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Príloha časopisu LISTY Slovákov a Čechov

15. výročie vydávania časopisu

Klub slovenskej kultúry
v spolupráci:
Slovenský inš  tút v Prahe, Dokumenta né a múzejné stredisko slovenskej menšiny v R, SZ Limbora, Detvan, Etnica

si Vás dovo uje o najsrde nejšie pozva  na slávnostné stretnu  e:

15. VÝRO IE vydávania asopisu LISTY Slovákov a echov

piatok 19. 12. 2008 od 18.00 /Slovenský inš  tút v Prahe, Jilská 450/16, Praha 1

Slávnostná kultúrno-spolo enská udalos  bude spojená s bohatým kultúrnym galaprogramom a s rautom

V programe vystúpia: PETR ZELENKA QUARTET, udová hudba LIMBORA

V piatok 19. 12. 2008 sa tak  ež v priestoroch Slovenského inš  tútu v ase 10.00 – 14.00 uskuto ní
medzinárodný seminár o vydávaní a poslaní krajanskej, resp. menšinovej tla e v R a v zahrani í

Ob erstvenie formou rautu zabezpe uje Hotel Paulíny s. r. o.

Akcia sa koná v aka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahrani í,
Ministerstva kultúry R, Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy R a Magistrátu hl. m. Prahy

Prosíme potvrdi  ú as  do 17. 12. 2008:
Tel.: +420 224 218 022; GSM: +420 605 538 790 /e-mail: klubsk@gmail.com

Pozvánka pla   pre dve osoby

Partneri:
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Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac
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Ročník 15 / Cena 20 Kč2
0

0
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Rozhovor s veľvyslancom SR Petrom Brňom 
Radovan Čaplovič, Jozef Gáfrik 

Slovenské drevené kostolíky 
Miloš Dudáš, Igor Otčenáš 

Vstanú noví odborníci 
Peter Mayer 

 

Čo nám prináša nádej 
Zdeněk Eis 

L. Mňačko známy a neznámy 
Jarmila Wankeová

Móda: kvetinové deti a tí druhí 
Irena Jesenská Po stopách ruských spisovateľov 

Helena Nosková 

 

Rozhovor s literárnym teoretikom Igorom Hochelom 
Jozef Junas

Európsky humanista Ján Jessenius 
Jozef Leikert 

Moderná výstavba v Bratislave 
Marián Babic

Moravská hudobná jeseň 
Jiří Vitula 

Študentské listy 
príloha časopisu LISTY
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Milí čitatelia,

dostáva sa vám do rúk príloha časopisu LISTY Slo-
vákov a Čechov, ktorá je istým spôsobom špeci-
álna. Vychádza pri príležitosti 15. výročia vydávania 
periodika LISTY. Prvé číslo mesačníka pod názvom 
Slovenské listy malo premiéru v predvečer štát-
neho sviatku vzniku Česko-Slovenska v roku 1993, 
t. j. 27. 10. 1993, pričom časopis bol evidovaný na 
Ministerstve kultúry ČR v rámci periodickej tlače 
dňa 17. 8. 1993 pod evidenčným číslom E 6584. 
Od roku 2000 sa z názvu periodika vypustilo adjek-
tivum „Slovenské“, mesačník si ponechal v názve 
Listy, ktoré boli az do roku 2004 doplnené o daný 
rok vydávania (napr. Listy 2000). Pozornosť a pro-
filácia politicko-kultúrneho mesačníka sa začala sú-
strediť na kultúrno-spoločenské dianie. Od sep-
tembra 2004 vychádza časopis pod názvom LISTY 
Slovákov a Čechov s podtitulom: ktorí chcú o sebe 
vedieť, doplnené od začiatku tohto roku o slovíčko 
„viac“, teda podtitul znie: ktorí chcú o sebe vedieť 
viac. Periodikum LISTY sú takmer od začiatku vy-
dávania obohatené o prílohu. Z najznámejších spo-
meňme literárnu prílohu ELÁN a humoristickú prí-
lohu GAG. V súčasnosti ide najmä o detskú prílohu 
Oriešok, prílohu pre študentov Študentské listy 
a prílohu pre členov klubu – Klubové listy.

Vážení čitatelia, prinášame vám prierez vydávania ča-
sopisu LISTY a jeho príloh v obrazoch. Redakcia LIS-
TOV má v budúcom roku ambíciu sústrediť svoju po-
zornosť hlbšej analýze jeho samotného vydávania.
Veríme, že vás príloha zaujme svojou vizuálnou pes-
trosťou.

Radovan Čaplovič
šéfredaktor
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2 Časopis LISTY a jeho prí lohy v obrazoch…
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Príloha časopisu LISTY Slovákov a Čechov – 15. výročie vydávania časopisu LISTY,
vychádza najmä vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí4


