
Argumenty na podporu inzercie v Literárnom týždenníku 
 
Vážení priatelia, 

         obraciame sa na Vás so žiadosťou O ZVEREJNENIE INZERCIE 
v Literárnom týždenníku – časopise Spolku slovenských spisovateľov –, ktorý má 
kontinuálnu takmer 35-ročnú tradíciu vychádzania (od roku 1988) a ktorého odberateľmi sú 
spisovatelia, umelci, vedci a miestni vzdelanci, učitelia, kňazi, knihovníci, manažéri kultúry 
a osvetoví pracovníci v obciach a mestách celej SR, teda slovenská kultúrna verejnosť. 
 
Vážne ohrozenie ďalšieho vychádzania časopisu 

Literárny týždenník (LT) vychádza v dvojtýždennej periodicite, ale JEHO VYDÁVANIE 
JE V SÚČASNOSTI VÁŽNE OHROZENÉ – najmä z dôvodu neposkytnutia nijakej dotácie 
na rok 2022 z Fondu na podporu umenia. Toto bezprecedentné a nekultúrne rozhodnutie 
sa, žiaľ, nepodarilo zvrátiť ani napriek tomu, že Otvorený list Zachráňme etablované 
literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy!, ktorý sme adresovali Výboru pre 
kultúru a médiá NR SR a ministerke kultúry SR, podporilo vyše 730 signatárov – vrátane 
významných slovenských spisovateľov a nositeľov prestížnych literárnych cien (menoslov 
signatárov je na adrese: www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/otvoreny-list). 
Najmä vďaka darcom do zbierky na záchranu LT, darom na podporu LT a filantropickým 
inzerentom sa nám podarilo t. r. vydať 16 dvojčísel, z ktorých LT 31 – 32 sa predáva od 
14. októbra t. r. Ak však chceme udržať periodicitu LT aj naďalej, resp. zachrániť existenčne 
ohrozený časopis, bez inzercie sa nezaobídeme. 
 
Filantropický skutok na podporu našej pôvodnej literatúry, umenia a kultúry 

Z uvedených dôvodov by sme ocenili, keby ste vykonali FILANTROPICKÝ SKUTOK tým, 
že PODPORÍTE NÁŠ ČASOPIS formou zverejnenia INZERCIE na jeho stránkach, kde 
môžete prezentovať podujatia Vašej inštitúcie či reklamnú ponuku produktov Vašej firmy. 
 
Témy a žánre Literárneho týždenníka 

Literárny týždenník sa – ako multižánrové médium – systematicky venuje podpore 
a šíreniu slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry a kultúry, recenziám kníh 
a umeleckých podujatí (divadlo, opera, hudba, film a i.), prezentácii vizuálneho umenia 
(najmä tvorby a výstav výtvarníkov), prináša kultúrne a spoločenské reflexie, reportáže, 
rozhovory, približuje odkaz významných slovenských historických osobností a udalostí 
z národných dejín Slovákov, zverejňuje eseje, glosy, črty, fejtóny, aforizmy a epigramy, 
spravodajstvo o podujatiach z celoštátneho i regionálneho literárneho, umeleckého a 
kultúrneho života, podporuje starostlivosť o kultúrne dedičstvo, rozvoj slovenského vidieka, 
poľnohospodárstva, vinohradníctva a vinárstva, ako aj ochranu životného prostredia. 
Časopis prezentuje a podporuje slovenskú národnú i tradičnú a ľudovú kultúru ako 
jedinečné rovnocenné vklady Slovákov do klenotnice kultúr európskych národov i sveta. 
 
*** 

Inzerciou v Literárnom týždenníku vykonáte záslužný dobročinný skutok na podporu 
slovenskej pôvodnej literatúry, kultúry a nášho umenia, ako aj a nezávislej žurnalistiky, 
usilujúcej sa o neskresľovanú informovanosť, a zároveň sa slovenská kultúrna verejnosť, 
ktorá číta náš časopis, zoznámi s Vašimi aktivitami. 

Využite možnosť inzerovať v Literárnom týždenníku! 
 

Ďakujeme za Vašu podporu a pomoc. 
         Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka 
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