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Již do dvou let by mohla být otevřena Knihovna Václava Havla v paláci u Drahomířina sloupu na hradčanském
Loretánském náměstí. Přestavbu historického paláce za zhruba 200 milionů korun financuje Zdeněk Bakala.
Na rozdíl od prezidentských knihoven ve Spojených státech však hradčanský palác nemá připomínat jen osobu
Václava Havla, ale dobu posledních padesáti let.
„Je to veliká šance, nevybudovat pomníček mé osobě, ale šance zpřístupnit posledních padesát let existence naší
země v instituci, která nepatří státu,“ vysvětlil na tiskové konferenci Václav Havel.
Podle exprezidenta to navíc nemá být jen muzeum nebo sklad archiválií pro studenty a badatele, ale živé místo,
klub. Podle Havla by se prostřednictvím těchto archiválií mělo podařit „zpřítomnit“ historii posledního půlstoletí
českých dějin.
Cílem knihovny není budovat jemu osobně pomníček: „Nejde o oslavu mé osoby, ale o dokumentaci.“ V prostorách
paláce by se podle něj měly konat výstavy, koncerty či veřejné diskuze.
Zdeněk Bakala uvedl, že Havlova knihovna si bude pronajímat asi třetinu rekonstruované budovy. V dalších
částech paláce by mohla být Havlova kancelář, ale i sídla některých nevládních organizací.
Knihovna Václava Havla jako instituce existuje od roku 2004, mezi její spoluzakladatele patří manželka bývalé
hlavy státu Dagmar Havlová. Dosud však nedisponuje vlastním sídlem. Miliardář Bakala dům, ve kterém dříve žila
například manželka někdejšího prezidenta Edvarda Beneše, koupil v polovině loňského roku.
Na konci března správní rada Knihovny Václava Havla oznámila změnu, ke které dojde na postu ředitele od 1. 6.
2011.
Dosavadní ředitel Martin C. Putna předává po necelých třech letech svou funkci Martinu Paloušovi, českému
politikovi, diplomatovi a pedagogovi, který je rovněž známý jako signatář Charty 77 a jeden z jejích mluvčích. Martin
C. Putna se znovu stane členem správní rady knihovny.
V Putnově éře zahájila knihovna systematické mapování pramenů týkajících se života a díla Václava Havla v
širokých souvislostech české kultury 20. století, což zahrnovalo řadu zajímavých dílčích projektů, jako například
přípravu edice rukopisných a samizdatových textů a další knižní i jiné projekty.
Výsledky dosavadního úsilí týmu Knihovny Václava Havla jsou přístupny hlavně ve dvou formách: v nově
vybudovaném rozsáhlém digitálním archivu a v knihách, které knihovna začala za vedení M. C. Putny vydávat.
Digitální archiv KVH obsahuje především celé literární dílo Václava Havla, dále například materiály z rodinného
archivu Ivana M. Havla, korespondenci Václava Havla se Zdeňkem Urbánkem, Josefem Škvoreckým, Jaroslavem
Seifertem či Janem Zábranou, archiválie z Hrádečku a mnoho dalších materiálů, celkem asi 60 000 skenů či
audio/video souborů. Archiv je přístupný badatelům i on-line.
S archivem souvisí i projekt havlovské orální historie - zaznamenávání vzpomínek osobností, které s Václavem
Havlem spolupracovaly v různých etapách jeho života. Své reflexe poskytlo několik desítek osobností, mimo jiné
Viola Fischerová, Ladislav Hejdánek, Jan Koblasa, A. J. Liehm, Věra Linhartová, Zdeněk Neubauer či Radim
Palouš.

