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dap Knihovna Václava Havla

Praha 2. srpna (ČTK) - Knihovna Václava Havla vznikla v létě 2004 jako obecně prospěšná
společnost s cílem uchovávat dílo a odkaz exprezidenta, dramatika a někdejšího disidenta Václava
Havla, zasazovat je do dobových souvislostí, v nichž vznikalo, a dále rozvíjet jeho základní myšlenky.
Knihovna byla založena po vzoru prezidentských knihoven v USA a je jedinou institucí svého druhu v
Evropě.

U zrodu knihovny stáli před šesti lety jako její zakladatelé exprezidentova manželka Dagmar
Havlová, někdejší kancléř exprezidenta Havla a nynější ministr zahraničních věcí Karel
Schwarzenberg a uznávaný profesor sociologie Miloslav Petrusek.

Mezi základní činnosti knihovny patří dokumentace, výzkum a propagace života, díla a myšlenek
Václava Havla jako dramatika, bojovníka za svobodu, organizátora české a středoevropské nezávislé
kultury, vězně svědomí, vůdce sametové revoluce 1989, československého a českého prezidenta a
jedné ze světových morálních autorit 20. století.

Podle Václava Havla by knihovna měla být spíše výpovědí o posledních 50 letech země než o jeho
osobě. Exprezident v roce vzniku knihovny uvedl, že instituce by se měla také zaměřit na mladé lidi,
jimž je třeba vysvětlit, co se v době komunismu a po jeho pádu dělo. "Především by měla
shromažďovat důležité dokumenty, které vypovídají o naší historii, archivovat je a vědecky
zpracovávat. Knihovna by měla mít zároveň i funkci vzdělávací, popularizační, možná i klubovou a
diskusní," uvedl v listopadu 2004 Havel při představení knihovny.

Knihovna dočasně působila v Hergetově cihelně na Malé Straně v Praze. Loni v dubnu se přesunula
do Galerie Montmartre na pražském Starém Městě. Tvůrci knihovny v galerii otevřeli expozici o životě
a díle Václava Havla s názvem Václav Havel - český mýtus aneb Havel v kostce. V tehdejším sídle
knihovny její tvůrci chtěli vytvořit prostor pro aktivity s ní spojené, četné doprovodné programy,
semináře a krátkodobé výstavy. Ani toto působiště však nemělo být konečným útočištěm instituce, to
se loni stále hledalo. Podle dnešních informací ČTK koupil miliardář Zdeněk Bakala pro sídlo knihovny
dům na Loretánském náměstí v Praze na Hradčanech.

Právě významný finančník Bakala stojí v čele správní rady knihovny. Její místopředsedkyní je
Božena Jirků, ředitelka nadace Charty 77 a Konta Bariéry. Ve správní radě zasedá kromě Havlovy
manželky Dagmar Havlové například herečka Eva Holubová či bývalý novinář a textař Michal
Horáček. Ředitelem knihovny je literární a kulturní kritik Martin C. Putna.

Instituce má své <a href="http://www.vaclavhavel-library.org/">webové stránky</a> a buduje digitální
archiv. Ten již obsahuje kompletní Havlovo dílo, tedy hry, eseje, básně, projevy a další texty.
Postupně se v něm mají objevovat i materiály dokumentující Havlův život - fotografie, korespondence,
zvukové záznamy a videa. Letos v červnu v něm například knihovna uveřejnila kompletní zvukový
záznam Hovorů z Lán, které vysílal Československý a Český rozhlas v letech 1990 až 2000.
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