TISKOVÁ ZPRÁVA

KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA NA NOVÉ ADRESE:
OSTROVNÍ 13, PRAHA 1
14. srpna 2014; Praha

Knihovna Václava Havla začne od září působit na nové adrese!
Knihovna Václava Havla využila možnosti sestěhovat všechny své aktivity do Ostrovní 13 na
Praze 1, kde kdysi sídlila Česká pošta. Do konce června tohoto roku Knihovna VH pořádala
své akce pro veřejnost v Galerii Montmartre v Řetězové ulici na Starém městě pražském, kde
byla též umístěna její expozice Václav Havel – Český mýtus, aneb Havel v kostce. Kanceláře,
archiv a badatelna pro veřejnost Knihovna VH provozovala na Novém městě Pražském
v Kateřinské ulici. Stěhování „pod jednu střechu“ proběhlo na přelomu tohoto a minulého
týdne.
Ostrovní 13 se veřejnosti otevře na počátku září. Program svou dramaturgií navazuje na
předcházející směřování Knihovny VH. Těžištěm i nadále zůstávají především diskuze, komponované pořady, autorská čtení, přednášky, inscenované čtení divadelních her. Počátkem
října Knihovna VH zpřístupní svou stálou expozici Václav Havel, která bude interaktivně využívat archiv Dokumentačního centra.
Badatelna bude veřejnosti otevřena na konci srpna – v bezodkladných případech je možné si
domluvit návštěvu s archiváři z Dokumentačního centra.

Nejbližší akce Knihovny Václava Havla
Již tento víkend bude opět možné se s Knihovnou VH setkat na festivalu v Trutnoff Open Air,
kde v rámci programu Indiánské léto v Knihovně Václava Havla ve svém stanu kromě nejnovější knižní i hudební produkce nabídne též trojici přednášek: Masakr u Sand Creeku a Šajeni
– včera a dnes; Původní obyvatelé – jejich vymezení z různých pohledů, Pan-indianismus v
současné andské neofolkové hudbě.
O necelý týden později, ve čtvrtek 21. srpna – u příležitosti výročí okupace Československa
„spojeneckými“ vojsky – pořádá Knihovna VH setkání s Revazem Cincadzem z Gruzie, který
se v roce 1968 jako jeden z mála veřejně postavil proti sovětské represi. Akce Náhlý a sprostý vpád sovětských vojsk se koná ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů
v Komunikačním prostoru Školská 28 (Praha 1).

V sobotu 23. srpna bude v rámci festivalu Eurotrialog Mikulov 2014 slavnostně přivítána nahrávka živého záznamu varhanního koncertu Filipa Topola: Fantazie g moll. Vinyl s CD Fantazie g moll vychází v Knihovně VH v limitované sérii 300 ks.
V úterý 26. srpna výběrová komise zveřejní v Praze trojici finalistů mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva 2014. Jméno laureáta Ceny bude vyhlášeno o měsíc později, 29. září
2014, na valném shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku. Mezinárodní konference na počest laureáta Ceny – Lidská práva 25 let poté – se uskuteční 1. října 2014 v prostorách Pražské křižovatky.
Pátek 5. září Knihovna Václava Havla věnuje Fenoménu Underground. Setkání všech, pro
které underground není jen slovem, či uzavřenou historickou kapitolou se uskuteční
v pražském Divadle Archa. Fenomén underground zahájí v 17.00 hodin debata Podíl marginalizovaných skupin na rozhodování, které se mimo jiné zúčastní Karel Janeček, matematik,
mecenáš a bojovník proti korupci. Po jejím skončení v 19.00 hodin bude následovat koncert
skupin: Umělá hmota, Hally Belly, The Hever and Vazelina Band, Garage, The Plastic People
of the Universe a All Tomorrow´s Parties Band. Akce, podpořená Nadací Karla Janečka, se
uskuteční v předvečer zahájení vysílání stejnojmenného dokumentárního cyklu České televize.
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