PRESES JAUNUMI MŪSU BIBLIOTĒKĀ 2017. GADĀ:
Ikmēneša izdevums Deviņvīri ir vīriešu piedzīvojumu, hobiju, neparasto darbu un biznesu, īpašo sasniegumu (visās dzīves jomās),
sporta un adrenalīna žurnāls. Žurnāla būtību atklāj atslēgvārdi: spēks, vīrišķība, nauda, gudrība, harizma, drosme, risks, sasniegumi,
peļņa, piedzīvojumi, medības, makšķerēšana, ceļojumi - viss, ko varat savā iztēlē attiecināt uz īstu vīrieti.

Cilvēku pieredze un speciālistu konsultācijas, kā pareizi rīkoties konkrētā situācijā. Reāli gadījumi no dzīves. Kā vajadzēja un kā
nevajadzēja rīkoties. Īpašumu lietas, darba un ģimenes problēmas. Konflikti ar radiniekiem, kaimiņiem un likumu. Tavas tiesības un
pienākumi. No visikdienišķākās sadzīves līdz valstiski augstākajam līmenim.

Aizraujošs un bagātīgi ilustrēts žurnāls par visu, kas saistīts ar vēsturi - sākot no maiju tempļiem un krusta kariem, beidzot ar
delikatešu izcelšanos un mūziku kā politiskās cīņas ieroci. Šī nav tā vēsture, ko māca skolu obligātajā programmā!

No Kannām un Gaugamelām līdz Vaterlo un Verdenai. No loka un bultām līdz tankiem un bumbvedējiem. Traģiskas sakāves un
spīdošas uzvaras - tas viss Latvijā vienīgajā kara vēsturei veltītajā žurnālā. Iznāk reizi divos mēnešos.

Kopā ar šo bagātīgi ilustrēto žurnālu apceļo pasaules greznākās pilis un tempļus, slavenu kauju vietas un slepenus arheoloģiskos
izrakumus, ielūkojies karaliskās guļamistabās un slavenu personāžu iecienītās izklaides vietās.

Izdevums saimniecei un saimei. Virtuve, dziedniecība, rokdarbi, atpūta.

Žurnāls radošām sievietēm. Rokdarbu un šūšanas meistarklases neizejot no mājām, padomi iedvesmai, interesantas idejas ikdienai.
Ekskluzīvi katrā numurā - Burdas konstruētas piegrieztnes pilnā izmērā.

Preses izdevuma periodiskums: 2 x mēnesī. Iznākšanas diena: piektdiena. Avīze par veselību un veselīgu dzīvesveidu. Tautas
medicīnas ieteikumi dažādu slimību ārstēšanai un to profilaksei.

Izšūšanas un šūšanas, adīšanas un tamborēšanas, filcēšanas, dekorēšanas un rotu darināšanas meistarklases un rokdarbu ABC.
Rokdarbu žurnāls ČAKLĀS ROKAS - praktisks žurnāls radošiem cilvēkiem!

Žurnāls "Ķipars" ir ideāls palīgs krāsu mācībā un tajā var atrast dažādus uzdevumus mazajām rociņām! Katrā lapā ir arī padomi, kas
pasaka priekšā, kas lapā darāms, lai katrs mazais ķipars pats varētu izprast uzdevumā veicamās darbības.

Žurnāls Domuzīme 72 lappusēs publicē jaunāko latviešu oriģinālprozu, klasiķu darbus, dzeju un atdzeju, tulkojumus, literatūrkritiskus
rakstus, esejas, viedokļus, intervijas un diskusijas.

