
Serijske publikacije 
v knjižnici Gimnazije Novo mesto 
 
Publikacije v slovenskem jeziku 
 

1. Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved 
2. AR: arhitektura, raziskave = architecture, research 
3. Cosmopolitan 
4. Delo 
5. Dnevnik 
6. Dolenjski list 
7. Ekipa: športni dnevnik 
8. Ekran: revija za film in televizijo 
9. Embalaža, okolje, logistika: strokovna specializirana revija za embalažo, okolje in logistiko: specialist 

magazine for packaging, environment and logistics 
10. Fizika v šoli 
11. FNM: filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente 
12. Gea: svet je tvoj 
13. Geografija v šoli 
14. Geografski obzornik: časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje: newspaper for geographical 

teaching and education 
15. Geografski vestnik: časopis za geografijo in sorodne vede = Bulletin of the Association of the 

Geographical Societies of Slovenia = Bulletin de L'Association des Sociétés de éographiques de la 
Slovénie 

16. Glasba v šoli in vrtcu 
17. Glasna: revija Zveze Glasbene mladine Slovenije 
18. Gospodarjenje z okoljem 
19. Horizont: revija za turizem 
20. Jezik in slovstvo 
21. Joker: revija za sončno stran računalništva 
22. Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 
23. Likovna vzgoja: revija za vse stopnje izobraževanja 
24. Logika & razvedrilna matematika 
25. Matematika v šoli 
26. Medijska vzgoja in produkcija 
27. Mentor: mesečnik za vprašanja literature in mentorstva 
28. Mladina 
29. Moj mali svet 
30. Monitor 
31. National geographic: Slovenija 
32. Obzornik za matematiko in fiziko 
33. Okolje & prostor: informativni bilten 
34. Organizacija znanja 
35. Panika: širimo psihološka obzorja 
36. Pedagoška obzorja: časopis za didaktiko in metodiko 
37. Phainomena: glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani = Bulletin of Association for 

Phenomenology / Fenomenološko društvo v Ljubljani, Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete 
38. Planinski vestnik: glasilo Planinske zveze Slovenije 
39. Poetikon: revija za poezijo in poetično 



40. Preverjanje in ocenjevanje: specializirana strokovna pedagoška revija 
41. Problemi: revija za kulturo in družbena vprašanja 
42. Proteus: časopis za poljudno naravoslovje 
43. Rast: revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja 
44. Reader's digest: Slovenija 
45. Revija obramba 
46. Sladkorna bolezen: glasilo Zveze društev diabetikov Slovenije 
47. Slovenska vojska 
48. Slovenščina v šoli 
49. Sodobna pedagogika 
50. Sodobnost 
51. Spika 
52. Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto 
53. Svet & ljudje: turistično popotniški mesečnik 
54. Šolska knjižnica 
55. Šolska kronika: zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje: glasilo Slovenskega šolskega muzeja: the 

miscellany for the history of schooling and education: organ of Slovene School Museum: Sammelband 
für Schul- und Erziehungsgeschichte: Organ des Slowenischen Schulmuseums 

56. Šolski razgledi: pedagoški strokovno-informativni časnik 
57. Šolsko svetovalno delo: revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih 
58. Šport: revija za teoretična in praktična vprašanja športa 
59. Šport mladih: revija za šport otrok in mladine 
60. Športnik: glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije 
61. Teorija in praksa: družboslovna revija 
62. Tim: revija za tehniško ustvarjalnost mladih 
63. Umetnostna kronika 
64. Unikat: ideje za ustvarjalne 
65. Utrip: glasilo Krke 
66. VIP: revija za vzgojo in informiranje potrošnikov 
67. Vodenje v vzgoji in izobraževanju 
68. Vzgoja: revija za učitelje, vzgojitelje in starše 
69. Vzgoja in izobraževanje: revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela 
70. Zdravje: družinska revija za zdravo življenje 
71. Zgodovina v šoli 
72. Zgodovinski časopis: glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije 
73. Življenje in tehnika: revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo 

 

 

 

Publikacije v tujem jeziku 
1. Chez nous 
2. Current 
3. Deutsch perfekt 
4. El Sol 
5. Europhysics news 
6. Fremdsprache Deutsch: Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts 
7. Informatica: an international journal of computing and informatics 
8. Newsweek: the international newsmagazine 
9. Presse und Sprache 
10. Stern 


