Zveřejnili jsme kompletní elektronickou verzi exilového časopisu Západ
Praha, 16. května 2014 - Ústav pro studium totalitních režimů zveřejnil kompletní
elektronickou verzi časopisu Západ.
Jedná se o významný exilový časopis, jehož první číslo vyšlo před pětatřiceti lety v
Kanadě. Na webové stránce Ústavu je dostupný v úplnosti: 86 řádných čísel a jedno
anglické z roku 1982 (celkem více než 3300 stran). K dispozici je také index
vydaných článků a přispěvovatelů z let 1979–1984.
„Časopis se již po několika číslech těšil velké přízni čtenářů a byl postupně posílán
do okolo padesáti zemí,“ popisuje osudy Západu jeho šéfredaktor Miloš Šuchma,
který inicioval digitalizaci časopisu. „V omezené míře se dostával i do
Československa, kde byli jeho čtenáři především disidenti. První číslo Západu, které
vyšlo v květnu 1979, jsme díky manželům Škvoreckým rozeslali podle seznamu
předplatitelů jejich nakladatelství ´68 Publishers. V redakční radě spolupracovali Jiří
Fabšic, Eva Límanová-Passerová, Stanislav Reiniš, Josef Škvorecký, Miloš Šuchma,
Václav Táborský, Jan Uhde, Ota Ulč a další přátelé. Do časopisu psali nejlepší
dopisovatelé v exilu, mnozí z nich bohužel již nežijí. Poslední číslo Západu poslední
exilové redakční rady vyšlo v roce 1991. Poté byly pokusy vydávat časopis ve
spolupráci se spolupracovníky, tiskem a distribucí v Československu, nikoliv ale
bezproblémově. A tak poslední číslo vyšlo jako páté číslo v roce 1993.“
Podle historika Petra Blažka patřil Západ mezi nejvýznamnější exilové časopisy:
„Důvodem byla skutečnost, že si tento dvojměsíčník dokázal udržet po celou dobu
vydávání vysokou kvalitu příspěvků a redakčního zpracování. Současně se věnoval
aktuálním otázkám, které zajímaly řadu čtenářů. Vzhledem k tomu, že do něho
přispívali velmi kvalitní autoři, je dnes zajímavý nejen pro historiky.“
Časopis Západ digitalizovali a zpřístupnili v roce 2014 pracovníci Odboru
informatiky a digitalizace ÚSTR v rámci společného projektu s Odborem zkoumání
totalitních režimů ÚSTR. Na digitalizaci se podílela také knihovna Libri Prohibiti,
kde jsou uložena všechna vydaná čísla Západu. Podle ředitele odboru informatiky a
digitalizace Petera Rendeka se jedná již o třetí exilové periodikum, které ústav
digitalizoval a zveřejnil. V digitální badatelně jsou pro zájemce dostupné časopisy
Čechoslovák v zahraničí (1949–1968) a Listy (1970–1989).
Vedle digitalizace archivních dokumentů dle zákona č. 181/2007 Sb. se ÚSTR snaží
zpřístupnit i významné prameny, které nevznikly činností represivních struktur
totalitních režimů. Vedle zmíněných exilových časopisů jsme zveřejnili archiv
vysílání české redakce Rádia Vatikán (1950–1992).

Více informací o časopisu Západ a projektu jeho digitalizace je možné získat od
bývalého šéfredaktora Miloše Šuchmy (tel: +420 608 211 929, e-mail:
milo@suchma.ca), historika Petra Blažka (tel: +420 607 778 443, e-mail:
petr.blazek@ustrcr.cz) a ředitele odboru informatiky a digitalizace Petera Rendeka
(tel: +420 221 008 448, e-mail: peter.rendek@ustrcr.cz ).

