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MICHAL PULLMANN - Koltec
EXPERIMENTU: PŘESTAVBA A PÁO
KOMUNISMU V ČBSrOSLOVENSKU
Studie zabýnrajici se dynamikou společen-
ské přestavby analyzujici pŤedpoklady poz-
děj šího zhrouceni vládnoucí politické moci
promlouvající obtížněj ším jazykem, avšak
aplikující historickosémantickou metodu.

PAVEL KOSATÍK - Čršl: 1989: JAK sE sTAL
HaVSL PREZIDENTEM
Další pohled do nitra sametové revoluce
je zdevyobrazen komiksovou formou
a o to působivěji nastiňuje, jak se
události seběhly, proč do prezidentského
křesla usedl Václav Havel a jaké byly
reakce společnosti.

Vlasta Burian kdysi pronesl, že je Česko
nejkrásnější zemi na světě, jen je škoda,
že tu žlji Češi. Situace s námi ale nebude
tak zlá, Vše se mění, zrovna tak i poměry
v každé společnosti. Ať vám jsou tituly
z naší knihovny proto správným zdrojem
informací.
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§vět se měnía česko s ním
Histoňevlastní zeměťyrazně ovWňuje životkaždého člověka. Jedni žijív míru ablahobytu, jiní
musí čelit obavám o své bezpeá i obživu. Letos je to 30 let od mocenského přewatu, který se

obešel bez násilí, a přesto změnil životy všech obyvatel:ů Československa. RekapiUlace je dnes

na místě nejen l<vůlikulatému jubileu.

Mnozíze čtenářů těchto řádků ještě nebyli
na světě a zorientovat se v historii pro ně
nese svá úskalí. Ti starší, kteří něžnou
revoluci sami zažili, o ní jistě vědí své.
Její následky měly celospolečenslcý dopad.
Oteťení hranic směrem na západ umož-
nilo lidem cestovat a těšit se ze zboži dŤive
v obchodech chybějícího. To však bylo jen
jedním dílkem skládačky. Změna řizelého
hospodářství v tržní model spojený s priva-
tlzacistátniho majetku a restitucí majetku
soukromého společností rezonuje dodnes
stejně jako oddělení Česka od Slovenska
a členství v severoatlantické alianci či
Ewopské unii.

Bylo by příjemné žitv plně demokratic-
kém státě se stabilní politickou kulturou
auzŇstajici ekonomickou silou. Přestože
je rostoucí tendence životníúrovně našeho

obyvatelstva zŤejmá, Česko se zase zmitá
v protestech. Jak se to stalo? Ucelenější
názor na historii se promítá do lep-
šího pochopení situace současné. Naše
knihovna o sametové revoluci propůjčuje
mnoho zajimavých titulů, pojdme se tedy
alespoň napát z nich společně podívat.

FRANTIŠEK EMMERT - Sa_nntrovÁ
REvoLUcE: KRoNIKA pÁpu rouuNrsuu
1989

Detailní průnik do zákulisí sametové revo-
luce odhalující, které osobnosti v nihrály
roli, jak vypadala situace v socialistickém
Československu před 17. listopadem
i jalcý byl pruběh samotných revolučních
událostí.
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