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Firma/organizace: Bison & Rose
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Stručné shrnutí projektu:
V prvních revolučních dnech roku 1989 sehrál deník Svobodné slovo významnou roli. Byli to totiž právě jeho redaktoři, kteří jako první z oficiálních médií
začali psát svobodně. Při příležitosti oslav třicetiletého výročí sametové revoluce jsme se proto společně s Knihovnou Václava Havla rozhodli vytvořit
pamětní tisk Svobodného slova, který by byl připomínkou nejen onoho historického vydání prvních svobodných novin, ale také jejich významné historické
role.

Zadání, cíle projektu, cílové skupiny:
Cílem projektu bylo připomenutí dnes již zaniklého deníku Svobodné slovo zvláštním vydáním, které bylo distribuováno na akcích pořádaných Knihovnou
VH v listopadu 2019. Pamětní vydání přineslo dobové texty a  fotografie, vybrané především z prvního „svobodného“ Svobodného slova z 20. listopadu
1989, a připomělo osobnosti, které před 30 lety svobodné informování v redakci novin prosadily. Historizující obsah byl doplněn soudobými texty ředitele
Knihovny M. Žantovského a také trojicí projevů V. Havla k 17. listopadu – z roku 1989, 1999 a 2009.

Strategie:
Oslovili jsme klíčové osobnosti bývalé redakce Svobodného slova, které se v listopadu 1989 vzepřely oficiální režimní informační politice, a požádali je o
aktuální vzpomínku na tehdejší události. Redakční fotografky Svobodného slova zapůjčily originální fotografie, včetně legendárního snímku studentů se
svíčkou z pražského Albertova. – Knihovna Václava Havla poskytla historické proslovy prezidenta Václava Havla. Zvláštní vydání Svobodného slova 2019
doplnilo plné znění Občanského provolání k 17. listopadu, které vzniklo v okruhu Knihovny Václava Havla a jež bylo představeno v neděli 17. listopadu
2019 na Národní třídě v Praze. – Grafická úprava a tisk pamětního vydání respektovaly dobovou typografii (imitovaly dřívější horkou sazbu písma i
titulků). – Pamětní tisk byl představen v neděli 17. listopadu 2019 večer v pražském Činoherním klubu na vzpomínkovém setkání pod názvem „Už je to tu
zas“, věnovanému třicetiletému výročí sametové revoluce. Právě v Činoherním klubu bylo totiž v neděli 19. listopadu 1989 založeno Občanské fórum a
rozdávaly se zde první výtisky pondělního vydání prvního „svobodného“ Svobodného slova, které vyšlo oficiálně až druhý den ráno, tedy 20. listopadu
1989. 

Nástroje a aktivity
– medializace akcí Knihovny V. Havla k výročí sametové revoluce
– medializace setkání „Už je to tu zas“ v Činoherním klubu
– zvláštní vydání novin v dobovém layoutu
– kolportáž v ulicích Prahy a velkých měst a v Knihovně VH

Výsledky:
Zvláštní vydání Svobodného slova vyšlo v nákladu 2000 výtisků – jako památeční tisk se rozdávalo účastníkům vzpomínkového setkání v Činoherním
klubu 17. listopadu 2019 a dále na akcích pořádaných Knihovnou V. Havla a sdružením Paměť národa ve všech regionech ČR. Vydání mělo pozitivní ohlas
nejen v řadách samotných pamětníků, kteří se setkání nesoucího název „Už je to tu zas“ zúčastnili, ale také mezi dalšími hosty. Mladším ročníkům, které
sametovou revoluci nezažily, pak vydání pomohlo přiblížit a pochopit listopadové události roku 1989 i tehdejší atmosféru. 

Weblinky:
 https://youtu.be/O0XxWkNTo1I
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