Ani na Loretánském náměstí nebude kult Havla, slibuje Putna
4.8.2010
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Největší zájem je v prezidentské knihovně Václava Havla o jeho Dopisy Olze. Do dvou let sebranou
korespondenci čtenáři naleznou na nové adrese poblíž Pražského hradu.
Knihovna Václava Havla dostane na Hradčanech nejen novou adresu, ale také prostory, ve kterých
vzniknou tematické „expozice". Podle ředitele knihovny Martina C. Putny namísto stávajících dvou
místností galerie Montmartre v Řetězové ulici vznikne v objektu na Loretánském náměstí až šest
speciálních oddělení.
„Chceme díla zařadit do jejich kontextů. Bude zde tak například ‚oddělení‘ boje proti totalitě nebo
Sametové revoluce a podobně. Plánujeme, že se zde budou konat i přednášky," vysvětlil Putna
serveru ParlamentníListy.cz.
Už nyní archiv nabízí po vzoru amerických prezidentských knihoven na tři tisíce knižních a
digitalizovaných titulů o životě a díle první porevoluční hlavy státu.
„Nejsou to jen knihy, které napsal Václav Havel, ale i knihy týkající se jeho osoby. Také jsou to třeba
různé samizdaty nebo i digitalizované fotografie. Máme například i sbírku novinových výstřižků, které
Václav Havel sbíral či jeho korespondenci," řekl redakci archivář knihovny Jan Hron.
Největší tahák? Dopisy Olze
Největší zájem mezi čtenáři je podle Putny i Hrona bezkonkurenčně o digitální přepis Havlovy
korespondence z vězení - Dopisy Olze, kterou si Havel vyměňoval se svou někdejší manželkou Olgou
v době disentu.
„Nejčastěji k nám ale chodí badatelé, studenti a studentky, kteří například pracují Havlovými
divadelními hrami. Jednou jsme tu třeba měli i disidenta z Taiwanu, který bádal nad pádem Železné
opony," dodal Hron.
Půjčovné zájemci neplatí, pouze vstupní poplatek čtenáře. Za třicet korun si pak mohou přes internet
stahovat digitalizované texty anebo v úterý, v jediný otvírací den, prezenčně listovat v knihovně.
Nové sídlo pro prezidentskou knihovnu koupil miliardář Zdeněk Bakala. Instituce funguje už od roku
2004, na Hradčany by se z „provizoria" měla přestěhovat do dvou let.
Ani na Loretánském náměstí podle Putny nebude knihovna pěstovat kult prezidentovy osobnosti. V
tom se podle ředitele česká verze od amerických předchůdkyň liší.

