
 Seznam odebíraných časopisů  2016 
 
 
 
AMADEUS * 
měsíčník  
italský časopis o hudbě.  
 
ART-ANTIQUES 
měsíčník 
časopis pro výtvarné umění, architekturu, design  
 
BOHUSLAV MARTINŮ NEWSLETTER*  
3x ročně  
časopis o životě a díle Bohuslava Martinů.  
 
CANTUS  
čtvrtletník  
časopis pro sborové umění. 
 
CREW2 
vychází nepravidelně 
komiksový časopis.  
 
CZECH THEATRE 
1x ročně 
odborná divadelní revue informačního zaměření v angličtině. 
 
ČTENÁŘ  
měsíčník  
časopis pro knihovníky.  
 
DIALOG*  
měsíčník  
polský časopis současné divadelní, filmové a televizní tvorby.  
 
DIDASKALIA*  
měsíčník  
polský časopis o divadle.  
 
DIVADELNÍ NOVINY  
čtrnáctideník  
 
DIVADELNÍ REVUE  
čtvrtletník  
časopis obsahuje stati a studie z historie divadla.  
 
DEUTCH PERFEKT* print+online 
měsíčně 
časopis na procvičení němčiny. 
 
 



DUHA print+online 
čtvrtletník  
informace o knihách a knihovnách z Moravy.   
 
FILM A DOBA  
čtvrtletník  
časopis obsahuje odborné studie z oblasti českého a světového filmu. 
 
FILMOVÁ ROČENKA 
CD – on-line  
 
EARLY MUSIC* 
4x ročně 
anglický časopis zabývající se starou hudbou 
 
HARMONIE  
měsíčník  
časopis pro klasickou hudbu, jazz a tanec.  
 
HOST  
měsíčník  
literární časopis pro čtenáře.  
 
HUDEBNÍ ROZHLEDY  
měsíčník  
časopis pro hudební kulturu.  
 
HUDEBNÍ VĚDA  
čtvrtletník  
časopis o hudbě.  
 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS MANAGEMENT* 
3x ročně 
anglický časopis zabývající se oblastí managementu umění 
 
KAM V BRNĚ  
měsíčník  
společensko-informativní magazín s kulturní přílohou.  
 
KONKRETNE O DIVADLE (KOD)* 
10x ročně 
slovenský časopis o divadle 
 
KVÉ-BULETÝN 
nepravidelně 
časopis Sdružení Q 
 
 
LOUTKÁŘ  
měsíčník  
časopis o loutkářství. 
 



MARIANNE BYDLENÍ 
měsíčník 
časopis o bytové kultuře  
 
MLADÁ FRONTA 
deník 
 
MUSICALS* 
6x ročně 
německý časopis o světových muzikálech. 
 
NÁRODNÍ DIVADLO  
měsíčník  
informační zpravodaj o repertoáru a životě Národního divadla.  
 
NEUE ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK*  
6x ročně  
časopis o nové hudbě.  
 
OBČASNÍK JAMU 
2x ročně 
 
OPERNWELT*  
měsíčník  
mezinárodní operní časopis.  
 
 
OPUS MUSICUM  
6x ročně  
hudební revue.  
 
 
ORCHESTER*  
měsíčník  
německý časopis pro muzikanty a management.  
 
PASSAGEN*  
2x ročně  
švýcarský kulturní magazín.  
 
PIANIST*  
6x ročně  
anglický časopis pro milovníky hry na piano. 
 
RESPEKT 
týdeník 
společenský časopis 
 
RONDO* 
6x ročně 
německý časopis o hudbě “klassik&jazz“ 
 



ROZRAZIL  
10x ročně  
revue Divadla Husa na provázku.  
 
SLOVENSKÉ DIVADLO*  
čtvrtletník  
slovenská revue dramatických umění.  
 
SVĚT A DIVADLO  
6x ročně  
časopis o světě divadla a divadle světa. 
 
TANEČNÍ AKTUALITY 
1x ročně 
 
TANEČNÍ ZÓNA  
čtvrtletník  
revue současného tance.  
 
TDR* print+on line 
čtvrtletník  
anglický časopis o divadle a tanci.  
 
THEATER HEUTE*  
měsíčník  
německý magazín o divadle.  
 
THEATRALIA 
sborník MU 
 
TVOŘIVÁ DRAMATIKA  
3x ročně  
časopis zaměřený na dramatickou výchovu.  
 
TÝDENÍK ROZHLAS 
týdeník 
rozhlasový magazín 
 
UNI  
měsíčník  
kulturní magazín. 
 
ZPRÁVY DILIA 
vychází nepravidelně  
informace z divadelní agentury.  
  
*zahraniční časopisy 


