Vážení, posíláme Vám předběžný návrh dotazníku, který bychom posílali pamětníkům při přípravě zpracování historie rozhlasového vysílání. Máme zájem především o fakta a jednovětá hodnocení či vyjádření. Po přečtení dotazníku a event. dvoustránkového doplňujícího textu bychom měli být schopni posoudit, zda by se mělo s dotyčnými něco natočit pro archiv. Prosíme o posouzení otázek, jejich lepší formulování … K rozesílání bychom chtěli přistoupit v nejbližší době. Je třeba vyjít i z toho, že jednotlivým desetiletím můžeme – po zpracování – věnovat maximálně 150 – 200 stran. Do uvažované publikace se pak desetiletí musí vejít na 50 stránek. Doplníte-li laskavě otázky, aby byly “čitelnější”, budeme Vám vděčni. Děkujeme.


Vážení přátelé,

k blížícímu se 80. výročí zahájení rozhlasového vysílání u nás bychom rádi zpracovali rozhlasovou historii za toto období. Máme řadu pramenů, tisky i  fotografie, ale osobní výpověď je nezastupitelná. Proto si dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o pomoc.Připravili jsme stručný dotazník, o jehož vyplnění Vás prosíme. Pokud byste měli pocit, že je třeba cokoli podstatného dodat, prosíme, abyste tak laskavě učinili v rozsahu maximálně dvou stran textu. Uvítali bychom i dokumenty vážící se k rozhlasové historii (tisky, fotografie, zvukové snímky atd.). Předat je můžete osobně Mgr. Jaroslavě Novákové, vedoucí archivu ČRo (tel. 21553303), nebo zaslat poštou na adresu Český rozhlas, odbor archivních a programových fondů, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2.
	V případě  potřeby Vám bližší informace poskytnou Mgr. Eva Ješutová, vedoucí APF ČRo, tel. 21553300 nebo dr. Bohuslava Kolářová, tel. 21553301.

DOTAZNÍKY

Jméno, příjmení
Datum a místo narození: 
Adresa (ulice, město, PSČ)

V rozhlase jsme působil/a od ……………………..   do …………………


Byl/a jsem zařazen/a (redakce, technické pracoviště …) …………………………

Ve funkci (event. specializace)   ……….……………………………………………
Na kterých pořadech, programových řadách pracoval/a, spolupracoval:

U kterých nejvýznamnějších událostí jste byl/a osobně přítomen/a?
(popis, charakteristika)
Kteří nejvýznamnější autoři, redaktoři, technici aj. se na nich podíleli?


30. léta
aktéři

40. léta
aktéři


50. léta
aktéři

60 léta

aktéři

70. léta
aktéři

80. léta
aktéři

90. léta
aktéři


Prosíme uveďte kontakty, jména kolegů, které bychom neměli zapomenout oslovit.



Adresa Archivní a programové fondy
Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99






