V JÚLOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
3-4 Opäť v kruhu slovenskej kultúry

Neopakovateľné čaro slovenského slova a kultúry si osvojujú
Oravci pod vedením pracovníkov Oravského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne, ktoré pripravilo novú edíciu projektu V kruhu
priateľov slovenskej kultúry a realizuje ho v spolupráci so Slovenským domom v Podvlku. V rámci tvorivých dielní, ktoré sa konajú
v klubovniach v Jablonke a Podvlku, ako aj na oravských školách, si
deti a dospelí osvojujú poznatky o Slovensku a v slovenčine z rozličných zaujímavých odborov.
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5 Zasadnutie ústredných orgánov Spolku Slovákov
v Poľsku
6 Spoločné putovanie životom
7 Z diania na Lapšanke
8-9 Zo spomienok Hermíny Kovalíkovej
10 Horčičné zrnko
11 Kaplnka Sedembolestnej v Orávke
12-13 Môže byť Józef Kuraś „Ogień” vzorom? V.
14-15 Heľpa spojila krajanských folkloristov
16 Na hodinách slovenčiny...

14-15

S úsmevom na ústach sa vydali tohtoroční kurzisti slovenského
jazyka na cesty po Slovensku, vyzbrojení poznatkami o tejto krajine. Oveľa príjemnejšie sú pre nich potulky zákutiami malebného
Slovenska, keď sa môžu dorozumieť v slovenčine.

17 Poetická električka
18-19 Krátko z Oravy a Spiša
20-23 So slovenským slovom na perách

Súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy Františka Kolkoviča má dlhoročnú tradíciu a deti i mládež, ktoré prednášajú básne
a krátke prózy z bohatej slovenskej literárnej tvorby, sa jej radi zúčastňujú. Tento raz si ich prednesy vypočuli aj bývalí učitelia slovenského jazyka, ktorí sa ponorili nielen do počúvania recitácií, ale
i spomienok na uplynulé roky učiteľskej praxe.
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24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Literatúra je umením

Spisovateľka Rút Lichnerová sa rozhodla pre písanie, lebo verí,
že takýmto spôsobom je osožná ľuďom a to práve prostredníctvom písaného slova, ktoré prináša pohladenie pre dušu a literárny zážitok pre um. Ponorte sa s nami do jej spisovateľskej dielne.

28-29 Poviedka na voľnú chvíľu
30 Vyhodnotenie jubilejného ročníka
prekladateľskej súťaže
30 Výstava grafík Albína Brunovského vo Varšave
Na obálke: Záber zo súťaže Františka Kolkoviča v prednese slovenskej poézie a prózy
vo Vyšných Lapšoch. Foto: M. Majeriková-Molitoris. Grafická úprava: E. Koziołová.
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