Pasūtīta prese 2019. gadam Durbes pilsētas bibliotēkā.

Leģendas
Žurnāls par spilgtām, leģendārām personībām, skandaloziem un mīklainiem notikumiem, aizraujošām
mīlas afērām un neparastām sabiedriskām norisēm.

Patiesā dzīve
Psiholoģija, ezoterika, filozofija, mistika, reliģija, zinātne, medicīna, sabiedrībā populāru, pazīstamu un ne
tik populāru, bet ne mazāk interesantu cilvēku pieredze. Attiecības un problēmu raksti, vēsturiski
nozīmīgas un pārdabiski neparastas spēka vietas, skandāli un kuriozi, Latvijas lauki un plašā pasaule.

Una
Žurnāls modernai un mērķtiecīgai sievietei! Intervijas ar intriģējošām un spēcīgām personībām, sarunas
ar cilvēkiem, kurus nav iespējams nepamanīt! Ik numurā atklātas sarunas, iedvesmojoši dzīvesstāsti,
ieteikumi sevis pilnveidošanai un veiksmīgākai karjerai!

Citādā Pasaule
Žurnāls visiem, kuri vēlas ieskatīties ārpus ierastā. Neparasti cilvēki, parādības un notikumi. Intervijas ar
cilvēkiem, kuri redz, domā, jūt un nojauš citādi. Intriģējoši dzīvesstāsti un notikumi no visas pasaules.
Neizskaidrojamas parādības un dzīves formulas meklējumi.

Santa
Žurnāls par vērtībām, kas aktuālas modernai, aktīvai sievietei, kura interesējas par visu jauno un lēmumus
par savu dzīvi pieņem pati.

Ieva
Žurnālā vari izlasīt par visu, kas Tev svarīgs - labsajūtu, veselību, skaistumkopšanu, attiecībām,
sasniegumiem, kultūru, aktualitātēm, ceļojumiem, zaļo dzīvesveidu, kā arī atklātas intervijas,
iedvesmojošus dzīvesstāstus, gardu ēdienu receptes, kā arī uzzināt modes tendences.

Planētas Noslēpumi
ŽURNĀLS ZINĀTKĀRAM LASĪTĀJAM, kas atklās intriģējošus faktus par nezināmo, šķetinās vēstures
līkločus un nākotnes pareģojumus, ielūkosies slavenāko noziegumu shēmās, iepazīstinās ar slepeniem
arhīviem un neticamām zinātnieku iecerēm.

Dārza Pasaule
Dārzs priekam, harmonijai un mīlestībai! Lielākais un skaistākais dārza žurnāls Latvijā! Katru mēnesi
eksperta padomi un iedvesmojoša pieredze dārza darbiem. Neaizstājams izdevums katram, kam dārzs
kļuvis par sirdslietu. Latvijas zinošāko dārzkopju, ainavu arhitektu, biologu un citu speciālistu padomi un
idejas puķu, dārzeņu un augļkoku audzēšanā. Interesanti ceļojumi pa pasaules skaistākajiem dārziem,
padomi mājas iekārtošanā, dārza plānošanā un veidošanā.

Ilustrētā Zinātne
Populārzinātnisks mēneša žurnāls par jaunāko zinātnē! Bagātīgi ilustrēts populārzinātnisks žurnāls plašai
auditorijai, kas seko līdzi jaunākajiem un interesantākajiem sasniegumiem visās zinātņu nozarēs gan
Latvijā, gan pasaulē. Pārsteidzoši atklājumi, tehnoloģiju jaunumi, neparastas dabas parādības,
ekspedīcijas.

Ilustrētā Pasaules Vēsture
Populārzinātnisks, bagātīgi ilustrēts izdevums par vēsturi - lielākajiem civilizācijas pavērsieniem, kariem,
valdniekiem, politiķiem un tautu likteņiem, pasaules apgūšanu un kultūras vēstījumiem nākotnei. Žurnāls
stāsta par svarīgākajiem notikumiem un izcilām personībām pasaules un Latvijas vēsturē

Ilustrētā Junioriem
Atbildes uz bērnu daudzajiem kāpēc, dzīvnieku pasaule, kosmoss, nākotnes tehnoloģijas un vēstures
pētījumi, gudri eksperimenti, radoši praktiskie darbi, vērtīgi konkursi, lieliskas balvas - un tas viss ietērpts
krāšņās ilustrācijās. Noderēs bērniem gan skolas gaitās, gan lasīšanai kopā ar visu ģimeni.

Veselība
Praktisks un mūsdienīgs skatījums par dārgāko, kas mums ir - veselību, un visu, kas ar to saistīts.
Profesionālu ekspertu - mediķu, praktiskie padomi un skaidrojumi. Tikai pārbaudīta informācija sievietēm,
vīriešiem, bērniem un to vecākiem.

KO ĀRSTI TEV NESTĀSTA
Žurnāls sniedz alternatīvu skatījumu uz vispārzināmiem veselības jautājumiem un atklāj drošākās un
efektīvākās ārstēšanas metodes. Visas tā satura sadaļas - jaunumi, profilakse, ģimenes veselība,
alternatīva - stāsta, kā izvēlēties vislabāko pārtiku, visdrošākos medikamentus, visefektīvākās ārstēšanas
metodes un vispiemērotākās fiziskās aktivitātes!

Ievas Stāsti
Tas ir žurnāls par vienkāršiem un arī sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, par viņu likteņu līkločiem, attiecībām
un pārdomām. Lasot žurnālu, reizēm no aizkustinājuma raudāsi, citreiz smiesies vai arī dusmosies, bet
katrā ziņā gūsi spēku un pamudinājumu dzīvot no sirds.

Lilit
Ja tu nebaidies dzīvot - eksperimentēt, mesties piedzīvojumos, uzvarēt un kļūdīties, tad šis žurnāls ir Tev.
Tas nevis pamāca un audzina, bet palīdz orientēties pasaulē, visā jaunajā un labi aizmirstajā vecajā.
Žurnāls, kas līdzīgi labai draudzenei dalās pieredzē par attiecībām un seksu, bet neuzstāj, ka ir tikai viens
vienīgais pareizais ceļš, paverot durvis uz ezotērikas, astroloģijas un pat maģijas pasauli. Turklāt tas viss
kvalitatīvā drukā, ar ekskluzīvām zvaigžņu intervijām un patiesiem mīlas un veiksmes stāstiem.

Mājas Viesis
Viedokļi, intervijas un raksti par aktuālo. Apskati par kultūras notikumiem, izklaides jaunumiem un
personībām. Izcili cilvēki, saistoši dzīvesstāsti, receptes, ceļojumi, vēstures notikumu apraksti un vērtīgas
uzziņas.

Kurzemes Vārds
Laikraksts Kurzemes Vārds piecas reizes nedēļā liepājniekiem, tuvāko novadu iedzīvotājiem un pilsētas
viesiem vēsta par aktuālām norisēm gan Rietumkurzemes pilsētās un novados, gan Latvijā un pasaulē.
Ziņas un reportāžas, komentāri un apraksti palīdz ikvienam interesentam iepazīt un saprast dzīves un
sadzīves ritumu un norises.

Kursas Laiks
Stāstām par dzīvi Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadā
un Liepājas pilsētā. Analizējam procesus politikā un ekonomikā, popularizējam lauksaimnieku un mazā
biznesa pieredzi, aprakstām kultūras un sporta pasākumus, ielūkojamies skolās, dodam padomus
veselības un sociālajos jautājumos. Izklaidei piedāvājam horoskopus un konkursus. Laikraksts iznāk vienu
reizi nedēļā - ceturtdienās.

AS Capital dāvinājums bibliotēkai Žurnāls IR
Neatkarīgs, godīgs un dumpiniecisks nedēļas žurnāls, kas par savu misiju uzskata stāstīt interesanti par
svarīgo ekonomikā, kultūrā, politikā un sabiedriskajā dzīvē, sniedzot kvalitatīvu un objektīvu informāciju.
Žurnālā tiek analizētas aktualitātes Latvijā un pasaulē, skaidrojot notikumus visās dzīves jomās, stāstot
par biznesa veiksmēm, iedvesmojošām idejām un unikāliem Latvijas cilvēku dzīvesstāstiem. Katru nedēļu
ceturtdienās.

