
MAGAZINOK A TINIVILÁGBAN 
 

A magazinok helyben használhatók! 

 

 
BRAVO 

 
A BRAVO fiataloknak szóló havi magazin a hazai és külföldi 

sztárvilág híreiről. A mainstream sztárok szerepeltetése mellett 

a slágerlisták előadóiról és magánéletükről, a filmvilág 

nagyjairól, velük kapcsolatos pletykákról, zenei és filmes 

újdonságokról olvashatnak a rajongók. 

 
 

 

 
Lájk 

 
Könyvtárunkban elérhető számok: 

2020. január – 2020. május-június 
(A pandémia miatt jelenleg szünetel.) 

 
A lányok divatról, sztárokról, lélekről, a fiúk autókról, sportról 
és technológiáról olvashatnak ebben a magazinban. 
 

 

 

 
Due Tallózó 

 
A Due Tallózó havi magazin mely a trendi magazinok ellentéte: 

nagyszájú, szókimondó és okos. Hónapról hónapra a legjobbat 

mutatja zenében, filmben, könyvben, dizájnban és más 

kulturális dolgokban, fontos témákról beszél természetes 

hangon. Valóban érdekes emberekkel készült interjúkat közöl.  

 



 

 
Könyves Magazin különszám 

 
20 év Harry Potter. 

Mágikus lények. 

J. K. Rowling varázslatos élete. 

Harry Potterből egy önmagát építő univerzum lett.  

Az első generáció, amely Harry Potterékkel nőtt fel.  

 
 

 

 
VILÁGUNK TITKAI 

 
A VILÁGUNK TITKAI magazin a tudomány, a technológia, a 

közlekedés aktualitásai, a természet érdekességei és a 

történelem különlegességei iránt érdeklődő olvasók lapja. 

 

 

 
MONDO 

 
A MONDO (vagy MONDO Magazin) japán szubkultúrával, 

animékkel, mangákkal, videójátékokkal, zenével és Japán 

kulturális életének egyéb területeivel foglakozó, kéthavi 

magazin, melyet a MangaFan kiadó jelentet meg 2007 májusa 

óta. Az egyetlen hivatalos, nem rajongók által szerkesztett 

japán szubkultúrával foglakozó magazin Magyarországon. 

 



 

KöMaL 

Több mint száz évvel ezelőtt egy győri főreáliskolai tanár, Arany 

Dániel úgy döntött, hogy egy középiskolásoknak szóló 

matematikai újságot alapít. A lap első példánya 1894. január 1-

jén jelent meg.  Azóta matematikusok és más tudósok több 

generációja csiszolta problémamegoldó képességét a KöMaL 

révén. A legjobb megoldások 14-18 éves szerzőik nevével 

együtt rendszeresen megjelennek.  

 

 

 
5 perc Angol 

Angol Nyelvoktató Magazin 

 

 

 

Minden Nap Németül 

A Minden Nap Németül magazin segít gyakorolni a meglévő 

nyelvtudást, élővé varázsolni a passzív ismereteket, és 

továbbfejleszteni magunkat. 

 

https://www.5percangol.hu/5percangol_magazin


 

 
Mary Glasgow magazinok 

Angol, német, spanyol és francia nyelvű magazinok tanároknak 

és diákoknak. 

 

 


