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Václav Havel nechal uveřejnit na internetu všechny své texty. Jeho hry, ale také básně, proslovy,
eseje a korespondenci v pondělí zpřístupnila na svých stránkách Knihovna Václava Havla
(www.vaclavhavel-library.org).

„V jejím digitálním archivu se budou objevovat i další materiály, které nějak souvisejí s životem
prvního českého prezidenta – fotografie, písemnosti, zvukové nahrávky, ale také videa. Na stránkách
lze také najít katalog knih, které jsou v Knihovně Václava Havla prezenčně dostupné,“ říká ředitel
Knihovny, publicista Martin Putna.

V digitálním archivu lze bez poplatku vyhledat proslulé divadelní hry i málo známé tituly –
například jednoaktovou komedii z roku 1968 Motýl na anténě – nebo milostnou poezii osmnáctiletého
Havla. Volný přístup k dílu však neznamená, že by se autor vzdal autorských práv.

„Václav Havel se samozřejmě nezříká svých práv, jen poskytl Knihovně licenci na jejich
publikování na internetu, aby byly dostupné zejména ke studijním účelům. Kdyby někdo chtěl
například hrát některou jeho hru nebo publikovat některý jeho text, musí se domluvit s jeho agenturou
jako doposud,“ vysvětluje Putna, podle kterého je současná nabídka pod grafickou záložkou „archiv“
ještě neúplná.
„Zveřejnění Havlových spisů je jakýmsi preludiem k tomu hlavnímu, co bude digitální archiv postupně
nabízet – tedy naskenované dokumenty, korespondenci, množství fotografií, nahrávky rozhovorů s
Havlovými přáteli a podobně,“ dodává Martin Putna. Podle ředitele je digitální archiv zamýšlen jen pro
české zájemce, knihovna se zatím nechystá zveřejnit překlady Havlových děl.

Některé zahraniční práce jsou však přítomné v katalogu „nevirtuální“, fyzické knihovny. Tu lze
navštívit každé úterý mezi devátou a sedmnáctou hodinou v Praze v ulici Kateřinská 18.

Knihovna působí také jako vydavatelství. Zítra pořádá křest nového titulu z edice Sešitů –
Souboru interpretací díla Václava Havla z pera předního českého filozofa, signatáře Charty 77 a
dlouholetého Havlova spolupracovníka Ladislava Hejdánka.

***

Digitální archiv bude postupně nabízet také naskenované dokumenty, korespondenci, množství
fotografií, nahrávky rozhovorů s Havlovými přáteli.


