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Tidskriftsprenumerationer på Bromma gymnasiums bibliotek 2010 

Alkohol och narkotika 6 nr/år Bevakar aktuella händelser och forskning inom det drog- 
och socialpolitiska området. Mer info: http://www.can.se/ 

Utges av Centralförb. för 
alkohol- & narkotikaupplysning.

Bibliotek för alla 3 nr/år Om bibliotek ur läshandikappades perspektiv. Mer info: 
http://www.tpb.se/om_tpb/trycksaker/tidskrifter/#bfa 

Utges av Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket.  

Cinema 10 nr/år Handlar om allt om film. Innehåller recensioner, intervjuer 
och krönikor. Mer info: http://www.alltomfilm.se/  

Utges av Mediaprovider 
Scandinavia. 

Energi och miljö 12 nr/år VVS och energiteknik, värme, kyla och ventilation.  
Mer info: http://www.energi-miljo.se/ 
 

Utges av Förlags AB VVS 

Expo NY! 4 nr/år Texter om rasism, antisemtism och främlingsfientlighet.  
Mer info: http://expo.se/ 

Utges av Svarvitts förlag. 

Flygrevyn 8 nr/år Artiklar om flygplansmodeller, pilotyrket, nyheter m.m.  
Mer info: http://www.flygtorget.se/Tidningar/Flygrevyn/ 

Utges av Flygrevyn förlag.  

Fokus 52 nr/år Samhällsmagasin med nationella och internationella 
artiklar. Mer info: http://www.fokus.se/ 

Utges av Titeldata.  

Forskning och framsteg 8 nr/år Om vetenskap, kultur och medicin.  
Mer info: http://www.fof.se/ 

Utges av Stiftelsen Forskning 
& framsteg.  

Framtider 4 nr/år Aktuell forskning och debatt om framtiden.  
Mer info: http://www.framtidsstudier.se 

Utges av Institutet för 
Framtidsstudier.  

Goal NY! 12 nr/år Internationell fotboll, främst europeisk med tyngdpunkt på 
England och Italien. 

Utges av Egmont Serieförlaget.

Illustrerad vetenskap 17 nr/år Om de senaste forskningsrönen inom t.ex. teknik, rymden, 
medicin och biologi. Mer info: http://www.illvet.se/ 

Utges av Bonnier Alandia. 

Insikt 5 nr/år Om sexualitet och hälsa.  
Mer info: http://www.lafa.nu/insikt/index.asp 

Utges av Centrum för folkhälsa 

Ny teknik 41 nr/år Nyheter, analys & debatt om teknikens utveckling, möjlig-
heter och konsekvenser. Mer info: http://www.nyteknik.se/ 

Utges av Ekonomi + Teknik 
förlag 

Ottar 4 nr/år Om sexualitet och samhälle. Mer info: http://www.rfsu.se/ Utges av RFSU. 

Populär historia 6 nr/år Presenterar historia på ett lättläst och informativt sätt.  
Mer info: http://www.popularhistoria.se/ 

Utges av Historiska media AB. 

Signaler från Sverok 6 nr/år Rollspel, brädspel, figurspel, kortspel, datorspel, airsoft, 
paintball mm. Mer info: http://www.sverok.se/ 
 

Utges av Sverok 

Sonic 6 nr/år Musiktidning med artiklar, krönikor, skivrecensioner.  
Mer info: http://sonicmagazine.com/ 

Utges av Sampler Media. 

Språktidningen 6 nr/år Om allt som har med språk att göra. 
Mer info: http://www.spraktidningen.se/ 

Utges av Svenska 
språknämnden 

Time Magazine 52 nr/år Veckotidning på engelska med internationella nyheter.  
Mer info: http://www.time.com 

Utges av Time Warner 
Publishing BV. 

Vi läser NY! 4 nr/år En tidning om litteratur. "För dig som älskar böcker" står det 
på omslaget. Mer info: http://www.vilaser.se 

Utges av Titeldata AB.  

Världspolitikens 
dagsfrågor 

12 nr/år Facktidskrift för intresserade av utrikespolitik och 
internationella relationer. Mer info: http://www.ui.se/ 

Utges av Utrikespolitiska 
institutet.  

 
 


