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Czasopismo folklorystyczne wydawane we Wrocławiu przez
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Zajmuje się szeroko
rozumianym folklorem i nowocześnie pojmowaną folklorystyką.
Omawia i analizuje folklor środowisk wiejskich, miejskich,
zawodowych, przestępczych. Bada różne formy literatury
popularnej. W części teoretycznej zamieszcza artykuły badaczy
polskich i obcych z zakresu metodologii badań folkloru.

Bieżący numer czasopisma otwiera artykuł analizujący
modele kobiecości w baśniowej twórczości Hansa Christiana
Andersena. Autorka polemizuje z dotychczasowymi
interpretacjami tych baśni, głównie autorstwa Bruno
Betthelheima. Wyodrębnia cztery typy Andersenowskich
bohaterek wpisujących się w różne modele kobiecości.
Kolejny artykuł snuje refleksje nad gatunkiem fantasy
i perspektywami jej dalszego rozwoju. Z kolei historii polskiej powieści kryminalnej
w okresie „odwilży” poświęcona jest praca Doroty Skolarczyk. Zeszyt zamyka analiza
językoznawcza i semantyczna wyrazu karpatka – dobrze znanego ciasta.

Przyroda Górnego Śląska 2016, nr 2
Kwartalnik popularnonaukowy, ukazujący się od 1995 roku.
Prezentuje artykuły przeglądowe o przyrodzie Górnego Śląska –
jej bogactwie i różnorodności, stratach, zagrożeniach, ochronie
i kształtowaniu, a także o jej badaczach i nauczycielach oraz
postawach człowieka wobec przyrody.

W najnowszym numerze czasopisma warto zwrócić uwagę
przede wszystkim na dwa artykuły dotyczące walorów
naszego regionu. Pierwszy z nich omawia atrakcje
przyrodnicze Gościnnej Doliny w Bielsku-Białej. Obszar
ten, znajdujący się w Bielsku-Białej Kamienicy, został
objęty ochroną w formie zespołu przyrodniczokrajobrazowego ze względów krajobrazowych oraz z uwagi
na licznie występujące cenne siedliska przyrodnicze
z udziałem chronionych gatunków roślin (m.in. śnieżyczka
przebiśnieg, goryczka trojeściowa) i zwierząt (m.in.
salamandra plamista). Drugi artykuł prezentuje ropuchę szarą, gatunek coraz rzadziej
występujący w Beskidzie Małym. Poza tym w zeszycie poświęcono uwagę owadom
zamieszkującym Jurę i porostom na drzewach Kalwarii Panewnickiej w Katowicach.
Czasopismo jest bogato ilustrowane pięknymi fotografiami roślin i zwierząt.

Spotkania z Zabytkami 2016, nr 5-6
Czasopismo „Spotkania z Zabytkami” ukazuje się od 1977 r.
Popularyzuje ono ideę ochrony zabytków, uwrażliwiania na
sprawy dziedzictwa narodowego. Dwumiesięcznik adresowane są
do nauczycieli, młodzieży, turystów, miłośników naszej
historycznej spuścizny.

Rok 2016 ogłoszono Rokiem Henryka Sienkiewicza.
Czasopismo „Spotkania z Zabytkami” podjęło się aktywnej
popularyzacji twórczości autora „Trylogii”. W bieżącym
numerze dwumiesięcznika zaproponowano czytelnikom
blok tematyczny składający się z kilku artykułów
poświęconych
życiu
i
twórczości
Sienkiewicza.
Zamieszczono też omówienie wystawy „Czas mierzony
szwajcarskim zegarem” zorganizowanej w Pałacyku H.
Sienkiewicza w Oblęgorku (Oddział Muzeum Narodowego
w Kielcach), nad którą czasopismo objęło patronat medialny. W bieżącym numerze warto
zwrócić uwagę także na inne ciekawe artykuły o zabytkach architektonicznych
i kolekcjonerskich, na przykład o dziejach wystawiennictwa w Pawilonie Czterech Kopuł
we Wrocławiu. Z kolei czytelnicy, którzy pozwolą zaprosić się do wnętrza Muzeum Neonów
w Warszawie, przekonają się, że moda na neony wcale nie zanikła.

Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia 2016, nr 2
Dwumiesięcznik „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”
ukazuje się od 1998 roku. Adresowany jest do psychoterapeutów
zajmujących się leczeniem uzależnień, lekarzy i pielęgniarek,
animatorów lokalnych systemów rozwiązywania problemów
alkoholowych.

Drugi w tym roku numer czasopisma otwiera rozmowa z
Krzysztofem Brzózką – dyrektorem PARPA na temat
ograniczenia
dostępności
do
alkoholu.
Kolejnym
poruszonym problemem jest pomaganie osadzonym w
zakładach zamkniętych – omówiono terapię więźniów
uzależnionych od alkoholu oraz wskazano znaczenie
wspólnoty AA w więzieniach. Z kolei specjalista psychiatrii
dzieli się swoim doświadczeniem zdobytym w pracy
z alkoholikami uzależnionymi od leków uspokajających.
W ramach współpracy służb zaprezentowano kolejny
z cyklu artykułów o znaczeniu roli kuratora sądowego dla dorosłych w rozwiązywaniu
problemów uzależnienia.

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Czasopismo dla
nauczycieli, trenerów i szkolnej służby zdrowia 2016, nr 4
Czasopismo naukowe, ukazujące się od roku 1932, redagowane
w warszawskiej AWF. Prezentuje osiągnięcia naukowe
w dziedzinie wychowania fizycznego i ochrony zdrowia.
Zamieszcza konspekty zajęć, przykłady metod i form pracy
z osobami niepełnosprawnymi oraz zasady i regulaminy gier
zespołowych i zabaw sportowych.

Wakacyjny numer czasopisma zwraca uwagę na właściwie
zbilansowaną dietę podczas wyjazdów. Tajniki dobrze
przemyślanego wyjazdu zamieszczono w artykule „Jak
zaplanować żywienie podczas wakacyjnych wyjazdów, czyli
bez urlopu od zdrowego jedzenia”. Kontynuując temat
wakacyjnego wypoczynku, autorzy piszą o sposobach
ochrony przed kleszczami. W kolejnych artykułach zawarto
wskazówki, które pomogą nauczycielom WF udoskonalić
lekcje w kolejnym roku szkolnym. Wskazano też na rekreację ruchową w czasie wolnym
jako na antidotum na negatywne skutki działania mediów na sferę psychiczną i fizyczną
dzieci i młodzieży.
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