Sensācija – 1924.–1925. Ilustrēts žurnāls visām un visiem.
Izdots un iespiests Rīgā.
Redaktors

N. Džonsons un H. Rudzītis, ar 1925. g. Nr. 19. –
N.Džonsons un V. Kārkliņš.

Izdevējs

izd-ba “Saturns”.

Žurnāls uzņemts “Sēnalu un neķītrību literatūras sarakstā” 1927.g.

Aizkulises – 1925. – 1934.
Vienīgais bezpartejiskais laikraksts [žur-nāls] politikai, sportam un
mākslai. Iznāca reizi nedēļā. 3000–15 000 eks.
Izdots un iespiests Rīgā.
Redaktors

G. Jātnieks u.c.

Izdevējs

R. Lukstiņš.

Žurnāls ar Iekšlietu ministra 1934. g. 16. maija lēmumu slēgts.

Intīmā Rīga – 1933. – 1934.
Žurnāls politikas, mākslas, sporta, ierēdņu un sabiedriskās dzīves aizkulisēm un sensācijām. Iznāca reizi nedēļā.
Izdots un iespiests

Rīgā.

Redaktors un izdevējs

M. Losberga-Zālīte, A. Spieķis-Sirano.

Žurnāls ar Iekšlietu ministra 1934. g. 16. maija lēmumu slēgts.

Intīmās Politiskās Aizkulises jeb “Mazas” Piezīmes par
“Lieliem” Vīriem – 1933.
Politiski satīrisks žurnāls sabiedriskai, mākslas un citai intīmai
dzīvei. Iznāca reizi nedēļā.
Izdots

Bulduros un Rīgā.

Iespiests

Rīgā.

Redaktors

Z. Rafaels, J. Ziemelis.

“…šim izdevumam vairāk būtu
jālīdzinās nevis žurnālam, bet
pārsteigumam. Cerams,
patīkamam. [..]

Mēs nevienu nevēlamies atkailināt un pazemot, mēs vienīgi vēlamies atraisīt citus, īpaši tos, kurus ikdienā redzam
mazliet “stīvus”, lietišķā kostīmā, portfeļiem rokās. Atraisīt
uz improvizāciju pašam par
sevi, uz spēli, kuras laikā aizmirstas maskas, štampi un etiķetes, uz pārsteigumu pašam
par sevi un uz jauniem atklājumiem par servi un šo dzīvi.”

Privātā Dzīve, 1999, 1.

“Žurnāls Privātā Dzīve, ko izdod izdevniecība “Žurnāls
Santa”, savas pastāvēšanas
gados (iznāk kopš 1999. gada
maija) kļuvis par Latvijā visvairāk lasīto preses izdevumu un
visvairāk pirkto nedēļas žurnālu. Privātā Dzīve pieder pie
slavenību žurnālu grupas un ir
pirmais šāda tipa izdevums
Latvijā.”
A. Rožukalne.
Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija, R., 2011, 262. lpp.

“Ikkatrs dzīvesstāsts ir unikāls
šedevrs ar savu neatkārtojamību un individuālo pārdzīvojumu. Un ikkatrs, kas dzīvo mums
blakus – gan gluži tuvu laikā
un telpā, gan it kā nesasniedzami tālu –, ir tā vērts, lai viņu
iepazītu. Tieši tāds ir mūsu žurnāla mērķis – sniegt šo iespēju
iepazīt DZĪVI, piedāvājot citu
cilvēku dzīvestāstus, kuri – kas
zina – varbūt mainīs arī jūsu
dzīvi.”
Patiesā Dzīve, 2005, 1.
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