A Japán Alapítvány Budapesti Iroda kölcsönözhető folyóiratai

1. Asahi Shinbun (japán nyelvű)
Az Asahi Shinbun Kiadó gondozásában megjelenő, második legnagyobb példányszámmal
büszkélkedő japán napilap.
http://www.asahi.com

2. Geijutsu shinchō (japán nyelvű)
A Sinchōsha Kiadó általános művészeti témájú havilapja. A lap külföldi valamint japán művészeti
irányzatokról számol be, művészeti kritikákat közöl. Hírt ad az aktuális kiállításokról valamint
alkotókról. Az "Életünk művészet" mottóval a művészet aspektusából tekinti át a világ eseményeit.
http://www.shinchosha.co.jp/geishin

3. Animage (japán nyelvű)
Anime témájú, havi rendszerességgel megjelenő magazin a Tokuma Shoten kiadótól. Napjaink
anime-magazinjai közül az Animage tekint vissza a leghosszabb múltra, a japán animációval

kapcsolatos információk úttörő fórumának számít.
http://animage.jp/

4. Kyō no Ryōri (japán nyelvű)
A japán közszolgálati televízió, az NHK (Nippon Hōsō Kyōkai) által több, mint 50 éven keresztül
sugárzott, Kyō no Ryōri ("Mai fogás") című hosszú életű főzőműsorban felvonultatott recepteket
tartalmazó magazin. Az NHK Kiadó jóvoltából.
http://textview.jp/ryouri/

5. Bijutsu Techō (japán nyelvű)
A Bijutsu Kiadó gondozásában havi rendszerességgel megjelenő művészeti magazin. Központi
szerepet kap benne a modern és kortárs művészet és a tengerentúli, belföldi művészeti trendek

bemutatása. A japán művészet jelenét bemutató reprezentatív magazin.
http://www.bijutsu.co.jp/bt/

6. Hiragana Times (japán-angol kétnyelvű)
A japánt megismerni vágyókat célközönségéül választó japán nyelvvel és a japán élettel foglalkozó
angol-japán bilingvális kiadvány. Megjelenteti: Yakku Kiga
http://www.hiraganatimes.com/ja/

7. AERA (japán nyelvű)
Az Asahi Shinbun Kiadó által megjelentetett heti hírújság. Színes fényképekkel gazdagon ellátott

oldalain a hét legfigyelemfelkeltőbb eseményeit ismerteti.
http://publications.asahi.com/ecs/12.shtml

8. Kateigaho International (angol nyelvű)
A Sekai Bunka Kiadó gondozásában megjelenő magazin a japán kultúrát a japán ember
szemszögéből a nagyvilág

számára is érthető módon közlő magazint. A tradicionális japán

ételektől a legkülönfélébb japán mesterségeken keresztül a négy évszakon átívelő utazási
információkig a legkülönfélébb műfajú témákat feldolgozó, sokoldalú orgánum.
http://int.kateigaho.com/main_j/

9. non-no (japán nyelvű)
Havi megjelenésű női divatmagazin a Shūeisha-tól. A 20 év körüli korosztályt megcélzó, a

természetesség jegyében formálódó divat-tippeket tartalmazó magazin - a japán divatlapok
nagymultú reprezentánsa.
http://hpplus.jp/nonno/

10. Discover Japan (angol nyelvű)
Az Eishuppan gondozásában megjelenő, a japán tárgyak, helyek, emberek vonzerejének
újrafelfedezését célultűző magazin. A több száz éves hagyományokkal büszkélkedő kerámiák, a
ruhafestés, az építészet, az ételek és a japán fesztiválok tradícionális kultúráját feltáró könnyed
stílusú képesújság.
http://discoverjapan-web.com/

11. WHAT's IN? (angol nyelvű)
Az M-on Entertainment által havonta megjelentetett J-POP témájú zenemagazint. Interjúkkal,
riportokkal, filismertetőkkel és ajándékötletekkel, cikksorozatokkal és bloginformációkkal gazdag,
kihagyhatatlan tartalmakkal szolgáló zenei lap.
http://www.whatsin.jp/

12. Bungei Shunjū (japán nyelvű)
A Bungei Shunjū rt. gondozásában megjelenő irodalmi havilap, melyben számtalan díjnyertes
alkotás jelenik meg. Az ebben található munkák rendre olyan irodalmi kitüntetésben részesülnek,
mint a Bungei Shunjū Olvasói Díj, az Akutagawa-díj, az Ooya Sōichi Díj, vagy a Matsumoto Seichō díj.
http://gekkan.bunshun.jp/

13. Shūkan Shōnen Jump (japán nyelvű)
A Shūeisha hetente jelenteti meg ezt a jól ismert manga-folyóiratot. A legkiemelkedőbb mangák, a
Dragon Ball (1984 -), a Rurōni Kenshin (1994 - ), a ONE PIECE (1997 - ) és a NARUTO (1999 - )
legújabb fejezeteivel büszkélkedő magazin.
http://www.shonenjump.com/j/

14. Nihongogaku (japán nyelvű)
A Meiji Shoin Kiadó havilapja. A japán nyelv világban elfoglalt helyéről, történelmi változásairól,
művészeti vonatkozásairól és sajátságairól sokoldalúan értekező kutatásokat széles körben
ismertető folyóriat. A nyelvoktatásban is használható gyakorlati, konkrét információkat is tartalmaz,
így hidat alkot a kutatás és az oktatás világa között.
http://www.meijishoin.co.jp/news/n3305.html

