


Dva roztvorené a vztýčené prsty – gesto Slovákov a Čechov počas novembrových 
udalostí 1989.



Jan Opletal, študent na Lekárskej 
fakulte Univerzity Karlovej, 
podľahol ťažkým zraneniam, 
ktoré utrpel dňa 28. októbra 1939, 
keď sa oslavy vzniku 
Československa v uliciach Prahy 
zmenili na demonštráciu proti 
nemeckej okupácii.



„Nech mi nehovoria, že mám 
vravieť hlasno, tí, čo tichým 
včera rozbíjali ústa, 
nech sa netvária, že už v tom 
majú jasno, tí, čo s veľkou 
slávou a za moje dane objavili 
chrústa.“

Text piesne Ivana Hoffmana (speváka, fotografa, novinára), ktorú 10. júna 1989 
spieval naživo na Bratislavskej lýre. Pieseň však nedohral, pretože mu organizátori 
vypli mikrofón.



Pamätná tabuľa novembra 1989 na budove Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, 
odhalená 16. 11. 2009 pri príležitosti 20. výročia novembrových udalostí 1989.



Plagát k výstave k 30. výročiu 
novembrových udalostí 1989 pod 
názvom „Prvý dotyk so slobodou“, 
ktorá sa konala v dňoch 
14. 11. – 20. 12. 2019 vo Verejnej 
knižnici Jána Bocatia v Košiciach.



Fotografia z novembrového zhromaždenia v roku 1989 na Hlavnej ulici v Košiciach.



Fedor Gál, predseda Slovenskej rady VPN otvára dvojdňové rokovanie politickej 
a štátnej reprezentácie ČSFR v Modre 10. novembra 1990. Vľavo V. Mečiar. Vpravo 
P.Pithart, druhý sprava V. Klaus.



Hana Ponická – slovenská 
prozaička, prekladateľka, 
publicistka, signatárka charty 77, 
členka tzv. bratislavskej päťky 
poskytuje za Hnutie za občiansku 
slobodu interview na Bradle 
v obkolesení príslušníkmi ŠtB 
Eve Jaššovej, redaktorke 
Slovenského rozhlasu.



Miloš Jakeš, člen Predsedníctva a tajomník ÚV KSČ na zasadnutí ÚV KSS 
3. decembra 1985 v Bratislave.



Marcel Strýko, košický hudobník, výtvarník, filozof a politik (1955 – 1994).



Pohľad na účastníkov mítingu na námestí SNP v Bratislave 12. januára 1990 pri 
príležitosti oficiálnej pracovnej návštevy prezidenta ČSSR Václava Havla.



Bezpečnostné zložky a študenti s kvetmi na demonštrácii 17. novembra 1989 
v Prahe.



17. november 1989 v Prahe.



Peter Rašev, slovenský herec, režisér a riaditeľ divadla počas novembrových 
udalostí v roku 1989 na balkóne Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.



Propagandistický plagát hospodárskych úspechov vydaný v Košiciach v 50. 
rokoch 20. storočia.



Učiteľský pár na stužkovej 
slávnosti na strednom odbornom 
učilišti na východnom Slovensku, 
80. roky 20. storočia.



Tlačová beseda pred prvými slobodnými voľbami začiatkom leta 1990. Na jednej 
strane české a na druhej slovenské prieskumy volebných preferencií.



Verejnosť proti násiliu. 
Nedeľná pravda, 15. 12. 1989.


