Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace
Seznam aktuálně odebíraných časopisů k 1. 7. 2019
21. století: revue objevů, vědy, techniky a lidí
A2: kulturní čtrnáctideník
Art + antiques: váš průvodce světem umění
Burda: světová móda
Bydlení : a budete se těšit domů...
Bylinky revue
Cinema: skutečně filmový časopis
Computer: sledujeme nejnovější trendy
Cosmopolitan
Creative Amos: časopis pro tvořivé
CZ test: podporováno Potravinářskou komorou České republiky
Český rybář: nejčtenější rybářský časopis v ČR
Čtenář: měsíčník pro knihovny
D Test: časopis pro spotřebitele
Dějiny a současnost: historicko-vlastivědná revue
Dekor: nový časopis plný nápadů
Diana Baby
Dieta: po přečtení o dvě kila lehčí
Digitální foto magazín: průvodce světem digitální fotografie
Doba seniorů: první noviny českých seniorů
Domov: design + architertura + styl
Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy
Dům a zahrada: měsíčník věnovaný rodinnému domu, bydlení a stavění
Ekonom: ekonomický týdeník
Elle: obsáhlý magazín pro ženy
Ema: příloha časopisu Zora pro zrakově postižené ženy
Enigma: záhadné události, tajná společenství, nevysvětlitelné úkazy, paranormální jevy...
Epocha: svět na Vaší dlani
Esquire: měsíčník pro muže
Exkluziv: společenský čtrnáctideník
Fakker!: rock - punk – metal – hardcore – kurt
Fakta & svědectví: magazín o historii

Film a doba: čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu
Flóra na zahradě
Full moon: hudební magazín
Happysun: pozitivní dvouměsíčník o životní rovnováze, síle lásky a cestě ke štěstí
Harmonie: klasická hudba, jazz a world music
Hattrick: sportovní magazín
History revue: dějinné otazníky - bitvy - osudy mocných - spiknutí - historické omyly
Hudební rozhledy: časopis pro hudební kulturu
Chatař & chalupář: víkend, zahrada, bydlení na venkově, hobby
Chip: magazín informačních technologií
Instinkt: společenský magazín
Interview: sto stran rozhovorů pro lidi, kteří nezapomněli číst
JOY: měsíčník pro ženy
Koktejl: geografický měsíčník
Legionářský směr: časopis Československé obce legionářské
Letectví a kosmonautika: český a slovenský populárně-odborný časopis
Level: časopis zaměřený na PC hry
Lidé a země: zeměpisný a cestopisný měsíčník
Literární noviny: týdeník pro kulturu a politiku
Magazín 2000 záhad: utajované skutečnosti z historie a současnosti, vesmíru, zajímavosti
Maminka: to nejlepší v životě ženy
Marianne: život začíná ve třiceti
Meduňka: alternativní cesty ke zdraví
Modelář
Moje psychologie: časopis, který vidí pod povrch
Moje zdraví: myslíme na prevenci
Moje země: Česká republika : výlety - památky - historie - zajímavosti - divočina - expedice
Motocykl: jednou stopou celým světem
Můj dům: stavíme, zařizujeme, bydlíme
Muscle & Fitness: měsíčník pro kulturistiku
Muzikus: dali jsme hudbu dohromady
Napsáno životem: poutavé příběhy, otevřené zpovědi, pohnuté osudy
Naše krásná zahrada: největší evropský magazín o zahradách
National Geographic: české vydání geografického měsíčníku
Nový Fénix: časopis pro nevšední lidi

Ochrana přírody: časopis státní ochrany přírody
Ottobre design
Pěkné bydlení: měsíčník o bydlení a životním stylu
Pes přítel člověka: kynologický časopis pro chovatele a milovníky psů
Pevnost: váš průvodce fantastickými světy
Praktická elektronika – Amatérské rádio: časopis pro elektroniky a radioamatéry
Praktická Slovenka: měsíčník pro ženy
Praktická žena kreativ: měsíčník pro ženy
Praktik: dům / byt / zahrada / dílna / hobby
Pro Football: magazín o mezinárodním fotbalu
Pro Hockey: magazín o NHL
revue Prostor: prestižní společensko-kulturní čtvrtletník zaměřený na aktuální témata z oblasti kultury,
společenského a politického života
Receptář: nejprodávanější hobby magazín
Reflex: politicko-kulturně-společenský týdeník
Regenerace: přirozená cesta ke zdraví a poznání
Reportér magazín: reportáže – odhalení – lidé – byznys - literatura
Respekt: politicko-kulturně-společenský týdeník
Revue 50+: magazín pro nejlepší léta
Rock & Pop: hudební měsíčník
Rock History: jedinečný hudební almanach
Rozmarýna: rozmanité nápady pro život
Run: jedinečný měsíčník o běhání
Rytmus života: společenský týdeník
Sandra: hobby pro ženy
Score: nejhravější časopis o hrách
Sociální služby: odborný měsíčník vydávaným Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Spark: rockový magazín
Statistika & My: měsíčník Českého statistického úřadu
Stereo & Video: váš první rádce ve spotřební elektronice
Story: společenský týdeník
Střelecká revue: měsíčník o zbraních
Svět motorů: nejprodávanější motoristický časopis
Svět rozhlasu: bulletin o rozhlasové práci
Šifra: časopis pro ty, kteří čtou i mezi řádky

Téma: zpravodajsko-společenský týdeník
Tina: týdeník pro ženy
Týden: zpravodajský týdeník
Týdeník Květy: společenský týdeník
Učitelské noviny – pouze přehledy
Udělej si sám: největší evropský magazín pro kutily
Ve hvězdách: neuvěřitelné příběhy - věštectví - astrologie - léčitelství - láska - zdraví - poradenství
Vesmír: v poznání je síla: časopis akademické obce
Vlasta: společenský týdeník
WM magazín: vynálezy, energie pro všechny, věda a technika, zdraví, cesty a objevy...
Xantypa: kulturně-společenský měsíčník
Zahrádkář: nejoblíbenější hobby časopis
Zaostřeno na drogy: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
Zázraky medicíny: rádce pro vaše zdraví z redakce 100+1
Zbraně a náboje: časopis muže, který zná svůj cíl
Zdraví: vitalita, krása, styl
Země světa: zeměpisný a cestopisný měsíčník
Zora: pro zrakově postižené
Žena a život: moderní časopis pro ženu
Živá historie: historický magazín

