), nowości w wydawnictwach 
SEKOCENBUD, aktualności w kosztorysowaniu. 
| Spisy treści magazynu: 

www.sekocenbud.pl/index.php?type=review&area=1&p=articles&id=114  
 
 
 
 

Luminous to magazyn wydawany przez firmę Philips Lighting.  
Dotyczy m.in. wykorzystania światła w projektowaniu.  
|Magazyny Dostępne w całości on-line:  

www.swiatlo.tak.pl/1/index.php/darmowe-magazyny-i-publikacje-
polskojezyczne/  
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Materiały Budowlane to ogólnopolskie, fachowe czasopismo o przeszło 
czterdziestoletniej tradycji, niezbędne w pracy każdej osoby zawodowo 
związanej z budownictwem.  Stałe działy czasopisma to: Ściany, stropy; 
Dachy; Drogi, mosty; Instalacje; Budownictwo wodne; Rynek budowlany; 
Praktyka budowlana; Normalizacja, certyfikacja; Samorządzawodowy;Prawoi 
ekonomia. 
| Dostęp do spisów treści: 

http://www.materialybudowlane.info.pl/archiwum.html 

Punkty Ministerstwa: 2012a: 6 

 
 
Meble Plus  to ukazujący się od 1997 roku profesjonalny, jedyny w Polsce, 
specjalistyczny miesięcznik branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz. 
Od początku istnienia pisma jego celem jest aktywne uczestnictwo w życiu 
i rozwoju rynku meblarskiego oraz dostarczanie rzetelnych informacji z branży.  
|Portal czasopisma: 

www.meble.com.pl/?item=archiwum&SID=1c6ed23c9815955cd1fc8ea8b6259f
58  
 
 

 
 

 
Moda Męska to jedyne czasopismo branżowe w Polsce skierowane do 
handlu oferującego mężczyznom, jest na rynku już od 1998 roku. W każdym 
numerze Mody Męskiej w dziale Trendy przedstawione są  tendencje na 
przyszły sezon, zaś w sekcji Moda materiały poradnikowe, dotyczące m.in. 
doboru ubioru do różnych okazji, stylów czy typów sylwetki. W 
Wydarzeniach znajduje się natomiast przegląd najciekawszych aktualności, 
pokazów mody i nowości rynkowych.  
 
Wersja PDF poprzedniego wydania: http://www.promedia.biz.pl/pl,moda-
meska,38.html  
 
 

 
 
 
 
 
Moda&Styl – luksusowy kwartalnik  o modzie i trendach. 
 
| czasopisma do pobrania: http://www.bestsellergroup.pl/e-wydanie.html  

 
 
 

 
 

http://www.materialybudowlane.info.pl/archiwum.html
http://www.meble.com.pl/?item=archiwum&SID=1c6ed23c9815955cd1fc8ea8b6259f58
http://www.meble.com.pl/?item=archiwum&SID=1c6ed23c9815955cd1fc8ea8b6259f58
http://www.promedia.biz.pl/pl,moda-meska,38.html
http://www.promedia.biz.pl/pl,moda-meska,38.html
http://www.bestsellergroup.pl/e-wydanie.html


Moda Damska to czasopismo branżowe skierowane do handlu oferującego 
modę damską. Każde wydanie Mody Damskiej poświęcone jest  w 
większości trendom mody. W magazynie można też znaleźć materiały 
poradnikowe, informacje o najważniejszych targach oraz relacje z 
najciekawszych pokazów mody i innych wydarzeń ze świata fashion. 
 
Wersja PDF poprzedniego wydania: http://www.promedia.biz.pl/pl,moda-
damska,39.html  
 
 
 
 

 
 
Murator to najpopularniejszy poradnik o tematyce budowlanej.  
Od ponad 26 lat pomaga Polakom w budowie ładnych, trwałych i zdrowych 
domów. W każdym numerze praktyczne porady i opis wybranych zagadnień 
związanych z budową, wykańczaniem i remontem domu.  
| Dokładne wyszukiwanie artykułów w archiwum: 

www.archiwum.murator.pl/  
 
 

 
 
 

 
Notes.na.6.tygodni prezentuje najnowszą kulturę polską ze szczególnym 
naciskiem na projektowanie, architekturę, przestrzeń publiczną i sztukę.  
Zawiera bogato ilustrowaną część z informacjami o najciekawszych aktualnych 
wydarzeniach kulturalnych. Notes jest zdobywcą nagród w 
Międzynarodowym Konkursie Projektowania Prasowego Chimera: najlepszy 
nowy magazyn na rynku 2003, Złota Chimera 2007 w kategorii Magazyn, 
Srebrna Chimera 2007 w kategorii Spis Treści oraz Brązowa Chimera 2007  
w kategorii Typografia. Notes.na.6.tygodni ukazuje się mniej więcej  
co 6 tygodni. Dystrybucja: wybrane galerie i kawiarnie na terenie całego kraju 
& Biblioteka WST w Katowicach. Notesy on-line:  
| http://www.funbec.eu/notes.php  

 
 

 
Nowoczesne hale  to miesięcznik obejmujący następujące zakresy 
tematyczne: systemy, technologie i materiały wykorzystywane w budowie 
hal, potencjał wykonawczy firm budowlanych i projektowych, wyposażenie, 
media, ogrzewanie i wentylacja, oświetlenie, systemy p. poż, najbliższe 
otoczenie hal, plany inwestycyjne, trendy na rynku, rozwój sektorów,  opinie 
inwestorów, wykonawców i projektantów, normy, przepisy, prawo 
budowlane, komentarze użytkowników, źródła finansowania dla nowych 
inwestycji  
| Dostęp do archiwum spisów treści: www.hale.elamed.pl/strona-
archiwum.html  
 

http://www.promedia.biz.pl/pl,moda-damska,39.html
http://www.promedia.biz.pl/pl,moda-damska,39.html
http://www.archiwum.murator.pl/
http://www.funbec.eu/notes.php
http://www.hale.elamed.pl/strona-archiwum.html
http://www.hale.elamed.pl/strona-archiwum.html


 
 

 
OKNO jedyne pismo poświęcone w całości zagadnieniom stolarki i ślusarki 
otworowej, ukazuje się od kwietnia 1995 roku. Każdy numer kwartalnika 
przynosi informacje o następujących dziedzinach związanych z produkcją 
okien, drzwi, bram, fasad i konstrukcji szklanych: surowce do produkcji, 
technologie, sposoby montażu, konserwacji i użytkowania wyrobów, okuciach, 
zamkach i materiałach uszczelniających, szkle budowlanym. 
Dostęp do archiwum spisów treści:  
http://www.bud-media.com.pl/okno/index.php?site=archiwum  
 
 

 
Orońsko – kwartalnik poświęcony problematyce współczesnych sztuk 
plastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby i artystycznych działań w 
przestrzeni. Zamieszcza omówienia i recenzje wystaw, prezentuje dorobek 
wybitnych artystów polskich, galerii. Dużo uwagi poświęca najmłodszemu 
pokoleniu artystów i krytyków.  Dostęp do archiwum spisów treści: 

| www.rzezba-oronsko.pl/index.php?m=3&p=57 
 
 
 
 
 

 
 

Przegląd budowlany jest miesięcznikiem naukowo-technicznym 
o ponad 80-letniej historii. Zawiera opracowania i przeglądy nowych 
technologii, specjalistyczne artykuły z zakresu najnowszych rozwiązań  
i badań w budownictwie ogólnym, informacje o nowych produktach, 
materiałach budowlanych i nowoczesnych technologiach.  
Artykuły problemowe są recenzowane.  
| Dostęp do archiwum spisów treści: 

www.przegladbudowlany.pl/archiwum.html  
 
Punkty Ministerstwa: 2012a: 3 
 

 
Przegląd włókienniczy dotyczy technologii włókienniczych,  
odzieżowych i skórzanych, wykończalnictwa i drukarstwa, barwników  
i środków pomocniczych, oceny wyrobów, surowców i metrologii, 
ekonomiki, organizacji pracy, ochrony środowiska, maszyn i urządzeń. 
Informacje o funkcjonowaniu przemysłu lekkiego - najważniejszych 
konferencjach i sympozjach, targach i wystawach, o działalności firm 
przemysłu lekkiego, spółdzielni, hurtowni, spółek i organizacji 
współpracujących z przemysłem lekkim. Zawiera rozmowy i opinie  
z przedstawicielami przemysłu i handlu. Dostęp do archiwum spisów treści: 
| http://www.sigma-not.pl/rocznik-2012-60-przeglad-wlokienniczy.html  

 
Punkty Ministerstwa: 2012a: 5 

http://www.bud-media.com.pl/okno/index.php?site=archiwum
http://www.rzezba-oronsko.pl/index.php?m=3&p=57
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Rynek kolejowy  - W każdym numerze miesięcznika znajduje się raport 
będący zbiorem artykułów poświęconych kluczowemu dla danego wydania 
zagadnieniu. Pozostałe teksty są pogrupowane w działach: relacje (w tym 
fotorelacje z zakładów produkcyjnych polskich i zagranicznych), rozmowy 
(wywiad z ważnym osobami w świecie kolejowym), opinie (komentarze i 
stanowiska znanych w branży ekspertów), analizy (w tym popularne 
zestawienia danych przewozowych oraz inwestycji infrastrukturalnych i 
taborowych), felietony i teksty historyczne. 
 
 
 

 
 

Rynek Mody –  opiniotwórczy miesięcznik branży odzieżowo-tekstylnej 
tworzony przez fachowców dla fachowców. Redakcją kieruje Hanna Gajos, 
uhonorowana Złotą Nitką i Złotą Pętelką - za zasługi dla mody i przemysłu 
tekstylnego. Autorzy są branżowymi autorytetami, zarówno jako twórcy jak 
i komentatorzy mody - Barbara Hoff, Magda Ignar, Jerzy 
Zbigniew Antkowiak, Małgorzata Czudak, Rafał Michalak, Emilia Irzmańska. 
| portal wydawcy: www.rynekmody.pl/?p=19  

Czasopismo on-line: 
http://issuu.com/fashionweare/docs/rynek.mody.2.12?mode=window&bac
kgroundColor=%23222222  
 

 

Show Details Milano - Żurnal skupiający się na detalach modeli 
prezentowanych na pokazach Prêt-à-porter w Mediolanie. Celem 
magazynu jest uchwycenie tych szczegółów, które wyróżniają model, 
oddają prawdziwą wartość i kreatywności jego twórcy, firm i innych ludzi, 
stojących w cieniu , ale których praca przyczyniła sie do sukcesu nowej 
kolekcji. Nieocenione źródło informacji dla każdego, kto chce wnikliwe 
przyjrzeć się najnowszym kolekcjom. Ogranicza ilość tekstu do minimum 
dając dużo przestrzeni dla wiadomości wizualnych. 

 

 

Show Details Paris - Detale wybranych modeli prezentowanych na 
pokazach Prêt-à-porter w Paryżu. Show Details Paris to wyjątkowe zdjęcia 
z pokazów Pret-a-Porter Paryskiego Tygodnia Mody.Celem magazynu jest 
uchwycenie tych szczegółów, które wyróżniają model, oddają prawdziwą 
wartość i kreatywności jego twórcy, firm i innych ludzi, stojących w cieniu, 
ale których praca przyczyniła sie do sukcesu nowej kolekcji. Nieocenione 
źródło informacji dla każdego, kto chce wnikliwe przyjrzeć się najnowszym 
kolekcjom. Wspaniała pomoc przy tworzeniu oryginalnej kolekcji 
klasycznej mody damskiej. 

 

http://www.rynekmody.pl/?p=19
http://issuu.com/fashionweare/docs/rynek.mody.2.12?mode=window&backgroundColor=%23222222
http://issuu.com/fashionweare/docs/rynek.mody.2.12?mode=window&backgroundColor=%23222222


 
Świat Architektury to odpowiednik popularnego i doskonale wpisującego  
się w rynek architektoniczno-budowlany tytułu "architektur international" 
dostępnego w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Czechach.  
| Czasopisma on-line w całości: www.swiatarchitektury.com/archiv.php  

 
 
 
 
 
 

 
 

Świat kamienia - dwumiesięcznik branży kamieniarskiej. Wydawany 
regularnie od listopada 1999. Nakład - 2500 egzemplarzy. Zasięg 
ogólnopolski.Promuje nowatorskie rozwiązania w zakresie zastosowań 
kamiennych materiałów budowlanych, technologie i zmieniający się 
potencjał wytwórczy przemysłu kamieniarskiego. Służy przedsiębiorcom 
informacją marketingowo-reklamową, opisem rynku, przybliża akademicką 
wiedzę z zakresu ekonomii i biznesu. 

 
 

 
 

Świat szkła to fachowy miesięcznik zawierający informacje dotyczące: 
produkcji, obróbki i dekoracji szkła oraz produkcji i montażu konstrukcji  
przeszklonych, takich jak: okna, drzwi, fasady, ogrody zimowe i świetliki. 
Czasopismo zawiera także informacje na temat najnowszych norm  
i przepisów, a także danych ekonomicznych dotyczących sytuacji  
w budownictwie, a szczególnie tych, ważnych dla przemysłu szklarskiego  
i stolarki budowlanej. Działy miesięcznika to m.in.: szkło w architekturze, 
elewacje, okna, drzwi, architektura wnętrz, materiały technologie, maszyny 
urządzenia, normy przepisy. Archiwum spisów treści:  
| http://www.swiat-szkla.pl/content/view/5000/lang,pl/  

 
 

 
Transport miejski i regionalny jest  miesięcznikiem kompleksowo 
poruszającym problemy transportowe w miastach różnej wielkości.  
Przedstawia i upowszechnia najnowsze poglądy specjalistów i rozwiązania 
techniczno-organizacyjne krajowe i zagraniczne. 
Zagadnienia omawiane w miesięczniku obejmują wszystkie dziedziny 
transportu miejskiego, są to m. in.: zarządzanie transportem w miastach i 
regionach, organizacja i zarządzanie ruchem drogowym, zarządzanie 
transportem zbiorowym, zmiany w przepisach prawnych, rozwiązania 
techniczne i organizacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Archiwum spisów treści:  
http://czasopisma.sitk.org.pl/TMiR/tmir.html  

Punkty Ministerstwa: 2012a: 5 
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WARSTWY – DACHY I ŚCIANY- kwartalnik o zasięgu ogólnopolskim, ukazujący 
się od 1995 roku - to czasopismo poświęcone zagadnieniom izolacyjnym 
materiałów budowlanych, technologii pokryć dachowych i fasadowych, 
ceramiki oraz chemii budowlanej. Każdy numer kwartalnika przynosi 
informacje i artykuły problemowe o nowych tendencjach, technologiach, 
technikach i materiałach; a autorami większości publikacji są pracownicy 
naukowi z wyższych uczelni, instytutów naukowo-technicznych oraz 
specjaliści-praktycy z renomowanych firm polskich i zagranicznych. 

Archiwum spisów treści: http://www.warstwy.bud-media.com.pl/index.php  

 
 
Wiadomości ASP to czasopismo wydawane przez Akademię Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Informuje o bieżącej działalności uczelni, 
 zawiera szereg ciekawych informacji dotyczących: artystów tam 
tworzących i ich prac, dyplomów studentów, aktualnych wystaw.  
Do niektórych numerów dołączona jest płyta CD: w grudniowym  
numerze – filmy Krzysztofa Kiwerskiego. 
| Czasopisma do pobrania: 

www.asp.krakow.pl/index.php/pl/aktualnoci/wiadomoci-asp  
 
 
 
 

 
 
View (View Textile Magazine) wydawany przez Metropolian Publishing bv 
w Amsterdamie, a tworzy go David R. Shah we współpracy z fachowymi 
zespołami złożonymi z profesjonalistów światowej skali. View Textile 
Magazine w formie zdjęć, szkiców i zwięzłych wyjaśnień, pokazuje kolory  
i tendencje w projektowaniu przędz, drukowanych i dzianych tkanin dla 
trzech-czterech kolejnych sezonów. Oprócz dostarczania wysokiej jakości 
informacji View Textile Magazine przedstawia pełny obraz rozwoju mody, 
włączając raporty o stylu życia, trendach artystycznych, tendencjach w 
wystroju wnętrz oraz informacje o świecie sztuki i projektowania.  
 

 
 

 
View 2 to nowy tytuł stworzony przez twórców znanego View Textile 
Magazine. View 2 został opracowany z myślą o wszystkich, którzy 
potrzebują informacji o najnowszych trendach w modzie młodzieżowej  
casual i streetwear, szczególnie zaś w obrębie tkanin, kolorystyki i stylu.  
Celem do którego dążą twórcy jest stworzenie magazynu, który będzie  
jak prywatny konsultant i analityk świata mody młodzieżowej i casual.  
Wszystkie teksty w języku angielskim. 
 | portal wydawcy: www.view-publications.com/content.html  

 

http://www.warstwy.bud-media.com.pl/index.php
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Villa jest miesięcznikiem przedstawiającym ciekawą architekturę  
ale przede wszystkim wnętrza rezydencji, domów i apartamentów  
– zarówno o wystroju tradycyjnym, jak i nowoczesnym.  

| Portal wydawcy: www.villa.net.pl   
 
 
 
 
 
 

 
 
Viva !Moda - Ekskluzywny magazyn o modzie. Wydany w 2000 roku pierwszy 
numer "Vivy! Mody", był katalogiem ze zdjęciami i kroniką z pokazów mody. 
Obecnie gwiazdy kwartalnika to już creme de la creme tego świata: 
topmodelki, znani fotografowie, kontrowersyjni styliści i barwni projektanci 
czyli wszyscy Ci, którzy na co dzień tworzą modę. Powstające w wyjątkowych 
miejscach i sceneriach autorskie sesje fotograficzne, szczegółowe przewodniki 
po trendach na każdy sezon oraz analiza najciekawszych zjawisk świata mody 
dopełniają wartości pisma i stają się inspiracją dla estetycznych poszukiwań. 
 
 

 
 
Vogue - amerykański magazyn skierowany do kobiet, wydawany od końca XIX 
wieku do dziś. Dotyczy mody, życia gwiazd, lecz zawiera także artykuły z 
dziedzin sztuki, polityki. Przez wielu jest uważany za najważniejsze kobiece 
pismo w świecie mody i modelingu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Własny Dom z Konceptem - miesięcznik o charakterze poradnikowym  
z elementami lifestylowymi. Wewnątrz: prezentacje jak i z czego wybudować 
solidny, zdrowy i współczesny dom, na miarę oczekiwań, potrzeb i możliwości 
finansowych inwestora. Współpraca z biurami architektonicznymi i innymi 
specjalistami gwarantuje artykuły o wysokiej wartości edukacyjnej. Miesięcznik 
proponuje funkcjonalne rozwiązania, prezentuje najnowsze trendy w 
architekturze, także światowej.  
| serwis czasopisma: http://www.wlasnydom.pl/ 

 
 
 
 
 

http://www.villa.net.pl/


 
Zawód Architekt to czasopismo dla aktywnych zawodowo architektów - 
dociera do wszystkich członków Izby Architektów RP. Misją Z:A jest 
dostarczanie profesjonalnych informacji, głównie w zakresie: zarządzania 
pracownią oraz projektowania z zastosowaniem nowoczesnych technik  
i technologii budowlanych oraz informatycznych. Z:A poszerza 
formalnoprawną formułę Biuletynu Izby Architektów (BIA), kwartalnika 
wydawanego od 2004 roku. Zawiera m.in. działy: informacje rynkowe, 
doświadczenia zawodowe, studium przypadku, technika w architekturze, 
biznes i zarządzanie, prawo, sport, podróże, pasje. Archiwum spisów treści i 
niektóre artykuły: 
| http://zawod-architekt.pl/archiwum.html  

 
 

Zieleń Miejska  to czasopismo o zasięgu ogólnopolskim. Wydawany 
początkowo (2006 r.) jako dodatek do „Przeglądu Komunalnego”, w 2007 r. 
jako dwumiesięcznik, a od stycznia 2008 r. jako miesięcznik.  „Zieleń Miejska” 
jest jedynym na polskim rynku pismem, które szeroko porusza tematykę 
związaną z zielenią w przestrzeni publicznej: zarówno o zieleni w mieście oraz 
na wsi, w tym również na terenach sportowych i rekreacyjnych, a także  
na cmentarzach. Nadrzędnym celem pisma jest promocja zieleni w Polsce 
oraz stworzenie za jego pomocą forum wymiany informacji miedzy różnymi 
grupami zawodowymi odpowiedzialnymi za projekty, realizacje i pielęgnację 
zieleni publicznej. Autorami „Zieleni Miejskiej” są naukowcy, praktycy  
i dziennikarze. Ponadto do współpracy merytorycznej zaprosiliśmy również 

ważne instytucje z branży, są nimi m.in. Agencja Promocji Zieleni z Warszawy oraz Międzynarodowe 
Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew. Dostęp do archiwum spisów treści i skróty artykułów: 
| http://archiwum.komunalny.home.pl/archiwum/index.php?mod=spis&id=8    

 
 
Zapytaj o spis archiwalnych czasopism dostępnych w Bibliotece! 
biblioteka@wst.com.pl  lub zadzwoń/napisz:  skype: biblioteka.wst 
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