Periodikos skaitykloje gaunami žurnalai
lietuvių kalba

A
Akiratis : Lietuvos kurčiųjų draugijos leidinys leidinys
Alergija, astma, imunologija : žurnalo "Internistas" priedas / Internistas : mėnesinis leidinys
Lietuvos medikams : oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys
Ar žinai, kad? : mokslo raida, gamta, technologijos, transportas, istorija, visata
Ar žinai, kad? gamta, technologijos, mokslo raida, visata, transportas, istorija : Kolekcija B:
Žmonijos istorija
Artuma
Ateitis : nemokamas priedas prie "Draugijos" /; Draugija : literatūros, mokslo ir politikos mėnesinis
leidinys
Audio ir video pasaulis : vaizdo, garso, buitinės technikos ir elektronikos žurnalas
Augalų pasaulis : žurnalo Sodo spalvos priedas
Auto Bild Lietuva
A-ZET : žurnalas vyrui

B
Beatos virtuvė
Bitutė : žurnalas vaikams
Bravissimo : Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro mėnraštis
Būdas
Buhalterija : savaitraštis : naujausios žinios ir praktiniai patarimai kiekvieną pirmadienį
Burda = Бурда : ежемесячный иллюстрированый журнал
Būrėja : žurnalas : astrologija, sapnai, burtai, paslaptys, horoskopai

C
Centras : projektai, interjerai, technologijos, statyba, dizainas
Cikados

D
Dailė = Art : Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas
Dainava : dzūkų kultūros žurnalas
Darbštuolė
Diabetas : Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis
Diabeto IQ : vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubo "Smalsučiai" leidinys
Donelaičio žemė : leidinys Karaliaučiaus krašto lietuviams : K. Donelaičio ir Vydūno draugijų,
Mažosios Lietuvos reikalų tarybos, Prūsos ir Mažosios Lietuvos fondo leidinys Karaliaučiaus krašto
lietuviams

E
Edita : mada, grožis, sveikata, maistas.; Mano sodas : [žurnalo "Edita" priedas]
Endokrininių ligų aktualijos : žurnalo "Internistas" priedas /; Internistas : mėnesinis leidinys
Lietuvos medikams : oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys
Endokrinologas.lt : ligą pažinkime ir gydykime kartu ; Lietuvos endokrinologų draugijos periodinis
specializuotas leidinys medikams

F
Farmacija ir laikas : žurnalas farmacininkams

G
Gastroenterologija : žurnalo "Internistas" priedas /; Internistas : mėnesinis leidinys Lietuvos
medikams: oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys
Gastroenterologija ir hepatologija : Lietuvos gydytojo žurnalas
Genocidas ir rezistencija
Geologijos akiračiai : Lietuvos geologų sąjungos žurnalas
Geriatrijos aktualijos : žurnalo "Internistas" priedas /; Internistas : mėnesinis leidinys Lietuvos
medikams : oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys
Gimtasai kraštas : kraštotyros organas
Gimtoji kalba : bendrinės kalbos žurnalas
Ginekologijos aktualijos : žurnalo "Internistas" priedas.; Internistas : mėnesinis leidinys Lietuvos
medikams : oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys
Gyvenimiškos istorijos : sukrečiančios išpažintys, sudarkyti likimai, meilė ir skausmas

I
Ieva
Iliustruotasis mokslas
Iliustruotoji istorija : didžiausios istorijos dramos iš arti
Infekcinės ligos : žurnalo "Internistas" priedas /; Internistas : mėnesinis leidinys Lietuvos medikams :
oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys
Inkstų ir širdies kraujagyslių ligos : žurnalo "Internistas" priedas /; Internistas : mėnesinis leidinys
Lietuvos medikams : oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys
Interjeras.lt pataria : naujas žurnalas apie Lietuvos interjero madą /; Centras : projektai, interjerai,
technologijos, statyba, dizainas
Internistas : mėnesinis leidinys Lietuvos medikams : oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys
Investuok : žurnalas norintiems investuoti
IQ : žurnalas : politikos, ekonomikos, kultūros įžvalgos ir komentarai iš Lietuvos ir pasaulio
IQ life : life, culture, style : gyvenimo būdo žurnalas

J
Ji : žurnalas ne tik moterims
Jūra : laivininkystės, žvejybos ir pajūrio gyvenimo iliustruotas leidinys

K
Kardas : Lietuvos kariuomenės karininkų laikraštis /; Mūsų žinynas
Kardiologijos aktualijos : žurnalo "Internistas" priedas
Kardiologijos praktika : specializuotas mėnesinis leidinys gydytojams
Kariūnas : Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo mokyklos kariūnų iliustruotas laikraštis
Karys : Krašto apsaugos departamento mėnesinis žurnalas
Keliauk! : pažink, pajusk, paragauk žurnalas
Kelionė
Kelionės ir pramogos
Keturi ratai : automoto žurnalas
Kinas
Krantai : meno kultūros žurnalas

Krašto apsauga : Krašto apsaugos ministerijos informacinis leidinys
Kultūros barai = Domains of culture : LTSR Kultūros ministerijos mėnesinis žurnalas
Kuo būti. Kokią specialybę pasirinkti?
Kur stoti Lietuvoje : oficialus parodos „Mokymasis, studijos, karjera“ leidinys : Priėmimas Lietuvoje

L
Laimė : laimingų žmonių žurnalas
Laiškai bičiuliams
Liaudies gydytojas : laikraštis tiems, kas nori būti sveiki : viskas apie sveikatą be vaistų
Lietuvos akušerija ir ginekologija = Lithuanian obstetrics & gynecology : ketvirtinis žurnalas
akušeriams-ginekologams, neonatologams, akušeriams
Lietuvos bajoras : Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga
Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas : mėnesinis žurnalas bendrosios praktikos gydytojams :
oficialus Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegijos, bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų
asociacijos leidinys
Lietuvos bitininkas : mokslo ir praktikos žurnalas bitininkams ir bičių produktų vartotojams
Lietuvos gydytojo žurnalas : gydytojui ekspertui
Lietuvos keliai
Lietuvos mokslų akademijos žinios : Lietuvos mokslų akademijos informacinis leidinys
Literatūra ir menas : Lietuvių rašytojų sąjungos leidinys
L'Officiel Lithuania : de la couture et de la mode de Paris
Lututė : vaikams apie gamtą : žurnalas apie gamtą vaikams ir tėvams
Lūžis : kultūros ir politikos žurnalas

M
Mamos žurnalas : mėnesinis leidinys šeimoms, auginančioms vaikus
Mano namai
Mano sodyba : žurnalas praktiškiems ir smalsiems sodybų šeimininkams
Mano ūkis
Mažylis : žurnalo "Laura" leidinys šiuolaikiškiems tėvams
Metai : literatūra, kritika, eseistika : Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis

Miškai
Mįslės ir faktai
Močiutės žolelės : žurnalas apie sveikatą be vaistų
Moteris
Moters savaitė
Moters savaitgalio patarimai
Moters savaitgalio virtuvė
Moters savaitgalis
Mūsų girios : Žemės ir miškų ūkio ministerijos, Lietuvos miškininkų sąjungos mėnesinis žurnalas
Muzikos barai : mėnesinis muzikos, meno ir mokslo žurnalas

N
Namas ir aš
Namie ir sode
National geographic kids : išdrįsk tyrinėti
National geographic. Lietuva : oficialus nacionalinės geografijos draugijos leidinys
Naudingų žinių žurnalas Daržas + Sodas + Namai
Naujasis židinys-Aidai : religijos ir kultūros žurnalas
Nefroinfo : informacinis biuletenis nefrologiniams ligoniams ir jų artimiesiems
Nemunas : LKJS CK ir LTSR rašytojų sąjungos mėnraštis
Nepriklausomybės sąsiuviniai : istorijos ir kultūros žurnalas
Nervų ir psichikos ligos : specializuoti "Gydymo meno" puslapiai/;Gydymo menas
Neurologijos aktualijos : žurnalo "Internistas" priedas /; Internistas : mėnesinis leidinys Lietuvos
medikams : oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys

O
Olimpinė panorama : Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ketvirtinis žurnalas
Onkologija : žurnalo "Internistas" priedas /; Internistas : mėnesinis leidinys Lietuvos medikams :
oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys
Otorinolaringologijos aktualijos : Lietuvos otorinolaringologijos draugijos leidinys : Lietuvos
gydytojo žurnalas

P
Pačios : neriame, mezgame, siuvame
Panelė : naujas žurnalas
Pasaulis : pasaulio įvykių apžvalga
Pašvaistė : kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui
Paukščiai : apie paukščius, jų apsaugą, stebėjimus : Lietuvos ornitologų draugijos leidinys
Pediatrija : ketvirtinis žurnalas vaikų gydytojams
Prie kavos
Prie kavos pataria mamai ir vaikui
Prie kavos. Moters patarimai
Prie kavos. Sveikata
Psichiatrijos žinios : Lietuvos psichiatrų asociacijos informacinis biuletenis
Psichologija tau
Pulmonologija ir alergologija : Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos leidinys

R
Raktas : Pozityvaus gyvenimo gidas
Rambynas : Pagėgių krašto kultūros draugijos "Sandūra" leidinys
Rankdarbiai : mėnraštis šeimai.; Tautodailė
Rasos : sode, darže, gėlyne : žurnalas : UAB "Ūkininko patarėjas" leidinys.; Šeimininkė : visų
Lietuvos moterų laikraštis
Reitingai
Rubinaitis : žurnalas apie vaikų knygas mokytojams, bibliotekininkams, vaikų literatūros
tyrinėtojams, rašytojams, iliustratoriams, leidėjams, tėvams, studentams

S
SA.lt : statyba, architektūra
Santara : Lietuvos kultūros fondo ir tarptautinės poligrafinės įmonės "Spindulys" leidinys
Santuoka.lt : informacinis reklaminis leidinys
Savaitgalis : „Lietuvos ryto“ savaitinis žurnalas /; Lietuvos rytas : nepriklausomas šalies dienraštis

Savanoris : Lietuvos savanorių mėnraštis
Savivaldybių žinios
Slauga. Mokslas ir praktika : Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro leidinys
Sodo kraitė : augalai, jų priežiūra, gydymas jais, patiekalai
Sodo spalvos
Spectrum : Vilniaus universiteto žurnalas
Sporto mokslas = Sport science : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos
žurnalas
Statyk! : praktinis būsto vadovas
Stilius : žurnalas "Lietuvos ryto" skaitytojams.; Lietuvos rytas : nepriklausomas šalies dienraštis
Stilius plius : "Lietuvos ryto" mėnesinis žurnalas moterims ir jų gerbėjams /; Lietuvos rytas
Stominfo : informacinis leidinys stomatologams
Structum : žurnalas sėkmingam verslui
Sveikatos mokslai = Health sciences : visuomenės sveikata, medicina, slauga : žurnalas

Š
Šachmatija : Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos informacinis biuletenis
Šiandien : žurnalo „Verslas & politika“ leidinys /; Business & politics = Verslas ir politika
Šiaurietiški atsivėrimai : Pasvalio krašto kultūros, istorijos leidinys

T
Tapati : dvasia, siela, kūnas, gyvenimas : žurnalas
Tarp knygų : Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
mėnesinis žurnalas
Tautodailės metraštis : Tautodailės metai
Tavo vaikas : žurnalas mylintiems tėvams
Tėvynės sąj. žinios : Tėvynės sąj. (konservatorių) inf. leidinys
Tik vyrams : nuo 16 m.
Tipu tapu : žurnalas vaikams
Trimitas : Lietuvos šaulių žurnalas

TV antena : "Lietuvos ryto" savaitinis žurnalas.; Lietuvos rytas : nepriklausomas šalies dienraštis

U
Urologija : žurnalo "Internistas" priedas /; Internistas : mėnesinis leidinys Lietuvos medikams :
oficialus Lietuvos internistų draugijos leidinys
Užkalnio

V
Vakaro žvaigždelė : kad vaikai dori užaugtų : [žurnalas] + CD
Valstybė : ekonomika ir politika, tendencijos ir perspektyvos
Varpas : Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga
Verslo klasė : Verslo žinios : verslo naujienų savaitraštis
Vestuvės.lt
Veterinarijos informacija : informacinis leidinys ne tik veterinarijos gydytojams
Viltis : Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Viltis" žurnalas
Virtuvė. Nuo...iki... : [žurnalo "Nuo...iki..." priedas].; Nuo... iki
Visuomenės sveikata = Public health : mokslo darbai
Vyno žurnalas : vyno ir kt. gėrimų mėgėjų žurnalas
Voruta : Lietuvos istorijos žurnalas

Ž
Žemėtvarka ir hidrotechnika = Land Management and Hydroengineering : Lietuvos žemėtvarkos
ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos žurnalas
Žiemgala : istorijos ir kultūros žurnalas
Žiniuonių patarimai ir kitos smulkmenos : sveikatos žurnalas
Žmonės : gyvenimas, aistros, talentai ir silpnybės
Žmonės. Legendos
Žodis tarp mūsų
Žolynų žurnalas : "Mano gėlyno" prieždas ; Mano gėlynas
Žvejys ir žuvis : žvejyba

Periodikos skaitykloje gaunami žurnalai
užsienio kalbomis

A
Academica: Academica : revistă de ştiinţă, cultură şi artă
Acta agriculturae Scandinavica
Acta scientiarum Polonorum
Acta zoologica Bulgarica
Adansonia
American scientist : the magazine of Sigma XI, the Scientific Research Society
Annales Academiae scientiarum Fennicae
Annales zoologici
Anthropology today
Archӓlogie in Deutschland : Archäologie in Deutschland
Archiv für Molluskenkunde der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft : Organ
der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft
Archives of mechanics : Archiwum mechaniki stosowanej

B
Baltishe Briefe : das unabhangige Nachrichtenblatt des Baltentums
BBC history magazine
Biodiversity Research and Conservation
Buchkultur : das internationale Buchmagazin
Bulletin de liaison des membres de la Société de géographie : revue trimestrielle
Bulletin of Geosciences

C
Change : das Magazin der Bertelsmann-Stiftung
Collectanea theologica = Przegląd Teologiczny : kwartalnik teologów polskich
Czech journal of genetics and plant breeding = Genetika a šlechtĕní

D
Duodecim : lääketieteellinen aikakauskirja

E
East central Europe = L' Europe du centre-est
The economist
Engineering transactions = Rozprawy inżynierskie
Entomologica Fennica
Entomologische Berichten : maandelijkse utigave van de Nederlandse entomologische vereniging
European journal of jewish studies : journal of the European Association for Jewish Studies

F
Fisheries & aquatic life
Folia forestalia Polonica
Folia medica
Forbes : business and finance
Fragmenta faunistica : an international journal of faunology
Fujitsu scientific and technical journal

G
General physiology and biophysics : an international journal
Géochronique : revue d'information des sciences de la terre
Géodiversitas
Geografický časopis : Geographical journal : časopis Geografického ústavu Slovenskej akadémie
vied
Geologi : julkaisija
Geologica Carpathica : international geological journal
Geowissenschaftliche Mitteilungen : Gmit

H
History today : a monthly magazine

J
Journal für Kulturpflanzen : Journal of cultivated plants
Journal of English and Germanic philology : JEGP : a quarterly devoted to the English, German,
and Scandinavian languages and literatur
Journal of forest science : an international journal

K
Komunikaty rybackie

L
La géographie : terre des hommes
Leśne prace badawcze : Forest research papers : kwartalnik Instytutu Badawczego Leśnictwa
London review of books

M
Magazyn Wileński : pismo Polaków na Litwie : niezależny miesięcznik ilustrowany.
Meteorologické zprávy : Meteorological bulletin : časopis pro odbornou veřejnost
Mineralia Slovaca : časopis Slovenskej geologickej spoločnosti a slovenskych geologickych
organizacii
Miteinander = Drauge : informationen des Verbandes der Deutsch Lehrenden Litauen.
Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin
Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins
Mykologický sborník : časopis Českých a Slovenských houbařů
Myśl Polityczna :Political Thought : [czasopsmo naukowe]
Myslivost : časopis pro myslivce, kynology, střelce a přatele přírody

N
National geographic : official journal of the National Geographic Society
Nature : international weekly journal of science
New scientist
Niponica

O
Oil shale : Горючие сланцы
Ornis Fennica : journal of the Finnish ornitological society
Osteuropa : Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens

P
P.M. History : Europas größtes Monatsmagazin für Geschichte
Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments : a journal of the Senckenberg Research Institute
Phytologia Balcanica

Plant Protection Science : Ochrana rostlin
Plant soil and environment
Poetry
Polish journal of natural sciences
Przegląd Geodezyjny : czasopismo poświęcone geodezji, fotometrii i kartografii : organ
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Przegląd sejmowy : dwumiesięcznik
Przegląd Zachodni : czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu

R
Regio Basiliensis : Basler Zeitschrift für Geographie
Rendiconti del Seminario matematico della Università di Padova
Romanian reports in physics
Revue roumaine de chimie
Revue roumaine des sciences techniques
Russian history :Histoire russe

S
Scientia agriculturae Bohemica : SAB : scientific journal of the Czech University of Life Sciences
Scientia Halensis : das wissenschaftsjournal der Martin-Luther Universittathalle-Wittenberg
Scientific American : reporting the progress of science and industry.
Sign systems studies : Труды по знаковым системам : [an international journal of semiotics and
sign processes in culture and nature]
Smithsonian
Sprachkunst : Beitrage zur Literaturwissienschaft
Studia geophysica et geodaetica : a journal of geophysics, meteorology and climatology, geodesy

T
Time : the weekly newsmagazine

V
Veterinární medicína :Veterinary medicine : mezinárodní vĕdecký časopis

W
Worldviews : global religions, culture and ecology

Z
Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften : ZDGG
ZKG International : Cement-lime-gypsum International
Zoosystema

Žurnalai rusų kalba

Б
Беларускi гiстарычны часопис : навуковы, навукова-метадычны iлюстраваны часопiс
Библиография и книговедение : научный журнал по библиографоведению и книговедению

В
Вестник : православная церковь в Литве : квартальный религиозно-нравственный журнал
Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал
Весцi Нацыянальнай Акадэмii навук Беларусi. Известия Академии наук Беларуси. cер.
биологических наук
Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Известия Национальной академии наук
Беларуси. сер. аграрных наук
Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Известия Национальной академии наук
Беларуси. сер. медицинских наук
Весцi Нацыянальнай Акадэмii навук Беларусi. Известия Национальной Академии наук
Беларуси. сер. физических наук
Весцi Нацыянальнай Акадэмii навук Беларусi. Известия Национальной Академии наук
Беларуси сер. гуманитарных наук
Вопросы истории
Вопросы философии : научно-теоретический журнал

Д
Доклади на Българската aкадемия на науките = Comptes rendus de l'Academie bulgare des
sciences
Доклады Национальной Академии наук Беларуси = Doklady of the National Academy of
Sciences of Belarus
Домашний доктор в Литве

Ж
Журнал Белорусского государственного университета сeр. биология
Журнал Белорусского государственного университета сер. история
Журнал Белорусского государственного университета сер. право
Журнал Белорусского государственного университета сер. химия
Журнал Белорусского государственного университета сер. экономика
Журнал Белорусского государственного университета. Часопiс Беларускага дзяржаўнага
ўнiверсiтэта. Фiлалогiя = Journal of the Belarusian State University. Philology

З
Звезда : литературно-общественный и научно-попоулярный журнал

И
Инженерно-физический журнал
Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный и
публицистический журнал

К
Культурное наследие России : научно-информационный журнал

М
Международная жизнь = International affairs : ежемесячный журнал : проблемы мировой
политики, дипломатии и международных отношений

Н
Нëман : литературно-художественный и общественно-политический журнал : Орган Союза
писателей БССР
Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал
Наука и инновации : журнал Национальной академии наук Беларуси
Наша кухня в Литве : кулинарные рецепты
Неприкосновенный запас : очерки нравов культ. сообщества : крит.-эссеист. приложение к
журналу "Новое литературное обозрение"
Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография

П
Природа : популярный естественно-исторический журнал
Природные ресурсы : Natural resources : межведомственный научный бюллетень : научное
издание
Проблеми на географията : Problems of geography

Р
Региональная геология и металлогения

С
Секреты исцеления : [провереные временем рецепты от заболеваний]

Т
Трение и износ : Friction and wear : международный научный журнал

Х
Химия и жизнь-XXI век : ежемесячный научно-популярный журнал

Ч
Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал

Э
Экспресс неделя : еженедельник для всей семьи

