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    ČTK    

Praha - Knihovna Václava Havla bude od poloviny dubna působit v Galerii Montmartre na pražském 
Starém Městě. Přesouvá se tam expozice o Václavu Havlovi, která sídlila v Hergetově cihelně. 
Zároveň budou mít v novém sídle knihovny prostor aktivity s ní spojené, četné doprovodné programy, 
semináře a krátkodobé výstavy. Pod názvem Václav Havel - český mýtus aneb Havel v kostce bude 
expozice otevřena 16. dubna. 
    O novém sídle knihovny dnes informovaly Lidové noviny. Martin C. Putna z Knihovny Václava Havla 
ČTK řekl, že ani nové místo působení není konečným útočištěm této instituce, to se zatím stále hledá. 
Padl již záměr zbudovat je v nevyužívaném domě v Liliové ulici, který patří Národnímu památkovému 
ústavu a o němž se dříve jako o budoucím sídle knihovny mluvilo. 
    Knihovna Václava Havla vnikla po vzoru amerických prezidentských knihoven, které nabízejí 
školám i veřejnosti poučení o jednotlivých amerických prezidentech a skrze ně o historických 
epochách, ve kterých působili. Knihovna Václava Havla proto otevřela expozici, která dokumentuje 
život Václava Havla a skrze něj proměny české společnosti jeho a současné doby. 
    Expozice s názvem Václav Havel - český mýtus dočasně sídlila v Hergetově cihelně na Malé 
Straně, teď má nové místo a novou podobu. Nová expozice v prvním patře nad kavárnou Montmartre 
zachovává strukturu původního libreta Martina C. Putny, sledující jednotlivá období Havlova života 
(rodina a literární počátky - divadlo - disent - prezidentství). 
    Zachovává i soubor exponátů, často unikátních dokumentů ze soukromých archivů. Nově jsou 
doplněny doprovodné texty, umožňující historickou a faktografickou orientaci i zcela nepoučenému 
návštěvníkovi bez většího historického vzdělání, středoškolskému studentovi či zahraničnímu turistovi. 
    Expozice je řešena tak, že umožňuje konání různých doprovodných programů. Knihovna Václava 
Havla nabízí vzdělávací program pro střední školy nebo pro poslední ročníky základních škol, který 
poskytne skrze výstavu a skrze texty Václava Havla mladým lidem příležitost učit se kritickému 
myšlení o moderních českých dějinách. Současně se v expozici konají semináře, časové výstavy 
fotografií a dokumentů a vernisáže knih vydávaných knihovnou. 
    Aktivity Knihovny Václava Havla v Galerii Montmartre začaly již loni na podzim, kdy se na stejném 
místě konala výstava Měli jsme underground a máme prd. Sem budou přenesena i klubová setkání 
známá podle svého dřívějšího místa jako Amálie. 
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