2021 METAIS SKAITYKLOJE
GAUNAMI PERIODINIAI LEIDINIAI
ŽURNALAI
*ARCHIFORMA

Žurnalas architektams ir visiems
profesionaliai besidomintiems
šiuolaikine Lietuvos architektūra,
moksliniais architektūros ir
urbanistikos tyrinėjimais, kitomis
architektūrologijos aktualijomis

ARTUMA

Katalikiškas mėnraštis šeimai

AR ŽINAI KAD?
Gidas po technologijų, mokslo,
kosmoso, gyvūnijos ir istorijos
pasaulius

*ATEITIS

Ateitininkų leidžiamas žurnalas
jaunimui

A-ZET

Žurnalas vyrams. Naujienos apie
verslą ir karjerą, vyrų ir moterų
santykius, sveikatą, sportą,
technologijas. Taip pat įvairių
sričių ekspertų patarimai,
įdomiausi faktai, palyginimai,
bandymai ir pan. Viduje yra ir
„Biznio priedas“, kuriame
paprasta kalba narpliojamos
verslo bei vadybos temos.

BEATOS VIRTUVĖ

Skanaus ir džiaugsmingo
gyvenimo žurnalas, kupinas
ryškių skonių, spalvų bei
neišgalvotų istorijų. Kiekvienas
numeris gausus „Beatos virtuvės“
maisto komandos sukurtų ir
visada pavykstančių patiekalų
receptų, kulinarinių patirčių,
įkvepiančių istorijų, pasakojimų,
gastronominių kelionių bei
veiklos šeimai rekomendacijų.

BURDA

Vienas populiariausių siuvimo
žurnalų. Pateikiamos tikslios
iškarpos ir schemos. Rusų kalba

BŪDAS

Etnologinės pakraipos mokslo ir
kultūros žurnalas (buv. „Liaudies
kultūra“)

BŪRĖJA

Tai žurnalas ne tik apie magiją,
burtus, pranašystes, pasaulio
paslaptis, bet ir apie žmogaus
psichologiją.
Jame galima rasti istorinių ir
religinių temų, sapnų reikšmių,
alternatyvių gydymosi būdų ir
asmens psichologijos ypatumų.
Taip pat galima pasiskaityti
išsamų Zodiako ženklų mėnesio
horoskopą.

*DAILĖ. ART

Lietuvos dailininkų sąjungos
žurnalas – vienintelis
specializuotas leidinys Lietuvoje,
skirtas fiksuoti, analizuoti ir
vertinti profesionaliosios dailės
procesus šalyje ir pasaulyje.

*DURYS

Kultūros ir meno žurnalas

EDITA
Žurnalas moteriai, kuri rūpinasi
savimi ir savo šeima

GENOCIDAS IR
REZISTENCIJA

Žurnale publikuojami moksliniai
straipsniai (santraukos anglų
kalba), dokumentai ir kt.
medžiaga.

*GEOLOGIJOS AKIRAČIAI
Lietuvos geologų sąjungos
žurnalas

ILIUSTRUOTOJI ISTORIJA
Iliustruoti straipsniai apie pačius
įvairiausius laikotarpius ir pačius
įvairiausius dalykus – nuo įtemptų
karinių dramų ir įspūdingų pažintinių
kelionių iki pažangiausių technikos
laimėjimų ir meno pasaulio stebuklų.

GIMTASAI KRAŠTAS

Praeities ir dabarties kultūros
metraštis

GIMTOJI KALBA
Mėnesinis bendrinės kalbos
žurnalas

GYVENIMIŠKOS ISTORIJOS
Istorijų pasakojimai, žmonių
išpažintys

*INDRAJA

Utenos kraštiečių kultūrinis
žurnalas

IQ
Žurnalas apie politiką, verslą,
kultūrą, meną, keliones,
publikuojami rinktiniai „The
Economist“ ir 1843 straipsniai. Su
vidiniu priedu „IQ Life“

HAPPY365

Išskirtinio stiliaus žurnalas apie
laimingus žmones. Laimingus
turte ir skurde. Šlovėje ir
pogrindyje. Lietuvoje ir
Havajuose. LAIMĖ neturi ribų.
Kiekviena „Happy365“ istorija –
neįtikėtini nuotykiai, verti atskiro
romano. Nuotaikingą žurnalą
puošia įspūdingos fotosesijos,
madų, grožio ir gražaus gyvenimo
puslapiai, meilės, karjeros,
emigracijos istorijos.

IEVA

Solidus, įvairiapusis, aktualus
žurnalas skaitančioms moterims.
IEVA domisi įkvepiančiomis
Lietuvos ir pasaulio
asmenybėmis, verslo, politikos,
visuomenės lyderėmis, pasaulio
tendencijomis, kultūra, istorija,
kelionėmis, stiliumi, psichologija,
moters grožiu ir sveikata.

ILIUSTRUOTASIS MOKSLAS
Tarptautinis ir pasaulinį
pripažinimą pelnęs iliustruotas
mokslo populiarinimo žurnalas
smalsiam žmogui, įdomiai,
paprastai ir vaizdingai pristatantis
naujausius mokslo išradimus ir
atradimus įvairiausiose sferose:
biologijoje, medicinoje,
chemijoje, astrologijoje, fizikoje,
antropologijoje, psichologijoje.

JI
Tai praktiniai patarimai kiekvienai
moteriai: receptai, namai, sveikata
ir sveika gyvensena, laisvalaikis,
meilė ir psichologija, interviu.

JOGA IR AJURVEDA

„Joga ir ajurveda“ pataria, kaip
gyventi sveikai, o svarbiausia –
laimingai. Nori priminti mums
apie materialaus pasaulio
laikinumą, praplėsti žinojimo
ribas, atsikratyti įpročių, kurie
trukdo būti laisviems, tam tikrais
pratimais sustiprinti fizinį kūną,
nuraminti protą ir gyventi
harmoningai su savimi ir aplinka.

*KARDAS

Karinės publicistikos, karo
istorijos, mokslo žurnalas

*KARYS

Lietuvos kariuomenės žurnalas

*KARIŪNAS
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademijos žurnalas

*KELIONĖ

Krikščioniškas žurnalas

KELIONĖS IR PRAMOGOS
Pažintinis gyvenimo būdo
žurnalas apie Lietuvą, lietuvius ir
pasaulį. Gyvenimo ir laisvalaikio
idėjos, pažintis su šalimis ir
kultūromis iš pačių lietuvių
patirties

KETURI RATAI

Seniausias lietuviškas žurnalas
apie automobilius. Žurnale
pateikiamos autorinkos naujienos,
automobilių bandymai, naudotų
automobilių aprašymai,
autosporto naujienos ir kita įdomi
informacija.

KINAS

Lietuvai ir pasauliui apie lietuvių
kiną

KO GYDYTOJAI TAU
NEPASAKO

Atrask saugesnių ir efektyvesnių
gydymo metodų

KRANTAI

Meno kultūros žurnalas

KULTŪROS BARAI

Kultūros ir meno žurnalas

LAIMĖ

Tai stiliaus, gyvenimo būdo,
savęs puoselėjimo ir pažinimo
leidinys moteriai

LEGENDOS

Lietuvos ir užsienio žymių
žmonių gyvenimas

LITERATŪRA IR MENAS
Lietuvos rašytojų sąjungos
savaitraštis

LOGOS
Religijos, filosofijos, kultūros ir
meno žurnalas

MAMOS ŽURNALAS

Būsimoms ir esamoms mamoms

MANO NAMAI

Žurnalas, skirtas vertinantiems

tradicines vertybes: šeimą, jaukius
namus, gerą skonį, praktiškumą,
taupumą, skatinantis ekologiškas
nuostatas

MANO SODYBA

Praktiškiems ir smalsiems sodybų
šeimininkams

*MANO ŪKIS

Žurnalas žemdirbiams apie verslą,
augalininkystę, gyvulininkystę,
techniką.

METAI

Literatūros ir kultūros žurnalas

MIŠKAI

Žurnalas visiems, norintiems
pažinti bei suprasti gamtą ir
siekiantiems daugiau sužinoti apie
svarbiausią jos dalį – miškus, jų
gyventojus, biologinę įvairovę,
rekreacinius objektus, privačių
valdų tvarkymą, saugomas
teritorijas, darnią ir subalansuotą
miškininkystę.

MOTERIS
Modernaus gyvenimo būdo ir
mados žurnalas, skirtas brandžiai
šiuolaikinei moteriai

MOTERS PATARIMAI
Šiame žurnale savo skiltis turintys
gydytojai, teisės specialistai, stilistai,
dizaineriai, veterinarai ir kiti
specialistai kiekviename numeryje
atsako į skaitytojų užduodamus
klausimus. Leidinyje apstu grožio,
sveikatos, psichologijos, gyvenimo
būdo patarimų, patiekalų receptų.
Žurnale publikuojamos ir
intriguojančios žymių žmonių
gyvenimo istorijos, interviu su
iškiliomis asmenybėmis.

MOTERS SAVAITĖ

Žurnalo rubrikos pasižymi
patarimų gausa, specialistų
konsultacijomis, įdomiomis bei
vertingomis istorijomis.

MOTERS SAVAITGALIS
Savaitraštis, kuriame rasite
straipsnių apie grožį, sveikatą,
stilių, vyrų ir moterų santykius,
namus, įžymybių gyvenimus ir
dar daug kitų temų.

MUZIKOS BARAI

Muzikos meno ir mokslo žurnalas

NAMIE IR SODE

Tai žurnalas su naudingais patarimais,
įdomybėmis, informacija apie augalus,
daržus, sodus, gamtą bei namus.

NATIONAL GEOGRAPHIC
LIETUVA
Tarptautinis žurnalas apie geografiją,
gamtą, istoriją ir mokslą

nuotaiką geriausiais laisvalaikio
draugais – kryžiažodžiais... Stiliaus ir
mados apžvalgos, įdomiausi savaitės
įvykiai. Kiekvieną savaitę pateikiama
po naują rankdarbį

PRIE KAVOS Sveikata
(Šiuolaikinė + Natūrali
medicina)
Tai žurnalas ne tik apie natūralius
gydymo būdus, bet ir apie visapusiškos
sveikatos puoselėjimą

PSICHOLOGIJA TAU

Šiuolaikiškas, stilingas, intriguojantis
žurnalas visiems, norintiems pažinti
save ir kitus, įgyti pasitikėjimo, gerai
jaustis gyvenime.

NAUJASIS ŽIDINYS – AIDAI

*PRIE NEMUNĖLIO

NAUJOJI ROMUVA

RAKTAS

Mėnesinis religijos ir kultūros žurnalas
Kultūros, literatūros, meno žurnalas

NEMUNAS

Mėnesinis kultūros ir meno žurnalas

NEPRIKLAUSOMYBĖS
SĄSIUVINIAI
Istorijos ir kultūros žurnalas

*PADUBYSIO KRONIKOS
Istorijos ir kultūros žurnalas

*PAŠVAISTĖ

Kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui

PAUKŠČIAI

Tai leidinys apie paukščius, jų apsaugą,
stebėjimus

PLANETOS PASLAPTYS
Visiems smalsiems, norintiems
atskleisti paslaptis, nusikaltimus,
pranašystes. Paslaptingi dalykai,
mistika, fenomenai, stebinantys
žmonės ir jaudinantys istorijos
atradimai.

PRIE KAVOS

Žurnalas praturtinantis įdomybėmis,
aktualijomis ir praskaidrinantis

Rokiškio krašto kultūros žurnalas
Dvisavaitinis žurnalas apie laimę,
sėkmę, sveikatą bei dvasingumą.

*RAMBYNAS

Pagėgių krašto draugijos „Sandūra“
leidinys

RANKDARBIAI plius
VISAŽINIS su RANKDARBIŲ
ALBUMU ir SODO KRAITE
Spalvingos rankdarbių idėjos;
Lietuvos tautodailininkų ir užsienio
menininkų kūryba; iliustruotas
mokslinis ir praktinis žurnalas
sodininkams, daržininkams,
gėlininkams, ūkininkams,
kraštovaizdžio kūrėjams.

RASOS

Dvisavaitis žurnalas apie sodus,
daržus, gėles.

RASUPIS

Raseinių krašto kultūros ir istorijos
žurnalas

SANTARA

Kultūros žurnalas Lietuvai ir išeivijai

SAVAITĖ

Svarbiausios žinios, naudingi
patarimai, atsakymai į klausimus,
sveikatos paslaptys, istorijos ir
pasaulio įdomybės.

SAVAITGALIS
Žurnalas sujungė savaitinius žurnalus
„TV antena“ ir „Gyvenimo būdas“.
Žmonių istorijos, garsenybių
gyvenimo užkulisiai, pramogų
pasaulio žvaigždžių keliai ir
klystkeliai. Tradicinės rubrikos apie
sveikatą, likimus, maistą, interjerą,
astrologiją ir daugelis kitų.

*SENVAGĖ

Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalas

SODO SPALVOS, AUGALŲ
PASAULIS

Žurnalų komplektas augalų mylėtojams
ir sodybų puoselėtojams. Daugybė
praktiškų patarimų, unikalių ir netikėtų
idėjų, naudingos informacijos.

STILIUS
Mados tendencijos, stiliaus patarimai

*ŠIAURIETIŠKI
ATSIVĖRIMAI

Pasvalio krašto istorijos ir kultūros
žurnalas

TARP KNYGŲ

Profesinis bibliotekininkų žurnalas

TAU APIE TAVE

Gilių, slaptų žinių žurnalas apie
sveikatą ir gyvenimo būdą. Tai –
pozityvus gidas kiekvienam, tikinčiam,
kad pasaulis nesibaigia už mūsų
suvokimo ribos. Atrask kitokį pasaulį
savyje ir save – pasaulyje!

TAVO VAIKAS

Būsimoms ir esamoms mamoms

TEATRO ŽURNALAS

Žurnalas, skirtas ne momentinei, bet
apgalvotai ir kritiškai scenos menų
refleksijai, kuri būtų įdomi tiek scenos
profesionalams, tiek platesnei

auditorijai. Žurnalo autoriai stengiasi
aprėpti ne tik sostinės, bet ir kitų
Lietuvos miestų bei užsienio šalių
teatro gyvenimą. Kiekviename
numeryje – profesionalaus scenos
menų vertintojo reportažas apie
skirtingų Lietuvos miestų teatrų
repertuarą ar renginius.

VALSTYBĖ

Žurnalas aktyviems žmonėms, kuriems
rūpi išsamesnė, žinomų specialistų
parengta vykstančių procesų ir
perspektyvų analizė, ekonominių ir
politinių įvykių visuomenėje,
valstybėje ir besikeičiančiame
pasaulyje apžvalga.

*VARPAS

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos
leidinys

VERENA

Žurnalas apie mezgimą, madą, jame
pateikiami modeliai su aprašymais,
brėžiniais ir schemomis. Rusų kalba

*VILTIS

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrijos „Viltis“ ketvirtinis
žurnalas

VORUTA
Lietuvos istorijos žurnalas

*ŽIEMGALA
Šiaurės Lietuvos istorijos ir kultūros
žurnalas

ŽINIUONIŲ PATARIMAI IR
KITOS SMULKMENOS
Žurnalas skirtas besidomintiems
vaistažolėmis, jų paruošimu bei sveika
gyvensena

ŽMONĖS

Žurnalas apie Lietuvos ir užsienio TV
ir kino žvaigždžių, menininkų,
sportininkų, politikų, verslininkų,
pramogų pasaulio atstovų ir kitų žymių
žmonių gyvenimą.

ŽVEJYS IR ŽUVIS
Žurnalas apie žvejybą.

LAIKRAŠČIAI
7 MENO DIENOS
Kultūros savaitraštis

XXI AMŽIUS
Krikščioniškos minties, kultūros ir
visuomenės laikraštis

*AKIRATIS

Lietuvos kurčiųjų draugijos mėnraštis

ALIO, RASEINIAI

Raseinių rajono laikraštis.

*BIČIULYSTĖ
Naujienos apie neįgaliųjų gyvenimą,
teisės aktai ir jų komentarai,
informacija apie teikiamas paslaugas,
sveikatos patarimai, aktualių problemų
analizė ir kitos svarbios temos

*DONELAIČIO ŽEMĖ
Karaliaučiaus krašto mylėtojų laikraštis

GINTARO GIMTINĖ

Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos
mėnraštis

KAUNO DIENA

Naujienos iš Kauno, Lietuvos ir
pasaulio

LIETUVOS AIDAS
Valstybės laikraštis

LIETUVOS RYTAS

Dienraštis, kuriame pateikiamos
karščiausios naujienos iš Lietuvos ir
viso pasaulio

*MOKSLO LIETUVA

Lietuvos mokslininkų laikraštis

RESPUBLIKA

Visuomeninis politinis savaitraštis

ŠIAURĖS ATĖNAI

Dvisavaitinis kultūros laikraštis

TREMTINYS

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos laikraštis

ŪKININKO PATARĖJAS
Laikraštis ūkininkams ir kitiems
besidomintiems kaimo problemomis

VAKARO ŽINIOS
Lietuvos dienraštis

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS
Laikraštyje gvildenamos politinės,
ekonominės, kultūros, švietimo, sporto,
užsienio, šalies regionų aktualijos,
teisininkų, ekspertų praktiniai
patarimai ir komentarai, žemės ūkio
naujienos

*Leidiniai, gaunami
paramos būdu

