Робочий щоденник історичного проекту
«Святкова подорож: відчуй зиму 80-х»
Усі ми любимо зиму. Можливо, ви з цим не погодитесь, адже це ж холод,
сніг, замерзлі руки на морозі… Але в цій порі року є справді дещо особливе –
це казковий період свят. Це теплі вечори з родиною, смачні страви на столі,
яскраві вогники на ялинці, подарунки… Усе це створює новорічний настрій,
який чекають і дорослі, і діти кожного року. Це особливий час, який приносить
безліч яскравих спогадів, які ми потім згадуємо з теплотою та усмішкою на
обличчі.
Тема нашого журналу – «Святкова подорож», а саме, мандрівка до зими
1980-х років. Ідея з’явилась випадково. Перші обговорення щодо проєкту
розпочались ще у листопаді, якраз у період, коли вже у багатьох новорічний
настрій, попри те, що на вулиці ще осінь без жодного натяку на свято. Тому,
наша команда, вже з нетерпінням чекаючи снігу та зимових свят, не довго
думаючи, подала ідею створити журнал з новорічною тематикою. А чому б і ні?
При поверненні у радянське минуле необов’язково згадувати про неприємні
події. Отож ми вирішили створити справжню подорож у зиму вісімдесятих,
почути різні історії і дізнатися щось нове.
Далі, звичайно, було багато обговорень. Що саме буде у журналі? Які
розділи? Де будемо шукати інформацію? Врешті-решт ми прийшли до
висновку, що найкраще джерело інформації про святкування Нового року в
Радянському Союзі – історії людей. Саме тому, однією із основних складових
журналу є інтерв’ю. Проте, лише спогадів респондентів виявилось недостатньо.
Аякже страви чи те, як виглядали новорічні прикраси? Такі незмінні елементи
святкування також було вирішено додати на сторінки проєкту.
При дослідженні обраної теми, як вже було згадано вище, ми опиралися на
різні джерела, серед яких розповіді наших респондентів. Ними стали наші
родичі й знайомі, які з радістю погодилися відповісти на наші запитання.
Кожен член команди спілкувався з людиною, яка б на його думку могла
розповісти щось цікаве. Згодом серед почутих історій було вибрано ті, які
розмістяться в журналі. Це інтерв’ю з Наталією Яремою, Гривняком Юрієм,

Дульцевим Ігорем, розповіді Дульцевої Марії та Дмитрів Ольги. Крім цього, ми
займалися пошуком фотографій святкувань, новорічного декору, страв тощо.
Більшість світлин були знайдені в домашніх архівах, старих альбомах або
просто сфотографовані, як-от радянські новорічні іграшки, які ще дехто
знайшов удома на горищі. До речі, спочатку ми думали просто розмістити фото
новорічної атрибутики, але згодом дизайнери нашої команди створили цілий
колаж. Щодо святкових страв, то ми знайшли кілька рецептів із старого
кулінарного записника. Усі знайдені фото ви можете переглянути за
посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1aS8-

iwjMcN9Hw3P0ZjIJxvyEHw0CHd89?usp=sharing.
Як вже неодноразово згадувалось вище, продуктом нашого дослідження
став журнал, який створювався в електронному вигляді. Чому саме журнал? Ми
ж вчимося на дизайнерів друкованої продукції! Тому сумнівів не було, що це
має бути поліграфічний продукт. На його сторінках ви побачите інтерв’ю,
безліч тематичних світлин, колажі зі святковим декором, а також дізнаєтесь про
новорічний стіл епохи застою. Зробити продукт у вигляді, який ви переглянете,
вдалось не одразу. До цього навіть вручну створювався макет журналу, щоб
зрозуміти як все повинно виглядати. Було безліч версій та виправлень, аж поки
не з’явився кінцевий результат. Також наш проєкт був оприлюднений на
сторінці коледжу в інстаграмі.
https://www.instagram.com/p/Cbhm4QHtI_H/?utm_medium=copy_link
Ось така виявилась зимова подорож! Надіємось, читачі нашого журналу
почерпнули для себе щось нове.

