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Ivana Karásková Bohdana Jarošová Knihovna Václava Havla

Havlova knihovna se do dvou let odstěhuje z Kateřinské ulice. Na Hradčany.

Již pár týdnů vědí zaměstnanci Knihovny Václava Havla, že se budou stěhovat. Z Kateřinské ulice
do domu na Loretánském náměstí.

Nové sídlo už si prohlédl i Václav Havel. „Viděl sice jen část, protože někde jsou ještě
nájemníci, ale byl budovou nadšen,“ říká Havlova tajemnice Sabina Tančevová.

Podle ní Havel u otevření nové knihovny, které je plánované na léto roku 2012, rozhodně
nebude chybět.

Renesanční palác koupil miliardář a Havlův přítel Zdeněk Bakala. Knihovna mu bude platit
symbolický nájem. Jaký, zatím není známé.
Vše v jednom místě „Ještě jsem se na nové místo nebyl podívat, ale přesun do větších prostor
vnímáme příznivě. Počet knížek totiž vzroste na konečných zhruba dvacet tisíc. Ještě máme místnost
v Řetězové ulici, a tak vítám, že v budoucnu budou všechny materiály v jednom místě,“ říká editor a
archivář knihovny Jan Hron.

Podle něj se na Loretánském náměstí navíc počítá s pravidelnými akcemi a přednáškami pro
veřejnost.
Chystají novou expozici Z nového místa se těší také ředitel Knihovny Václava Havla Martin C. Putna.
„Loretánské náměstí je na hlavní trase k Pražskému hradu, kde turisté míjejí leda tak předražené
restaurace. My bychom jim rádi nabídli i trochu duchovní potravy,“ podotýká Putna.

Podle něj vyplní následující dva roky jednak náročná rekonstrukce prostor, jednak příprava
nové expozice. „Tu současnou, která je věnovaná výhradně životu a dílu Václava Havla, plánujeme
zasadit do širšího kontextu boje proti komunistickému režimu a historie českého prezidentství.
Budoucí expozice by měla přinést základní informace pro nejširší veřejnost i pro turisty,“ dodává
ředitel.

Knihovna Václava Havla sídlí od roku 2004 na jednom podlaží nevelkého řadového domu v
Kateřinské ulici. Zaměstnanci se tam starají o zhruba tři tisíce knížek, ale také o samizdatové tisky ze
70. a 80. let minulého století a archivní materiál, který převádějí do digitalizované podoby.


