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PŘEDMLUVA

Cílem diplomové práce je představit projekt Knihovny Václava Havla a navrhnout celkovou 

koncepci knihovny. Ačkoliv byla Knihovna Václava Havla založena v roce 2004, její faktická 

realizace se začala uskutečňovat až v roce 2007. 

Téma Knihovny Václava Havla jsem si vybrala nejen proto, že Václava Havla považuji za 

významnou  osobnost,  která  svými  myšlenkami  a  tvorbou  ovlivnila  nejen  českou,  ale  i 

mezinárodní kulturní a politickou scénu, ale zejména proto, že Havel jako disident, dramatik, 

spisovatel, filosof a prezident, je především člověk s pevnými morálními zásadami. Založení a 

aktivity jeho knihovny jsem od počátku sledovala se zájmem a čekala jsem, kdy se knihovna 

otevře veřejnosti. V květnu 2007 bylo zveřejněno výběrové řízení na pozici knihovníka pro 

Knihovnu Václava Havla. V popisu pozice byla uvedena náplň práce, jež byla zaměřena na 

vybudování  knihovny  pro  veřejnost.  Tento  inzerát  byl  impulzem  k tomu,  abych  oslovila 

výkonnou  ředitelku  knihovny  a  nabídla  jí  spolupráci  v podobě  zpracování  samostatného 

návrhu pro knihovnu, který bude zpracován do podoby diplomové práce.    

Výsledná  diplomová  práce  je  rozdělena  na  dvě  základní  části.  První  část  zahrnuje  popis 

výchozího stavu Knihovny Václava Havla, tj. analýzu a profil knihovního fondu, organizační 

strukturu,  zdroje  financování,  prostorové  uspořádání  knihovny.  Součástí  analýzy  je 

představení  současných  stěžejních  aktivit  knihovny.  V první  části  je  také  zahrnut  stručný 

životopis Václava Havla a výběr jeho zásadních děl se zaměřením na divadelní hry. Životopis 

Václava Havla je v práci  uveden z důvodu společenských a historických souvislostí,  které 

mohou pomoci dokreslit význam založení a působení Knihovny Václava Havla.

Druhá část práce obsahuje celkový návrh knihovnického systému. Koncepce obsahuje návrh 

akvizice, zpracování fondu, organizace a stavění knihovního fondu, uchovávání dokumentů a 

metodiky  digitalizace  fondu,  zařízení  knihovny  a  realizace  služeb.  Návrh  knihovnického 

systému vychází ze stanovených požadavků na knihovnu.

Součástí práce je dotazníkové šetření,  jehož cílem je zjistit  postoje a názory veřejnosti  na 

Knihovnu Václava Havla.

Obsah diplomové práce, zejména jeho první část, vznikala na základě osobních rozhovorů 

s pracovníky knihovny, neboť množství informací nebylo o Knihovně Václava Havla dosud 

publikováno. Získávání informací na základě interview je spojeno s určitými úskalími, zvláště 
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pokud jde o chod a vedení organizace, neboť část informací je interního charakteru, k nimž 

jsem bohužel  nezískala  přístup,  a není možné je zde uvést.  V druhé části  jsem vycházela 

z dostupné  literatury,  na  kterou  odkazuji,  dále  z  osobních pracovních  zkušeností  a  také  z 

konzultací s vedoucí diplomové práce. Jednotlivé vlastní návrhy knihovnické koncepce byly 

diskutovány  s pracovníkem  knihovny  Mgr.  Pavlem  Petráňkem,  s cílem  ověřit  si  možnost 

jejich realizace. Z toho důvodu jsou v práci uváděny i kritiky a úpravy jednotlivých návrhů.  

Diplomová  práce  je  rozvržena  celkem do  pěti  kapitol.  Součástí  práce  jsou  též  obrazové 

přílohy,  které  jednak  dokumentují  stávající  prostory  Knihovny  Václava  Havla,  jednak 

konkretizují navržené uspořádání studovny Knihovny Václava Havla. V příloze lze nalézt též 

fotografie ze stálé expozice Václav Havel – český mýtus, jež dosud nebyly publikovány a byly 

získány od zaměstnanců knihovny.

Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Anně Stöcklové za podnětné vedení diplomové 

práce,  pracovníkům Knihovny Václava  Havla,  jmenovitě  Mgr.  Zuzaně  Strakové,  výkonné 

ředitelce a Mgr. Radce Neumannové za ochotné přijetí spolupráce; děkuji panu Mgr. Pavlu 

Petráňkovi, archiváři Knihovny Václava Havla, za trpělivé zodpovídání dotazů a poskytování 

informací a konzultací, bez nichž by tato práce nemohla vzniknout.
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1  ÚVOD

Knihovna Václava Havla (dále jen knihovna) je specializovanou, osobní knihovnou, jež je od 

1. ledna 2008 zapsána v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR.

Knihovna byla založena 26. července 2004 v Praze jako obecně prospěšná společnost (o.p.s.). 

K jejím zakladatelům patří Dagmar Havlová, manželka Václava Havla, aktivní členka řady 

významných mezinárodních charitativních organizací, Miroslav Petrusek, profesor sociologie 

a Karel Schwarzenberg, současný ministr zahraničních věcí ČR.

Knihovna vznikla, aby organizovala archivačně – badatelskou, dokumentační, informační a 

knihovnickou činnost spojenou s dílem Václava Havla.

Myšlenka založení knihovny, jež ponese odkaz Václava Havla, vzešla od Dagmar Havlové. 

Dagmar  Havlová  se  nechala  inspirovat  tradicí  ze  Spojených  států,  kde  má  každý  státník 

končící svůj prezidentský mandát povinnost založit osobní knihovnu, jež bude svědectvím o 

jeho politické činnosti a době, v níž působil.  

Za zakladatele tradice prezidentských knihoven je považován Franklin D. Roosevelt. Ten si 

uvědomil, že dokumenty, jež prezident během svého působení v úřadu vytváří, jsou důležitým 

historickým a kulturním bohatstvím země, které by mělo být  přístupné veřejnosti.  Většina 

jeho předchůdců považovala tyto dokumenty za svůj majetek a výsledkem tohoto přístupu je, 

že  mnoho  cenných  informací  je  nyní  ztraceno,  protože  neexistoval  jednotný  systém  pro 

správu prezidentských dokumentů,  ačkoliv  se od 2. pol. 19. století  ukládají  v Kongresové 

knihovně. V roce 1939 založil F. D. Roosevelt neziskovou organizaci, která měla zajišťovat 

finanční prostředky na vybudování knihovny a muzea, kde se budou nadále shromažďovat 

materiály  spojené  s výkonem  jeho  prezidentského  úřadu.  Správou  byl  pověřen  Národní 

archiv (The National Archive). Knihovna Franklina D. Roosevelta (Franklin D. Roosevelt  

Library) byla veřejnosti otevřena v roce 1946 po prezidentově demisi.

V roce  1955 byl  odhlasován  zákon o prezidentských knihovnách  (Presidential Libraries  

Act),  který  podporuje  budování  knihoven  pro  trvalé  uchování,  ochranu  a  zpřístupnění 
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materiálů  vztahujících  se  k jednotlivým  prezidentům.  Správu  nad  knihovnami  zajišťuje 

National Archive a  National Archive and Records Administration (NARA). První knihovna, 

jež  vznikla  v souladu  se  zmíněným  zákonem,  byla  Knihovna Herberta  Hoovera  (Herbert  

Hoover Library), která byla otevřena v roce 1957.

Americké prezidentské knihovny nejsou knihovny v pravém slova smyslu. Jedná se spíše o 

archivy,  jejichž  nedílnou  součástí  je  muzeum.  Na  jednom  místě  jsou  tak  soustředěny 

dokumenty,  materiály  a  rozmanité  předměty,  které  prezentují  osobnost  daného prezidenta 

v historických souvislostech. Knihovna je spíše jen název instituce. 

Prezidentské  knihovny jsou  v USA dlouhodobě terčem kritiky,  neboť  zájem veřejnosti  je 

soustředěn převážně na muzejní sbírky. Knihovny se tak zaměřují spíše na správu muzejních 

kolekcí než na systematické budování archivního fondu. Kritika je mířena na to, že knihovny 

neplní své hlavní poslání, kvůli kterému byly zřízeny.  

Další oblastí kritiky je skutečnost, že knihovny jsou rozmístěny na různých místech po celých 

Spojených státech. Pokud badatelé srovnávají činnost dvou prezidentů a cenné zdroje jsou 

uloženy právě v knihovnách, je toto bádání časově i finančně nákladné. Objevují se hlasy pro 

vybudování  archivu,  kde  by  tyto  dokumenty  byly  soustředěny  na  jednom  místě.  V této 

souvislosti se též hovoří o vysokých nákladech na zakládání nových knihoven každé 4 roky 

resp. každých 8 let.  

Projekt Knihovny Václava Havla je jistým pokusem o přenesení americké tradice do České 

republiky.1 Dle mého názoru se jedná spíše o inspiraci, neboť v ČR nejsou příznivé podmínky 

pro realizaci  takové tradice.  Domnívám se, že inspirace spočívá na jedné straně v záměru 

shromáždit dílo Václava Havla na jednom místě, zpřístupnit jej veřejnosti a na straně druhé ve 

způsobu založení tzn. založení instituce neziskové a nevládní tedy nezávislé na státu.

Kritici  knihovně  vyčítali  inspiraci  americkými  knihovnami  a  oponovali  Ústavem  T.  G. 

Masaryka, jenž je součástí Akademie věd ČR, a jehož posláním je rozvoj odkazu prvního 

Československého  prezidenta.2 Ve  výše  uvedeném se  domnívám,  že  je  to  právě  v právní 

formě instituce, která poskytuje širší prostor pro realizaci rozmanitých společensko-kulturních 

aktivit. 

1 V kapitole č. 5 je uvedeno dotazníkové šetření, jehož součástí bylo zjištění názoru respondentů na tradici 
amerických prezidentských knihoven a její přenesení do České republiky.

2 Např. SLOMEK, Jiří. Ústav TGM, knihovna VH. Lidové noviny. 2004, roč. 17, č. 265, s. 10. ISSN 1213-1385.
8



Posláním  Knihovny  Václava  Havla  je  shromažďovat,  uchovávat  a  zpřístupňovat  tvorbu 

Václava Havla. 

Knihovna Václava Havla si klade za cíl vybudovat funkční hybridní knihovnu, která poskytne 

veřejnosti zázemí pro studium či seznámení se s publikacemi, korespondencí, fotografiemi, 

rukopisy a dalšími dokumenty nesoucími odkaz Havlovy činnosti. Prostřednictvím jeho díla 

chce představit české a mezinárodní veřejnosti Václava Havla jako spisovatele, dramatika a 

politika,  zasadit  Havlovu tvorbu do dobových  souvislostí  a  nabídnout  veřejnosti  možnost 

studovat materiály dokumentující Havlovy postoje, názory a analýzy z období 50. – 60. let, 

disentu, Sametové revoluce nebo prezidentského působení. 

Od  založení  knihovny  byla  činnost  velmi  různorodá.  Z  počátku  se  knihovna  potýkala 

s problémy, šlo zejména o nedostatek finančních zdrojů a nejednotnou představu o realizaci 

samotné  knihovny,  v níž  se  Václav  Havel  neshodoval  se  členy  správní  rady.  K dalším 

problematickým  aspektům  patřila  také  absence  optimálních  prostor,  v nichž  by  knihovna 

mohla sídlit.

Čtyři  měsíce  po  svém  vzniku,  v  listopadu  2004,  vydala  knihovna  publikaci  „Praha  – 

Washington  –  Praha“.  Publikace  zachycuje  ukázky  132  depeší,  které  zasílalo  americké 

velvyslanectví  v Praze  Ministerstvu  zahraničních  věcí  v USA  v období  od  listopadu  do 

prosince 1989. Publikaci sestavil Vilém Prečan.3

V průběhu roku 2005 uspořádala knihovna několik významných kulturních akcí. Navázala 

spolupráci  s Památníkem  národního  písemnictví,  v jehož  prostorách  je  nyní  uložena  část 

zpracovaného  fondu  knihovny.  Věnovala  se  archivaci  a  uchovávání  děl  Václava  Havla, 

získávání finančních zdrojů a hledání vhodných prostor. 

V roce 2006 se stanovil  koncepční rámec činnosti  knihovny,  který stabilizoval její rozvoj. 

Knihovna  se  nadále  věnovala  kulturním  aktivitám  pro  veřejnost.  Uspořádala  např.  akci 

s názvem Amálie,  která  navazuje  na  diskuse  z Havlova  prezidentského  období.  Následně 

knihovna organizovala veřejné čtení dvou knih: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha od 

spisovatele  Miguela  de  Cervantes  a  pubikace  Osudy dobrého vojáka  Švejka od  Jaroslava 

Haška. Tato veřejná čtení pořádala knihovna ve spolupráci s kulturním centrem  Cervantes, 

3 Praha - Washington - Praha : depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989 = 

Prague  -  Washington  -  Prague  :  reports  from the  United  States  Embassy  in  Czechoslovakia,  November  -  

December 1989. Vilém Prečan. Praha : Knihovna Václava Havla, 2004. 803 s. ISBN 80-903518-0-8
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která  se uskutečnila  v prostorách  Pražské křižovatky,  zrekonstruovaného kostela  sv.  Anny. 

V tomto roce knihovna dále navázala spolupráci s dalšími institucemi, které jí podporují ve 

shromažďování a zpracovávání materiálů Václava Havla. Jedná se zejména o Divadelní ústav, 

agenturu Aura Pont, Český rozhlas, Českou televizi a Národní archiv. Nadále pokračovala ve 

spolupráci s Památníkem národního písemnictví. 

V roce 2007 knihovna nalezla vhodné prostory. V současné době sídlí v ulici Kateřinská 18 

na Praze 2. Stávající prostory umožnily reálné plánování a budování knihovny pro veřejnost. 

Ve stávajícím roce organizovala knihovna veřejná čtení Havlových textů a otevřela expozici 

Václav Havel – český mýtus. Výstava byla otevřena dne 10.12. 2007 v Hergetově cihelně na 

Praze 1.
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2 ŽIVOT A DÍLO VÁCLAVA HAVLA

Václav Havel se narodil 5. října roku 1936 v Praze v rodině stavitele Ing. Václava M. Havla a 

Boženy Havlové, rozené Vavrečkové. 

Ing. Václav M. Havel byl známým podnikatelem a stavitelem, jehož jméno je spojeno např. s 

výstavbou  Barrandova  –  čtvrti  s luxusními  domy  a  vyhlášenou  restaurací.  Václav  Havel 

vyrůstal v zámožné rodině, jež měla úzké vazby a styky s osobnostmi ovlivňujícími kulturní a 

politické  dění  ve 20.  a  30.  letech  20.  století.  Rodina  se  těšila  značné  vážnosti,  dětem se 

dostávalo rozličných výsad, což Václav Havel v dětství vnímal velmi negativně, protože mu 

to bránilo ve styku či komunikaci s vrstevníky. Svůj původ Václav Havel nenesl příliš lehce, 

v publikaci  Dálkový výslech4 uvádí, že jeho původ v něm paradoxně posílil  sociální cítění. 

Negativně  vnímal  výsady,  kterých  se  mu  dostávalo,  které  vyvolávaly  sociální  bariéry, 

nerovnosti s ostatními, jež se mu jevily jako nezasloužené a přál se jich zbavit. 

Po komunistickém převratu v roce 1948 byla rodina perzekuována, byl jim např. znárodněn 

majetek a dětem omezen přístup ke vzdělání. Na základě buržoazního původu nebylo Václavu 

Havlovi umožněno, po skončení povinné školní docházky v roce 1951, pokračovat ve studiu. 

V letech 1951 – 1955 pracoval jako chemický laborant, později byl laborantem na Vysoké 

škole chemicko-technologické a při zaměstnání navštěvoval večerní školu (gymnázium), kde 

v roce 1954 úspěšně složil maturitu. V roce 1955 byl přijat na Ekonomickou fakultu Českého 

vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, obor ekonomika dopravy. Studium ukončil po 

dvou letech,  neboť se hlásil  na filmovou fakultu Akademie múzických umění (AMU), ale 

nebyl přijat a následně bylo zamítnuto, aby byl přijat zpět na ČVUT. Zájem Václava Havla 

pochopitelně  směroval  k humanitním  oborům,  ale  pokusy  o  studium  na  školách  s tímto 

zaměřením byly z důvodu jeho původu neustále zamítány. Vzhledem k ukončení studia musel 

nastoupit  základní  vojenskou  službu,  kterou  vykonával  v letech  1957  –  1959  v Českých 

Budějovicích.  Na  vojně  založil  s přítelem  Karlem  Bryndou  amatérský  divadelní  soubor. 

Společně napsali hru s vojenskou tematikou s názvem Život před sebou, tato hra byla posléze 

shledána jako protiarmádní a byla zakázána. Jednalo se o první Havlovu hru, ve které sám i 

vystupoval. Po skončení základní vojenské služby se hlásil na Divadelní fakultu Akademie 

múzických umění (AMU), ale byl znovu odmítnut. Následně začal Havel pracovat v Divadle 

4 HAVEL, Václav. Dálkový výslech: rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha : Academia, 2000, s. 8. ISBN 80-200-
0801-2.
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ABC jako jevištní technik – „kulisák“. Do divadla byl údajně přijat na základě přímluvy Jana 

Wericha. 

Od roku 1960 působil v Divadle Na zábradlí. Z počátku byl opět jevištním technikem (1960 – 

1961),  později  zde působil  jako dramaturg  (1961 – 1963) a asistent  režie  (1963 – 1968). 

V letech 1962 – 1966 dálkově studoval dramaturgii na Divadelní fakultě AMU. Roku 1964 se 

oženil  s Olgou  Šplíchalovou.  V roce  1965  se  stal  členem redakční  rady  časopisu  Tvář a 

zároveň působil ve  Svazu československých spisovatelů jako předseda mladých spisovatelů. 

V této  době  se  dostává  do  opozice  vůči  členům  Svazu.  Na  mimořádném  sjezdu  Svazu 

československých spisovatelů v roce 1965 kriticky vystoupil  proti  jeho činnosti.  Kritika se 

týkala  omezování  tvůrčích  aktivit  autorů.  O  dva  roky  později  předložil  konkrétní  návrh 

přeměny  Svazu,  Havlovým záměrem byla  nezávislost  na  direktivách  komunistické  strany. 

Roku 1968 se stal předsedou Kruhu nezávislých spisovatelů. Jednalo se o nezávislé iniciativní 

sdružení v rámci Československého svazu spisovatelů, Havel byl prvním předsedou Kruhu a 

zůstal jím až do roku 1970, kdy bylo toto sdružení zrušeno. Téhož roku v létě, před sovětskou 

invazí, odešel na vlastní žádost z Divadla Na zábradlí. V srpnových okupačních dnech, 21.8. 

–  27.8.  1968,  působil  v Československém  rozhlase  v Liberci,  psal  komentáře  a  proslovy 

k aktuálnímu dění, které předčítal herec Jan Tříska. V roce 1969 spolupracoval na prohlášení 

Deset  bodů adresovaných  federální  vládě,  Federálnímu  shromáždění,  vládě  ČSR,  České 

národní radě a Ústřednímu výboru KSČ – toto prohlášení odmítalo politiku tzv. normalizace. 5 

Za  Deset bodů  byl poprvé obviněn z trestného činu podvracení republiky, ale trestní řízení 

bylo následně odloženo na neurčito.   

V roce  1971  byla  zakázána  veškerá  díla  Václava  Havla.  Nesměla  být  zpřístupňována 

v knihovnách,  uváděna  v divadlech,  přednášená  na  školách.  V roce  1974  Václav  Havel 

pracoval jako dělník v trutnovském pivovaru. Toto povolání vykonával po dobu 9 měsíců. 

V letech 1975 – 1989 vykonával tzv. svobodné povolání. Roku 1975 založil edici  Expedice 

pro nezávislou literaturu. Koncem roku 1976 se účastnil řady rozhovorů a jednání, které vedly 

ke vzniku iniciativy Charta 77. Pro rok 1977 se stal společně s filosofem Janem Patočkou a 

bývalým  ministrem  zahraničí  Jiřím  Hájkem prvním mluvčím  Charty  77.  V roce  1978  se 

Václav  Havel  podílel  na  založení  Výboru  na  obranu  nespravedlivě  stíhaných  (VONS). 

V listopadu téhož roku byl opět mluvčím Charty 77 spolu s Ladislavem Hejdánkem. Mluvčím 

byl do února roku 1979, kdy byl zatčen a odsouzen na 4,5 roku nepodmíněně. Havel byl spolu 

5 Václav Havel: do různých stran: eseje a články z let 1983 – 1989.  2. vyd. Praha : Lidové noviny, 1990. s. 494 
ISBN 80-7106-000-3.
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s dalšími signatáři  Charty 77 obžalován za trestný čin podvracení republiky.  Fakticky byli 

všichni  odsouzeni  za psaní  a  rozšiřování  písemností,  které  byly  shledány jako „závadné“. 

Václav Havel vykonával trest odnětí svobody ve věznici Heřmanice, roku 1981 byl převezen 

do věznice Plzeň – Bory. V roce 1983 byl ze zdravotních důvodů propuštěn, ale následovalo 

tzv. domácí vězení. Roku 1987 se stal redaktorem samizdatových  Lidových novin. V únoru 

1989 byl zatčen za účast na demonstraci konané v souvislosti s výročím upálení Jana Palacha 

a odsouzen na 9 měsíců.  V květnu téhož roku byl podmíněně propuštěn. V březnu daného 

roku byl Václav Havel jmenován čestným členem rakouského PEN-klubu, v srpnu byl zvolen 

členem českého PEN-klubu. V říjnu byl  znovu zatčen,  ze zdravotních důvodů po několika 

dnech propuštěn. Dne 19. listopadu 1989 se stal iniciátorem a vedoucí osobností Občanského 

fóra.  Dne 10.  prosince  byl  navržen  na prezidenta  Československé  republiky.  O deset  dní 

později byl Federálním shromážděním zvolen prezidentem ČSSR. V únoru 1990 odcestoval 

do Spojených států, kde přednesl známý projev před americkým Kongresem.

Dne 5. července 1990 byl zvolen prezidentem Československé federativní republiky, jednalo 

se o znovuzvolení Federálním parlamentem. O dva roky později vzrostl nesoulad mezi českou 

a slovenskou politickou reprezentací, která obtížně hledala cesty ke shodě ohledně budoucího 

státoprávního  uspořádání.  Václav  Havel  byl  od  počátků  zastáncem  federativní  republiky 

Čechů a Slováků. Dne 20. července Václav Havel abdikoval na funkci prezidenta ČSFR a 

stáhl se na několik měsíců z veřejného života. 

Na podzim téhož roku přijal Havel nabídku ucházet  se o funkci prezidenta.  Následujícího 

roku,  v lednu  1993,  byl  Václav  Havel  zvolen  prvním  prezidentem  samostatné  České 

republiky. 

Rok 1996 je pro Havla ve znamení těžkých životních zkoušek, neboť v tomto roce zemřela 

jeho žena Olga Havlová. Odchod své ženy označil  za jednu z nejtěžších životních situací. 

Následně  bylo  Václavu  Havlovi  diagnostikováno  nádorové  onemocnění  plic,  které  bylo 

úspěšně vyléčeno. 

V následujícím  roce  1997  se  Václav  Havel  znovu  oženil,  druhou  ženou  se  stala  jeho 

dlouholetá přítelkyně Dagmar Veškrnová. Téhož roku založila Dagmar Havlová Nadaci Vize  

97,  jež  byla  následně  sloučena  s nadací  Václava  Havla,  tím vznikla  stávající  nadace  pod 

názvem Nadace Václava a Dagmar Havlových Vize 97.
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V lednu 1998 byl Václav Havel opět zvolen prezidentem České republiky. Téhož roku mu byl 

udělen čestný doktorát práv na Oxfordské univerzitě a čestný doktorát filosofie na univerzitě 

v Glasgow.  Rok  1998  byl  v České  republice  ve  znamení  politické  krize.  Pozice  Václava 

Havla  byla  v této  době  do  jisté  míry  oslabena,  zejména  z  důvodu  dlouhodobé 

rekonvalescence. Zájem veřejnosti byl zaměřen převážně na jeho soukromý život, který se 

stal terčem kritiky.

V roce 1999 Havel dovedl Českou republiku ke členství v NATO.

V roce 2003 ukončil Václav Havel svůj prezidentský mandát a opustil tak vysokou politiku. 

Nestal  se  členem  žádné  politické  strany.  Od  roku  2003  se  Václav  Havel  nadále  věnuje 

literární  a dramatické tvorbě,  angažuje se v charitativní  činnosti,  vyjadřuje  se k aktuálním 

společenským i politickým tématům u nás i ve světě. Organizuje a účastní se řady konferencí 

– příkladem může být  každoroční  Fórum 2000, které Havel pořádá od roku 1997.  Fórum 

2000 představuje  mezinárodní  konferenci,  na  níž  jsou  k diskusi  zváni  přední  političtí, 

náboženští,  vědečtí  či  umělečtí  představitelé  z celého  světa.  Diskuse  se  týkají 

celospolečenských otázek.

Václav Havel napsal řadu esejů, úvah, předmluv, poznámek či otevřených dopisů politikům. 

V této  části  práce  se  omezím  jen  na  významná  díla,  která  ve  velké  míře  souvisejí 

s divadelními hrami. Vždy je uveden rok vzniku, název díla, případně v jakém roce byla hra 

uvedena či publikace vydána. Podrobný výčet Havlových děl lze najít ve zmiňované publikaci 

Do různých stran.

PUBLIKACE VÁCLAVA HAVLA

1955 

Václav Havel poprvé publikoval v časopise Květen. Jednalo se o kritický článek vztahující se 

k současné  literatuře,  který  měl  značný  ohlas.  Tento  úspěch  posílil  Václava  Havla 

v rozhodnutí věnovat se i nadále literární tvorbě. 

1963  

V Divadle  Na zábradlí  byla  uveřejněna hra  Zahradní  slavnost,  jedná se  o Havlovu první 
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samostatnou  divadelní  hru,  která  jej  proslavila  jako  dramatika.  Téhož  roku  dokončil 

básnickou sbírku Antikódy. 

1965  

Divadlo  Na  zábradlí  uvedlo  další  Havlovu  hru  Vyrozumění.  Jedná  se  o  hru  o  dvanácti 

obrazech, v níž autor ukazuje publiku činnost úředníků v její nejabsurdnější rovině. Pro tuto 

hru Havel vymyslel speciální jazyk  ptydepe, coby nový komunikační prostředek používaný 

úředníky, kterému však nikdo jiný nerozumí.   

1966  

Nakladatelství Mladá fronta vydalo Havlovu publikaci  Protokoly. Kniha představuje výběr 

stávajících Havlových děl:  Zahradní slavnost, O dialektické metafyzice, Antikódy, Anatomie  

gagu, Vyrozumění.  

1968 

Divadlo Na zábradlí  uvedlo hru  Ztížená možnost soustředění, hra o dvou dějstvích,  jejímž 

tématem je snaha vědců popsat lidský život v celé jeho celistvosti s cílem pochopit, jak jej žít. 

Výsledkem  je  zjištění,  že  navzdory  nejdokonalejší  technice  to  není  možné.  

Téhož roku se Havel připojil k textu Dva tisíce slov, byl mu otištěn článek Na téma opozice 

v Literárních listech.  Stěžejním tématem byl  pluralitní  politický  systém.  Na podzim byla 

v Schillerově divadle v Německu uvedena hra Ztížená možnost soustředění. V tomto roce byla 

dále uvedena rozhlasová hra Anděl strážný, současně Václav Havel napsal televizní hru Motýl  

na anténě, která nebyla nikde uvedena. Zároveň získal dvě zahraniční ceny: Velká rakouská 

státní cena za evropskou literaturu; americká cena Obie za hru Vyrozumění. 

1969 

V časopise Tvář byl otištěn Havlův článek Český úděl. Téhož roku byl vydán sborník Podoby 

2, který obsahoval texty v té době zakázaných autorů. Sborník uspořádal sám Havel.  

1970  

Havel podruhé získal cenu Obie za hru Ztížená možnost soustředění. 

1971 

Václav Havel napsal hru Spiklenci, jejíž děj se odehrává v neznámé zemi Latinské Ameriky, 

v níž je potřeba zachránit demokracii. Hra měla premiéru v Německu. 
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1972

Havel dokončil divadelní hru o jedenácti obrazech s názvem Žebrácká opera. Při psaní této 

hry se Havel inspiroval anglickým básníkem a dramatikem Johnem Gayem, jenž je autorem 

stejnojmenného díla. 

1975 

Havel  vytvořil  hru  Audience,  jednoaktovou  hru  inspirovanou  vlastní  pracovní  zkušeností 

z pivovaru. Ústřední postavou hry je disident Vaněk a nadřízený sládek, který se snaží Vaňka 

přesvědčit, aby sám na sebe psal udání. Téhož roku dokončil Havel hru Vernisáž, jejíž téma je 

zaměřeno  na  povrchnost  jednoho manželského  páru,  který  po  dlouholetém snažení  získal 

určité  společenské  postavení,  které  prezentuje  vernisáží  ve  svém  novém  bytě.  

V dubnu napsal Havel otevřený dopis stávajícímu prezidentu Gustávu Husákovi. 

1976

V divadle v Terstu byla uvedena hra  Žebrácká opera.  V Rakousku pak měly premiéru hry 

Audience a Vernisáž. Havel v tomto roce dokončil hru Horský hotel. 

1977 

Exilové nakladatelství  Sixty-Eight Publishers v Torontu vydalo publikaci Hry 1970 – 1976, 

obsahující soubor Havlových divadelních her.

1978  

Havel napsal esej  Moc bezmocných, který věnoval památce Jana Patočky, zabýval se v něm 

problematikou diktatury, opozice a disidentství. V témže roce vznikla divadelní hra Protest,  

v níž vystupují  dva přátelé  Vaněk a Staněk,  kteří  se dlouhá léta neviděli  a jejichž životní 

osudy jsou nyní  rozličné.  Staněk je vysokým úředníkem a Vaněk disidentem. Tématem je 

konfrontace dvou protichůdných světů a životních postojů.

1979 – 1982 

Havel psal dopisy z vězení své ženě Olze, které byly později publikovány. Dopisy byl jediný 

povolený způsob psaní, Václav Havel neměl dovoleno vlastnit psací nástroje a papíry.

1981 

Rakouské  divadlo  poprvé  uvedlo  divadelní  hru  Horský  hotel.  V daném  roce  představilo 

divadlo ve Varšavě tři Havlovy hry: Audienci, Vernisáž a Protest.  Téhož roku získal prestižní 

pařížskou cenu Prix plaisir du théatre za divadelní hru Protest. 
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1982 

Václav Havel získal  Cenu Jana Palacha za literární dílo a obhajobu lidských práv. Téhož 

roku získal čestný doktorát na univerzitě v Torontu, také mu byl udělen čestný doktorát na 

univerzitě v Toulouse-Le Mirail. Lidové divadlo v Bělehradě uvedlo v tomto roce jeho hru 

Vyrozumění. 

1983 

Po svém propuštění z vězení napsal Havel hru  Chyba,  která byla ještě téhož roku uvedena 

v divadle  ve  Stockholmu.  Hra  je  inspirována  prostředním věznice.  Současně  byly  v New 

Yorku uvedeny hry Audience, Vernisáž a Protest. 

1984 

Havel napsal hru Largo desolato, která vychází z autorovy zkušenosti, je představením života 

disidenta  – spisovatele  v době normalizace.  V daném roce vyšel  v exilovém nakladatelství 

sborník O lidskou identitu, jenž obsahuje úvahy, fejetony, eseje Václava Havla z let 1969 – 

1979. 

1985 

Václav Havel napsal novou divadelní hru s názvem Pokoušení. 

1986 

Divadlo  v Paříži  uvedlo  hru  Largo desolato,  téhož  roku ji  uvedlo  divadlo  v New Yorku. 

V daném  roce  dokončil  redakční  práce  na  publikaci  Dálkový  výslech, která  byla  poprvé 

vydána v Edici Expedice. V daném roce byla Havlovi udělena Erasmova cena v Rotterdamu. 

1987 

Havel  dokončil  novou hru Asanace,  divadelní  hru  o  pěti  obrazech,  v níž  je  zachycena  a 

popsána politická moc v normalizačním Československu. 

1988

V Polsku byla uvedena hra Audience. V daném roce Havel napsal hru Zítra to spustíme, jejíž 

děj se odehrává v noci z 27. na 28. října roku 1918 a ústřední postavou je mladý politik Alois 

Rašín, který je zachycen v úvahách nad budoucností nového samostatného státu.

1989 

Divadlo v New Yorku uvedlo premiéru hry Pokoušení. 
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1990 

Nakladatelství Lidové noviny vydalo publikaci  Do různých stran, která představuje úvahy, 

eseje, články, veřejné projevy a prohlášení Václava Havla z let 1983 – 1989. Téhož roku byly 

knižně vydány  Projevy, vztahující se k Havlovu prezidentskému působení z období leden – 

červen 1990. 

1992

Knižně  byly  vydány  prezidentské  projevy Václava  Havla  z let  1990 -  1992 pod  názvem 

Vážení občané. 

1999 

Byly vydány Spisy – celkem 7 dílů textů Václava Havla. V roce 2007 byl vydán díl osmý. 

Spisy obsahují kompletní tvorbu Václava Havla.

2006 

Vznikla publikace  Prosím stručně,  jež je rozhovorem novináře Karla Hvížďali s Václavem 

Havlem  převážně  o  jeho  politické  kariéře.  Kniha  je  doplněna  o  Havlovy  komentáře  a 

poznámky, které si zapisoval během svého prezidentského působení.

2007  

Havel dokončil divadelní hru  Odcházení. Jedná se o dlouho očekávanou hru, kterou Havel 

začal psát již v 80. letech. Tématem hry je odcházení jednoho státníka a přicházení druhého k 

moci. Téhož roku byla vydána publikace Václav Havel – František Janouch: korespondence 

1978 – 2001.

2008 

Pražské divadlo Archa uvedlo dne 22. května premiéru hry Odcházení.
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3 SYSTÉMOVÁ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
KNIHOVNY VÁCLAVA HAVLA

Popis výchozího stavu Knihovny Václava Havla se vztahuje k říjnu 2007, kdy jsem započala 

se shromažďováním materiálů pro diplomovou práci. 

Systémová analýza je rozdělena na dvě části: statické prvky a dynamické prvky. Část statické 

prvky představuje profil stávajícího fondu knihovny, druhy dokumentů a jejich uložení, dále 

je  zde  popsána  organizační  struktura  knihovny,  stávající  prostory  a  jejich  vybavení.  Část 

dynamické prvky je zaměřena na aktuální činnost a aktivity knihovny.

3.1 STATICKÉ PRVKY

3.1.1 DOKUMENTY

Knihovna shromažďuje a uchovává materiály, jejichž autorem je Václav Havel, dokumenty 

pojednávající o Václavu Havlovi nebo materiály, které se bezprostředně týkají jeho osoby či 

jeho aktivit. 

Fond knihovny lze rozdělit  na dvě základní  části:  1. Knižní  fond  a  2. Fond speciálních 

dokumentů. 

1. Knižní fond je složen z knižních dokumentů, jejichž množství v současné době čítá 

550 knihovních jednotek. 

2. Fond  speciálních  dokumentů lze  nazývat  fondem  archivním,  neboť  se  skládá  z 

rozmanitých typů neknižních materiálů jako je korespondence, rukopisy, strojopisy aj. 

Počet  materiálů  tvořící  fond speciálních  dokumentů  nelze  v současné  době  přesně 

stanovit,  neboť  tyto  materiály  nejsou  v knihovně  dosud  kompletně  shromážděny. 

Odhad počtu těchto dokumentů se pohybuje kolem 5000 jednotek. Listinné materiály 

v počtu 4000, fotografie v počtu 1200.

Profil knihovního fondu je možné dále představit podle několika následujících hledisek:  

- hledisko typologie materiálů 
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- hledisko typologie žánrů 

- časové hledisko

- jazykové hledisko

3.1.2 TYPOLOGIE DOKUMENTŮ: 6

Knihy 

- monografie, sborníky, slovníky, encyklopedie aj.

Seriály

- zejména články z periodik.

Speciální dokumenty

- korespondence, rukopisy, drobné tisky, elektronické zdroje, obrazové dokumenty (např. 

fotografie,  plakáty,  aj.),  zvukové  dokumenty  (např.  magnetofonové  pásky,  CD  aj.), 

audiovizuální dokumenty (např. videokazety, DVD aj.)

Téměř 90 % stávajícího fondu tvoří korespondence – osobní i oficiální. 

3.1.3 TYPOLOGIE ŽÁNRŮ:

Divadelní hry, eseje, úvahy, projevy, komentáře, rozhovory, politické spisy, diplomové práce 

zaměřené na osobnost, činnost, dílo Václava Havla, biografie.

3.1.4 ČASOVÉ HLEDISKO

Pro přehlednost je možné rozdělit dokumenty na 2 části:

První celek představuje tzv.  předrevoluční období, jež zachycuje tvorbu a činnost Václava 

Havla od 50. let 20. století do roku 1989. První část lze specifikovat podle významných úseků 

Václava Havla např. divadlo, disent, občanská iniciativa.  

6 STÖCKLOVÁ,  Anna.  Základy  zpracování  dokumentu [online].  Praha  :  Ústav  informačních  studií  a 
knihovnictví, 2007. 37 s. [cit. 2008-04-13]. Dostupný z WWW: <http://texty.jinonice.cuni.cz/>.
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Druhý celek  je  definován tzv.  porevolučním obdobím,  kdy Václav  Havel  zastával  funkci 

prezidenta ČSR, ČSFR a ČR a obdobím po ukončení prezidentského mandátu. Zde je možné 

specifikovat dvě údobí: státník a občan.

3.1.5 JAZYKOVÉ HLEDISKO:

Jedná  se  o  materiály  např.  v jazyce  českém,  slovenském,  německém,  anglickém,  ruském, 

španělském, dánském, portugalském, korejském, čínském, polském a v dalších jazycích. 

3.1.6 LOKALIZACE FONDU KNIHOVNY

Fond Václava Havla je obsáhlý a knihovna v současné době eviduje jen určitou část. Velkou 

část fondu spravují i jiné instituce, mezi něž patří Památník národního písemnictví, Ústav 

pro českou literaturu AV ČR a Divadelní ústav. Důvody, proč jsou části fondu uloženy ve 

zmíněných institucích, jsou následující: v roce 2003, kdy Havel ukončil prezidentský mandát, 

bylo potřeba přemístit velké množství dokumentů z Pražského hradu, které tam bylo po dobu 

působení Václava Havla nashromážděno. V roce 2003 neexistovala Knihovna Václava Havla, 

proto se hledaly vhodné prostory pro umístění rozsáhlého množství dokumentů, o něž by bylo 

profesionálně postaráno a nehrozilo by nebezpečí ztráty,  poškození, nevhodného zacházení 

atp. Tento materiál není majetkem daných institucí, Havel si jej může kdykoliv převzít zpět. 

3.1.6.1 Dokumenty spravované jinými institucemi

a) Památník národního písemnictví (PNP) 

PNP spravuje sbírky muzejní povahy, které se týkají literárního a knižního vývoje na našem 

území  nebo se váží  k životu  a  dílu  osobností,  které  se  významně  zapsaly do dějin  české 

literatury od 18. století. Součástí správy jsou i obrazové sbírky. 

V červnu 2003 uzavřel  Václav Havel s PNP smlouvu o zpracování a roztřídění  archivních 

materiálů. Sbírku PNP převzalo od pracovníků Kanceláře prezidenta republiky (KPR), kteří ji 

doposud spravovali. Dokumenty pokrývají prezidentské období Václava Havla 1990 - 2003 a 

jedná se z velké části o kopie. 
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Materiály se člení na knihy, zejména Havlova díla vydaná v zahraničí;  výstřižky z novin a 

časopisů;  drobné  tisky tvořené  např.  separátními  čísly  časopisů,  brožurami,  plakáty, 

pozvánkami;  korespondenci prezidentskou a převážně osobní;  rukopisy;  strojopisy psané 

Havlem, které se dále dělí na poezii, eseje, články, projevy, divadelní hry, hry, na kterých se 

Havel  autorsky podílel,  přepisy rozhovorů z magnetofonových  pásek,  překlady Havlových 

prací  a  studie  o  Václavu  Havlovi  a  jeho  díle;  dokumentaci;  fotografie,  magnetofonové 

nahrávky, k nimž se řadí samizdaty Havlových děl, aktivity Kanceláře prezidenta republiky, 

spisy o Chartě 77, normalizaci v ČSSR, rozmanité dokumenty vážící se k obdobím 1948 – 

1968 – 1977 – 1989 aj. 7

Uvedený  soupis  části  fondu  Václava  Havla  byl  vyhotoven  v průběhu  listopadu  2003  – 

prosince 2004. Soupis zpracovala Růžena Hamanová.

   

V Literárním archivu Památníku národního písemnictví jsou dále uloženy dokumenty Václava 

Havla z období 1975 – 1985. Jedná se o nezpracované spisy. 

b) Ústav pro českou literaturu AV ČR (ÚČL)

ÚČL se zaměřuje na výzkum dějin české literatury od počátků do současnosti – specializuje 

se na lexikografický, historický a teoretický výzkum literatury na našem území. 

7 HAMANOVÁ, Růžena. Soupis části fondu Václava Havla předaného k uspořádání do Památníku národního 
písemnictví. Praha : Památník národního písemnictví, 2004. [cit. 16.12. 2007]
Dostupný z WWW: <http://www.vaclavhavel-
knihovna.org/datarepository/file/1046/d20b3c0612fb965d2bd9864d9ed7ce85e4e1ab29/soupis_fondu_Vaclava_
Havla_v_Pamatniku_Narodniho> .
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Ústav uchovává překlady Havlových děl, jedná se například o divadelní hry, rozhovory, eseje. 

Svazky  jsou  přeloženy  např.  do  anglického,  německého,  francouzského,  bulharského, 

dánského, ruského, španělského nebo finského jazyka. 

Ústav  zpracoval  celkem  288  svazků,  které  jsou  uloženy  ve Vědecké  knihovně  Střediska 

literárněvědných informací Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Některé svazky v arabštině, 

čínštině, hebrejštině, japonštině, korejštině a hindštině zůstaly nezpracovány.

c) Institut umění – Divadelní ústav (DÚ)

DÚ  je  vědecká,  informační  instituce,  jejímž  posláním  je  poskytovat  informační  služby 

z divadelní oblasti. Divadelní ústav se věnuje výzkumu historie českého divadla, disponuje 

knihovnou, archivem a nakladatelstvím pro divadelní literaturu. 

V archivu DÚ je v současné době uloženo 11 archivních krabic s dokumenty Václava Havla. 

Dokumenty jsou přístupné veřejnosti v rámci archivního režimu.

Do kategorie institucí,  které spravují dokumenty související s Václavem Havlem, je možné 

zahrnout též Archiv Kanceláře prezidenta republiky (AKPR), kde se uchovávají materiály 

spojené s činností  prezidentů.  Knihovna Václava Havla navázala s archivem spolupráci,  ze 

které  vyplynulo,  že  materiály  uložené  v AKPR  nebudou zatím  v knihovně  dostupné  ani 

v kopiích,  protože  archiválie  související  s  prezidentským obdobím Václava  Havla,  nejsou 

dosud zpracované.
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3.1.6.2 Dokumenty v Knihovně Václava Havla

V říjnu 2007 bylo v knihovně evidováno 550 svazků knih. Jedná se o díla, jejichž autorem je 

Václav Havel nebo se ho bezprostředně týkají. 

Většina dokumentů nebyla do listopadu 2007 zkatalogizována, neboť knihovna nedisponovala 

knihovnickým  systémem.  Průběžně  byl  vytvářen  bibliografický  soupis  v knihovně 

dostupných  dokumentů.  Elektronická  podoba  bibliografických  soupisů  je  dostupná  na 

internetových  stránkách  knihovny.  V listopadu  2007  byl  implementován  automatizovaný 

knihovnický systém Clavius a dokumenty jsou v knihovně postupně zpracovávány. 

3.1.7 ZAMĚSTNANCI

Organizační struktura knihovny je tvořena  správní radou,  dozorčí radou a  zaměstnanci. 

Organizační  struktura  vychází  z právního  statusu  knihovny,  což  je  obecně  prospěšná 

společnost (o.p.s.). 

i. Správní  rada –  činnost  je  zaměřena  na správu majetku,  řízení  činnosti  knihovny, 

rozhodování  klíčových  otázek  týkající  se  knihovny,  schvalování  rozpočtu.  Správní 

rada je složena z 9 členů.

ii. Dozorčí rada – představuje kontrolní orgán knihovny. Dozorčí rada je složena ze 3 

členů. 8

iii. Zaměstnanci: 

º výkonná ředitelka 

º projektová manažerka 

º knihovník / archivář

Zaměstnanci jsou v pracovním poměru: dva plné pracovní úvazky a jeden poloviční pracovní 

úvazek. 

8 Jmenovité  složení  správní  a  dozorčí  rady  je  uvedeno  na  internetových  stránkách  knihovny 

(http://www.vaclavhavel-knihovna.org/cs/obsah/o-knihovne/o-nas/spravni-rada/).
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3.1.7.1 Zdroje financování 

Knihovna má stanovenou a propracovanou strategii  získávání finančních zdrojů. Knihovna 

Václava  Havla  je  financována  ze  2  základních  zdrojů,  které  jsou  ze  70  %  tvořeny 

soukromými zdroji a ze 30 % zahraničními zdroji. 

Knihovna  se  může  účastnit  výběrových  řízení  vyhlašovaných  Ministerstvem  kultury  ČR 

v rámci  grantových  výzev,  které  jsou  určeny  knihovnám  a  občanským  sdružením. 

Ministerstvo  kultury  ČR  má  stanoven  program  podpory  s názvem  Veřejné  informační 

služby  knihoven  VISK,  který  je  rozdělen  do  8  oblastí:  1  –  mimoškolní  vzdělávání 

pracovníků knihoven v ICT, 2 – informační centra knihoven, 3 – digitální knihovna a archiv 

pro informační služby knihoven, 4 – RETROKON, 5 - Memoriae Mundi Series Bohemica, 6 - 

Kramerius,  7 -  Informační  zdroje  a  Jednotná  informační  brána,  8  -  CASLIN a Národní 

autority ČR. Každý rok vyhlašuje specifický grantový program podpory. Pro rok 2008 byl 

vyhlášen  program  s názvem  Knihovna  21.  století,  který  byl  zaměřen  na  podporu  práce 

s národnostními  menšinami  v  knihovnách,  podporu  dostupnosti  knihovnických  služeb 

handicapovaným občanům, rozvoj vzdělávacích a informačních činností knihoven.

Knihovna  může  využít  vyhlášených  grantových  kol  a  programů  různých  nadací  a 

ministerstvech. Domnívám se, že využívání vyhlášených programů se do jisté míry odvíjí od 

kreativity a ochoty realizovat rozmanité druhy činností a aktivit. V této souvislosti bych chtěla 

odkázat na kapitolu č. 4.6, v níž jsou představeny služby knihovny, a kde je uveden návrh 

programů pro děti a mládež, které může knihovna iniciovat. Jedná se o návrhy projektů, na 

něž  lze  žádat  finanční  podporu  (v  případě,  že  bude  vyhlášen  program  související 

s neformálním  vzděláváním  dětí  a  mládeže).  Programy  zaměřené  na  vzdělávání  dětí  a 

mládeže  vyhlašuje  např.  Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy,  Nadace  rozvoje 

občanské společnosti (NROS) aj.

3.1.8 PROSTORY 

Knihovna  Václava  Havla  sídlí  v ulici  Kateřinská  18  na  Praze  2.  Knihovna  je  umístěna 

v prvním patře  činžovního domu a rozprostírá  se  po celém patře.  Do knihovny je  možný 

přístup  pouze  přes  schodiště.  Knihovna  neumožňuje  bezbariérový  vstup.  Budova  není 

vybavena osobním výtahem.
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Prostory jsou rozděleny na administrativní místnost tj. zázemí pro zaměstnance knihovny – 

výkonnou ředitelku, projektovou manažerku, knihovníka a místnosti pro samotnou knihovnu.

Knihovna zabírá dvě místnosti o rozloze 120 m2. První prostor je tzv. vstupní, skrze nějž se 

prochází do druhé místnosti. Část vstupní místnosti je nyní využívána jako depozitář, neboť 

knihovna nedisponuje dostatečnými skladovými prostory. S druhou místností je počítáno jako 

se základem, měla by sloužit jako badatelna / studovna, kde budou umístěny regály pro knihy, 

zázemí pro badatele a místo pro archiváře. 

Prostorové uspořádání knihovny je uvedeno v příloze č. 1). Fotografie studovny a vstupních 

prostor jsou v příloze č. 1.1 a 1.2. 

3.1.9 VYBAVENÍ KNIHOVNY VÁCLAVA HAVLA

K výše uvedenému datu je vybavení knihovny – nábytek a technika – omezené. Pomineme-li 

zázemí pro zaměstnance, tak je nábytek knihovny složen z jednoho psacího stolu, na kterém 

je umístěn osobní počítač archiváře / knihovníka, jednoho konferenčního stolu, který slouží 

jako zázemí pro uživatele. 

Přístroje: 3 osobní počítače (sloužící zaměstnancům), 1 kopírovací stroj, 1 skener. 

Software:  Windows  XP,  MS  Office  2003,  automatizovaný  knihovnický  systém  Clavius, 

připojení k internetu. 

3.2 DYNAMICKÉ PRVKY

3.2.1 AKVIZICE

Akvizice  obecně,  je  jednou  z nejdůležitějších  činností  knihoven,  na  níž  závisí  další 

knihovnické  procesy.  Nejčastějšími  formami  akvizice  jsou nákup,  výměna,  dar  a  povinný 

výtisk. 
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Akvizice  v Knihovně  Václava  Havla  je  realizována  4  způsoby:  nákupem,  darem, 

autorským výtiskem a kopií z výpůjčky. 

Poslední zmíněný způsob je zaměřen na speciální dokumenty jako je např. korespondence, 

fotografie,  samizdatová  literatura  aj.,  které  knihovna  získává  převážně  od  soukromých 

vlastníků.  Postup  je  takový,  že  dokument  je  knihovně  zapůjčen,  knihovník  pořídí  kopii 

daného dokumentu,  která bude nadále uložena ve fondu a originál vrátí majiteli.  Zmíněný 

postup vyplývá ze záměru knihovny, neboť knihovna se neklade za cíl vlastnit originály či 

všechny dokumenty týkající se Václava Havla, počítá se s tím, že velké množství dokumentů 

bude  v knihovně přítomno  pouze  v kopiích,  příp.  budou vyjednány podmínky dostupnosti 

určitých  materiálů.  Majitelé  dokumentů  jsou  ve  většině  případů  kontaktováni  na  základě 

doporučení  Václava  Havla.  Výpůjčky  těchto  dokumentů  jsou  z velké  části  realizovány 

bezplatně.  V případě potřeby lze na dobu výpůjčky uzavřít  písemnou dohodu s majitelem, 

v níž se specifikují podmínky zapůjčení, seznam dokumentů a termín jejich vrácení. 

Knižní  dokumenty  jsou  získávány  formou  autorských  výtisků,  které  jsou  knihovně 

poskytovány zdarma.

3.2.2 STÁLÁ EXPOZICE

V říjnu 2007 byly aktivity knihovny zaměřeny na realizaci stálé expozice, jež byla veřejnosti 

představena dne 10. prosince 2007. Jedná se o výstavu nesoucí název Václav Havel – český  

mýtus. Záměrem výstavy je představit Václava Havla jako spisovatele, dramatika, politika a 

občana a jejím prostřednictvím přiblížit významné etapy života Václava Havla.

Příprava  expozice  započala  v květnu  2007.  Od  počátku  byla  hlavní  iniciátorkou  Dagmar 

Havlová,  jež  navrhla  strukturu  výstavy  do  stávajících  tematických  celků:  1)  dětství;  2) 

divadlo; 3) disent; 4) úřad prezidenta; 5) nemocnice. Realizátorem expozice je architekt a 

designér Bořek Šípek.

Jednotlivé tematické oddíly stručně charakterizují činnost Václava Havla v daném období. 

1) Dětství je představeno formou fotografií, dále obrázků, které maloval Václav Havel a 

dopisy, již byly adresované jeho rodičům (fotografie z expozice je uvedena v příloze 

č. 10). 
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2) Divadlo prezentuje vybrané rukopisy děl,  plakáty zvoucí na představení Havlových 

her, drobné poznámky a fotografie z jeviště Divadla Na zábradlí.

3) Disent  a aktivity Václava Havla v období 70. a 80. let se vyjevují skrze prohlášení 

Charty  77,  strojopisy,  rukopisy  a  korespondenci,  jejichž  prostřednictvím  se  Havel 

spolu  s dalšími  disidenty  vyjadřoval  k stávající  situaci  v Československu  ve  snaze 

změnit stav a běh věcí. Vypovídající jsou též policejní záznamy týkající se Václava 

Havla. Disent je zasazen do kopie místnosti na Hrádečku, která dokresluje atmosféru 

doby.

4) Úřad prezidenta je představen prezidentskou pracovnou, jež je postavena zcela ve 

shodě s původní Havlovou pracovnou z prezidentského období (fotografie pracovny je 

uvedena v příloze č. 10). Součástí jsou různé předměty – ve velké míře dary, které 

získal od jiných státníků či politiků. 

5) Nemocnice popisuje  těžké  období  Václava  Havla,  jsou  zde  ukázky  poznámek  a 

komentářů, které si Havel v nemocnici zaznamenával.

Expozice  je doplněna dvěma videoprojekcemi – jedna promítá  první  Havlův prezidentský 

projev z roku 1990, druhá projekce uvádí ukázky z dokumentárního filmu Občan Havel (režie 

Pavel Koutecký, 2007). Dále jsou zde situovány skleněné panely nesoucí citáty z Havlových 

děl  a  je zde vystaven výběr  diplomů,  ocenění  či  vyznamenání,  která  Havel  za svůj  život 

získal. 

Lze říci, že výstava stručně představuje osobnost Václava Havla ve významných úsecích jeho 

života. 

3.2.3 VEŘEJNÁ ČTENÍ

Veřejná  čtení  patří  ke  stávajícím kulturním aktivitám,  které  jsou uzavřeny do jednotného 

cyklu nazvaného  Ústně více.  Jedná se o předčítání vybraných Havlových děl, která vznikla 

v různých časových obdobích. Veřejná čtení jsou chronologicky rozdělena na 50. léta,  60. 

léta, 70. léta, 80. léta, 90. léta a současnost. Každé představení diváky seznamuje se známou i 

méně známou tvorbou Václava Havla a texty se snaží zasadit do dobových souvislostí. Texty 

jsou přednášeny českými herci a představení se konají v Městské knihovně v Praze. 
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Pro tvorbu 50. let byla vybrána raná tvorba Václava Havla – krátké prózy, poezie, divadelní 

hra  Spiklenci;  60.  léta  představují  Havla  jako  dramatika  a  začínajícího  politika;  70.  léta 

diváky vtahují do období československé normalizace a 80. léta do období politické represe 

ústící v Sametovou revoluci a počátky působení Havla v úřadu prezidenta. Tématem 90. let 

bylo  prezidentské  období,  současnost  byla  představena  výběrem  textů  z knihy  Prosím, 

stručně a divadelní hry Odcházení. 

3.2.4 INTERNETOVÉ STRÁNKY KNIHOVNY VÁCLAVA HAVLA

Stávající podoba internetových stránek (http://www.vaclavhavel-knihovna.org) knihovny byla 

spuštěna na podzim roku 2007. 

Webové stránky jsou rozděleny do dvou základních částí: knihovna a archiv. 

a) Sekce knihovna 

Představuje základní informace o knihovně. Je rozdělena na podsekce: Václav Havel, O nás,  

Aktivity, Partneři, Aktuality. Každá podsekce nabízí podrobné informace: podsekce  Václav  

Havel obsahuje životopis Václava Havla, přehled státních vyznamenání, čestných doktorátů, 

cen,  medailí  a  vybraných  členství.  V této  podsekci  jsou  dostupné  informace  o  Dagmar 

Havlové a Olze Havlové. Podsekce  O nás představuje vznik a poslání knihovny, kontaktní 

údaje,  organizační  strukturu,  zakladatele  a  přátele  knihovny.  Podrubrika  Aktivity nabízí 

přehled  činnosti  knihovny.  Uživatelé  zde  naleznou  informace  o stálé  expozici,  kulturních 

pořadech,  publikační  činnosti,  plánovaných  debatách  a  diskusích.  Podsekce  Partneři 

poskytuje  přehled  spolupracujících  organizací  a  sponzorů,  kteří  knihovnu  finančně  nebo 

jiným způsobem podpořili. Aktuality přinášejí novinky týkající se činnosti a aktivit knihovny 

nebo Václava Havla.

b) Sekce archiv 

Obsahuje informace  o knihovnickém fondu.  Archiv  je  členěn na  podsekce:  Dílo Václava  

Havla a Multimediální archiv. Podsekce Dílo Václava Havla je rozdělena na kategorie podle 

obsahového  zaměření  dokumentů:  divadelní  hry,  eseje,  knihy,  projevy  politické  spisy,  

novinové články, tiskové konference, rozhovory, korespondence. Jednotlivé kategorie obsahují 

bibliografický  soupis  Havlových  děl.  Multimediální  archiv nabízí  fotografie,  audio  a 

videozáznamy  vzniklé  v rámci  realizovaných  aktivit.  Součástí  sekce  archiv  je  rubrika 

Materiály ke stažení, z níž si uživatelé mohou stáhnout vybrané dokumenty v elektronické 
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podobě.  Uživatelé  zde např.  naleznou přehled všech inscenací  Havlových divadelních  her 

v České republice, stanoviska a prohlášení Václava Havla k aktuálním politickým událostem 

nebo dnes již historický text Charty 77. Materiály jsou na webových stránkách dostupné ve 

formátu MS Word. Tato sekce bude postupně doplňována o nové dokumenty.

Internetové  stránky knihovny jsou pravidelně  aktualizovány.  Dostupná je i  anglická verze 

stránek.  Do  budoucna  se  předpokládá  zpřístupnění  části  fondu  speciálních  dokumentů 

prostřednictvím této webové stránky. 

Náhled internetových stránek knihovny je uveden v příloze č. 5)
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4 NÁVRH KONCEPCE KNIHOVNY VÁCLAVA HAVLA

Návrh koncepce knihovnického systému Knihovny Václava Havla vychází z výše uvedeného 

výchozího stavu knihovny. Návrh obsahuje doplnění stávající akvizice knihovny a doporučení 

na  zpracování  dokumentů.  Dále  se  zabývám návrhem organizace  a  stavěním fondu,  jejíž 

součástí  je  doporučení  týkající  se  režimu  uchovávání  fondu  speciálních  dokumentů, 

digitalizace  materiálů  a  pravidelné  revize  fondu.  Součástí  koncepce  je  návrh  realizace 

knihovnických  a  informačních  služeb.  V  závěru  kapitoly  je  uveden  návrh  na  vybavení 

knihovny knižními regály a jejich rozvržení s cílem vytvořit optimální zázemí pro uživatele. 

4.1 AKVIZICE

Stávající akvizice knihovny byla popsána v podkapitole 3.2.1. Představený systém akvizice 

lze dále konkretizovat.

Systém  akvizice  je  založen  na  2  významných  aspektech  –  sledování  knižního  trhu  a 

finančních možnostech knihovny. 9 

Knižní trh je tvořen nakladatelstvími, knižními distributory (dodavateli) a knihkupectvími. 

Pro knihovnu lze doporučit sledování zejména  zahraničního knižního trhu, tzn. publikací, 

které pojednávají o Václavu Havlovi, nebo které obsahují překlady Havlových děl. Zahraniční 

trh je rozsáhlý a orientace v něm je obtížná. Nákup dokumentů, které vyšly v zahraničí lze 

usnadnit využitím českých dodavatelů, jejichž služby mohou snížit administrativní náklady 

spojené  s dodáním dokumentu.  Zahraniční  výtisky publikací  lze  získávat  též  objednávkou 

přes internetová knihkupectví (např. AMAZON, Barnes & Noble). 

Knihovně lze dále doporučit  monitoring českého i zahraničního tisku, co bylo napsáno o 

Václavu Havlovi. Výstřižky z tisku lze shromažďovat ve fyzické podobě nebo jen v podobě 

elektronické.  Monitoring  tisku  by  měl  být  zaměřen  jednak  retrospektivně,  jednak 

perspektivně.  Pro  monitoring  českého  tisku  lze  využít  například  předplatné  databáze 

Anopress.

9 STÖCKLOVÁ, Anna. Akvizice [online]. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví, 2001. [cit. 2008-07-
06]. Dostupný z WWW: <http://texty.jinonice.cuni.cz/>.
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Jak  bylo  zmíněno  výše,  knihy  publikované  v České  republice  získává  knihovna  formou 

autorského výtisku od Václava Havla.

4.2 ZPRACOVÁNÍ

Zpracování  dokumentů v knihovnách lze činit  jednak přebíráním záznamů z jiné knihovny 

nebo vytvářením vlastních záznamů. V případě přebírání již vytvořených záznamů je nutné 

stanovit si databázi, z níž budou záznamy přejímány – lze využít např. Souborný katalog ČR 

nebo portál Jednotné informační brány (JIB). Pokud má knihovna implementován protokol 

Z39.50, lze prostřednictvím tohoto protokolu přebírat záznamy i ze zahraničních bází. Pokud 

je záznam o dokumentu nalezen, zpracovatel jej převede do vlastní databáze a doplní jej o 

specifické údaje např. lokaci nebo údaje charakteristické pro danou knihovnu.

V případě,  že  identifikační  záznam  dokumentu  není  v žádné  instituci  dosud  zpracován, 

přistupuje se k tvorbě vlastního záznamu – katalogizaci nebo zpracování dokumentu. Tvorba 

záznamu je rozdělena do následujících základních kroků:

a) Analýza dokumentu

V rámci  analýzy  dokumentu  dochází  k seznámení  se  s popisnou  jednotkou,  pracuje  se 

s dokumentem v ruce.  Při analýze  se stanoví  druh dokumentu např.  kniha,  periodikum a 

vnější forma dokumentu, tzn. zda se jedná o jednosvazkové nebo vícesvazkové dílo.

b) Prameny popisu

Zpracovatel  záznamu si musí stanovit  prameny popisu, z nichž bude čerpat informace pro 

tvorbu záznamu. Prameny popisu se dělí na přímé a nepřímé. 

Přímým pramenem popisu je daná popisná jednotka. Prameny popisu jsou v tomto případě 

např.  titulní  stránka,  rub titulní  stránky,  tiráž  aj.  Nepřímým pramenem popisu jsou jiné 

zdroje, např. slovníky nebo encyklopedie.
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c) Kontrola vlastní databáze

Před samotným zpracováním se doporučuje zkontrolovat vlastní databázi, zda se daný záznam 

již v katalogu nevyskytuje.

d) Tvorba záznamu

Záznam dokumentu se skládá ze standardizované struktury: 

i. popisné údaje 

- obsahují  údaje  o  názvu  a  odpovědnosti,  údaje  o  vydání,  údaje  fyzického  popisu, 

nakladatelské  údaje,  údaje  o  edici,  údaje  poznámky,  údaje  o  standardním  čísle  a 

dostupnosti

ii. selekční údaje 

- jedná se o údaje, podle nichž je záznam dokumentu vyhledáván, např. záhlaví, notační 

znak systematického selekčního jazyka nebo předmětového selekčního jazyka

iii. obsahová charakteristika dokumentu 

- příkladem může být anotace

iv. lokační údaje 

- umístění dokumentu je vyjádřeno signaturou nebo siglou

e) Kontrola záznamu

Před  zpřístupněním  se  záznam  dokumentu  zkontroluje,  aby  se  eliminovaly  případné 

nežádoucí chyby.

Při  katalogizaci  se  postupuje  podle  standardizovaných  pravidel  AACR2.  Zpracovatel 

záznamu musí brát ohled na koncového uživatele, který bude záznam vyhledávat. Proto by se 

měl  klást  důraz  na  doplnění  selekčních  údajů.  Ve  specializovaných  knihovnách  musí 

obsahovat odbornou terminologii. Obecně platí, že záznam nemá obsahovat znaky nebo kódy, 

které jsou pro uživatele nesrozumitelné.
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Zpracování dokumentů v Knihovně Václava Havla je realizováno v rámci automatizovaného 

knihovnického systému  Clavius.  Jak bylo výše uvedeno, fond knihovny je složen ze dvou 

částí – fond specializovaných dokumentů a knižní fond. Popisné jednotky fondu knihovny je 

potřeba  zpracovat  takovým  způsobem,  aby  se  při  vyhledávání  zobrazovaly  související 

záznamy,  tzn.  záznamy  vztahující  se  k jednomu  dílu.  Například:  uživatel  vyhledává 

dokumenty  vztahující  se  k divadelní  hře  Ztížená  možnost  soustředění.  V knihovně  jsou 

uložena knižní vydání této divadelní hry,  ale též fotografie, rukopis, samizdatové vydání a 

audiovizuální záznam z představení. Odpovědí na uživatelův dotaz by měl být přehled všech 

záznamů, které souvisejí s dotazem  Ztížená možnost soustředění. Tento požadavek lze řešit 

propojovacím  polem  unifikovaný  název. Záměrem  unifikovaného  názvu  je  jednoznačně 

identifikovat  dokument  a  usnadnit  vyhledávání.  Unifikovaný název může  být  v  knihovně 

použit jako hlavní selekční údaj. 

Propojení záznamů polem unifikovaný název je nutným řešením, které jednak usnadní práci 

knihovníkovi v pořádání a orientaci ve fondu,  jednak nabídne uživateli tzv. přidanou hodnotu 

v podobě souvisejících dokumentů, které mohou podpořit uspokojení požadavků uživatele.

4.3 ORGANIZACE KNIHOVNÍHO FONDU

Návrh  organizace  knihovního  fondu  procházel  několika  fázemi,  které  se  zde  pokusím 

představit, neboť jednotlivé návrhy byly konzultovány s pracovníkem knihovny. Na základě 

jeho připomínek byly návrhy upravovány, aby odpovídaly reálné funkci, kterou mají splňovat. 

Ve výsledku jsou v této práci představeny dva projekty pro organizaci knižního fondu a dva 

pro organizaci fondu speciálních dokumentů, přičemž druhý návrh vždy vychází z kritických 

připomínek  pracovníka  knihovny.  Návrh  organizace  knihovního  fondu  současně  vychází 

z odborných publikací, zejména od PhDr. Anny Stöcklové10 a PhDr. Hany Vodičkové11.

10 STÖCKLOVÁ, Anna. Dekompozice knihovnického systému. In PAPÍK, R. SOUČEK, M.  STÖCKLOVÁ, 
A. (ed.). Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na  
podporu informačního a knihovnického vzdělávání. 1. vyd.  Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF 
UK; 2001, s. 1-7.
11 VODIČKOVÁ, Hana. Organizace informačního fondu. 1. vyd. Praha : SPN, 1983. 143 s.
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4.3.1 ZPŘÍSTUPNĚNÍ FONDU KNIHOVNY VÁCLAVA HAVLA

Jak bylo uvedeno výše, složení fondu Knihovny Václava Havla je různorodé. Značnou část 

fondu tvoří  speciální  dokumenty.  Na základě  této  analýzy  lze  doporučit  rozdělení  sbírky 

knihovny na fond knižních dokumentů a na fond speciálních dokumentů. 

Fond  speciálních  dokumentů  se  uživatelům  zpřístupní  v jiném režimu  než  fond  knižních 

dokumentů,  neboť se jedná o dokumenty archivního  charakteru,  které  vyžadují  specifické 

zacházení a ochranu. 

Pro  knižní  fond lze  doporučit  volný  přístup s volným výběrem.  Uživatelé  budou moci 

využívat  příruční  knihovnu a  knižní  svazky volně  bez  nutné  asistence  knihovníka.  Volný 

přístup k fondu s volným výběrem je stávajícím trendem knihoven.

Pro fond speciálních dokumentů navrhuji zprostředkovaný přístup. Uživatelé nebudou mít 

přímý přístup k těmto dokumentům, zprostředkuje je pracovník knihovny. Dokumenty typu 

fotografií nebo rukopisů vyžadují odlišné zacházení než je tomu u knižních svazků, zároveň je 

potřeba  zajistit  ochranu před krádeží  či  ztrátou,  neboť z velké  části  se jedná o originální, 

vzácná díla, jež nejsou k dispozici v běžných knihovnách, jako je tomu u knižního fondu. 

4.3.2 STAVĚNÍ KNIŽNÍHO FONDU

Na základě dostupnosti knižního fondu prostřednictvím volného výběru,  navrhuji pořádání 

fondu  tematické v kombinaci  s abecedním a  chronologickým řazením.  Uvedené  stavění 

fondu je navrženo s ohledem na uživatele, pro něž musí být orientace ve fondu srozumitelná a 

přehledná. Na tomto základě je fond rozdělen do hlavních skupin, které srozumitelně vystihují 

jednotlivé etapy Havlova života,  s nimiž je spojena jeho tvorba.  Stavění fondu zohledňuje 

také knihovníka, pro nějž je přehlednost fondu zásadní podmínkou pro efektivní vykonávání 

svého zaměstnání. 

Návrh organizace fondu vychází z osobních zkušeností s pořádáním knižního fondu v malé 

odborné knihovně. 12

12 Stávající  zaměstnání  je Dokumentační  a  informační  středisko  Českého  helsinského  výboru,  jedná  se  o 
knihovnu se zaměřením na oblast lidských práv. Velikost fondu je cca 3000 knihovních jednotek.
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1. NÁVRH POŘÁDACÍHO SCHÉMATU PRO KNIŽNÍ FOND

Návrh  pořádacího  systému  předpokládá  rozdělení  do  5  základních  skupin,  které  jsou 

vyjádřeny slovně podle oblastí, které charakterizují činnost Václava Havla. 

Jedná se o základní skupiny:

DIV Divadlo

DIS Disent

STA Státník

OBC Občan

OST Ostatní

Skupina Divadlo 

Knižní vydání Havlových divadelních her.

Skupina Disent 

Knihy, které vznikly v době 70. a 80. let. Jedná se o knihy vydané buď v exilu, nebo po roce 

1989. Tematicky se zaměřují na politické a občanské aktivity Václava Havla.

Skupina Státník 

Knižní dokumenty týkající se vykonávání prezidentského úřadu od roku 1989 do roku 2003.

Skupina Občan 

Tvorba Václava Havla po roce 2003 příp. tvorba z 50. a 60. let.
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Skupina Ostatní 

Publikace o Václavu Havlovi, příp. publikace, které Havel přečetl, a další dokumenty, jejichž 

autorem Havel není.

Jednotlivé  hlavní  skupiny  budou  vyjádřeny  slovně,  jak  je  uvedeno  výše  a  doplněny  o 

charakteristickou zkratku,  jež  bude vyjádřena  v signatuře.  Zkratky budou tvořeny třemi 

počátečními písmeny: divadlo DIV; disent DIS; státník STA; občan OBC; ostatní OST. 

V hlavních skupinách budou publikace řazeny abecedně podle názvu a uvnitř budou řazeny 

chronologicky podle data vydání. Opakovaná vydání jednoho díla tak budou umístěna vedle 

sebe. Abecední řazení podle názvu bylo vybráno z důvodu, že autorem knih je Václav Havel, 

abecední  řazení  podle  autora  v tomto  případě  nemá  smysl.  Zároveň  byl  brán  ohled  na 

uživatele, pro něž abecední pořádání může být srozumitelnější, a může jim usnadnit orientaci 

ve fondu. V případě velkého množství dokumentů tvořících skupinu  Ostatní lze navrhnout, 

aby se tato skupina řadila podle jmen autorů. 

NÁVRH SIGNATURY PRO KNIŽNÍ FOND

Signatura pro navržené uspořádání obsahuje  hlavní skupinu,  název a  rok vydání. Hlavní 

skupina je vyjádřena zmíněnými třemi počátečními písmeny, název je formulován také třemi 

počátečními písmeny a následuje poslední dvojčíslí roku vydání publikace. Jednotlivé části 

signatury jsou odděleny lomítkem.

Příklad signatury pro knihu Letní přemítání, jež byla vydána v roce 1991:

Letní  přemítání spadá  do  prezidentského  období  Václava  Havla  –  je  zařazena  do  hlavní 

skupiny Státník (STA); název je vyjádřen zkratkou Let a rok vydání posledním dvojčíslím roku 

1991.

Příklad signatury pro knihu Dopisy Olze, jež byla vydána v roce 1985: 
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Dopisy Olze vznikly v průběhu výkonu trestu  odnětí  svobody Václava  Havla,  vztahují  se 

k období  disentu  –  publikace  je  přiřazena  do  skupiny  Disent  (DIS);  název  je  zastoupen 

zkratkou Dop, rok vydání je vyjádřen posledním dvojčíslím roku 1985.

Příklad signatury pro publikaci Ztížená možnost soustředění, jež byla vydána v roce 1969: 

Ztížená  možnost  soustředění je  divadelní  hra  –  knižní  vydání  spadá  do  skupiny  Divadlo 

(DIV); název vyjádřen zkratkou Zti a rok vydání posledním dvojčíslím roku 1969.

4.3.2.1  Úskalí předloženého návrhu

Představený  návrh  byl  konzultován  s pracovníkem knihovny  a  podroben  kritice,  která  se 

týkala: 

a) Pořádací schéma rozdělené do 5 skupin

Podle pracovníka knihovny je knižní fond rozdělen do příliš velkého množství tematických 

skupin. V současné době je knižních svazků omezené množství (cca 550) a z toho důvodu 

nelze všechny představené kategorie  naplnit.  Ve výsledku se může stát,  že v jedné hlavní 

skupině bude pouze jedna kniha.

b) Signatury

Složení signatury je podle knihovníka příliš detailní a rozsáhlé. Podle jeho názoru se může 

stát, že v případě duplikátů bude potřeba odlišit publikace dalším znakem, čímž se výsledná 

podoba signatury opět rozšíří. Konstrukce signatury je zároveň složitá, a pro uživatele nemusí 

být srozumitelná.
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Po kritice současných zaměstnanců jsem přistoupila k vypracování druhého návrhu.

2. NÁVRH KLASIFIKAČNÍHO SCHÉMATU PRO KNIŽNÍ FOND

Pro knižní fond navrhuji 3 hlavní klasifikační třídy:

A
Dílo Václava Havla

- knižní vydání tvorby Václava Havla

B

O Václavu Havlovi

- publikace,  jejichž  autorem  není  Václav 

Havel

C

Ostatní

- publikace, které Václav Havel přečetl nebo 

tematicky souvisejí s jeho aktivitami

Hlavní klasifikační třída Dílo Václava Havla nese označení písmenem A. Hlavní třída bude 

rozdělena do 4 podtříd: divadlo, disent, státník a občan, které ponesou numerické vyjádření 

ve vztahu k hlavní třídě:

A Dílo Václava Havla

A1 Divadlo

A2 Disent

39



A3 Státník

A4 Občan

Klasifikační třída O Václavu Havlovi bude označena písmenem B a rozčleněna na kategorie. 

Pro tuto práci se omezím na kategorii Biografie.

B O Václavu Havlovi

B1 Biografie

Klasifikační  třída  Ostatní bude  označena  písmenem  C.  Další  dělení  této  kategorie  lze 

v případě potřeby rozpracovat. Postup bude analogický k výše uvedenému.

 

C Ostatní

Řazení publikací se odvíjí dle pořadového čísla. Pořadové číslo bude knihám přiřazováno tak, 

aby publikace stejného názvu, ale různého vydání stály vedle sebe – všechna vydání jedné 

knihy budou řazena chronologicky.

NÁVRH SIGNATURY PRO KNIŽNÍ FOND

Signatura pro navržené uspořádání obsahuje hlavní třídu (podtřídu) a pořadové číslo knihy. 

Příklad signatury pro knihu Letní přemítání, jež byla vydána v roce 1991:

A3/020
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Znak  A3 vyjadřuje  podtřídu  Státník,  číslo  020 je  pořadovým  číslem,  které  bylo  knize 

přiděleno.

4.3.2.1  Závěr

Na základě dalších konzultací se lze přiklonit k druhému způsobu stavění fondu. Rozdělení do 

kategorií přispěje k zachování přehlednosti fondu pro uživatele i pro pracovníka knihovny.

Se stanovenými podtřídami lze počítat do budoucna a to vzhledem k tomu, že části fondu jsou 

uloženy v jiných institucích, které by v budoucnu měly být uloženy v knihovně. To se týká 

např. ÚČL, kde jsou uloženy knižní svazky překladů Havlových děl.

V knihovně je již nyní dostupné množství překladů Havlových děl. Cizojazyčná díla budou 

stavěna spolu s díly v českém jazyce. 

4.3.3 STAVĚNÍ FONDU SPECIÁLNÍCH DOKUMENTŮ

Jak  bylo  zmíněno  výše,  fond  speciálních  dokumentů  bude  přístupný  zprostředkovaně, 

uživatelé k němu nebudou mít volný přístup. Vzhledem k povaze dokumentů a způsobu jejich 

uložení je žádoucí zvolit odlišné pořádání, než jaké bylo navrženo pro knižní fond.

U fondu speciálních  dokumentů  se  lze  omezit  jen  na  hledisko  pracovníka  knihovny,  pro 

kterého musí být organizace fondu maximálně přehledná. Z hlediska uživatele musí být fond 

uspořádán tak, aby uživatel získal všechny potřebné dokumenty v relativně krátkém čase.

1. NÁVRH KLASIFIKAČNÍHO SCHÉMATU FONDU SPECIÁLNÍCH 

DOKUMENTŮ
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Fond speciálních  dokumentů  lze  rozdělit  do  kategorií  podle  typologie  dokumentů,  které 

budou dále tříděny do hlavních klasifikačních tříd. 

Návrh kategorií dokumentů pro rozdělení fondu: 

º rukopisy / strojopisy (R) 

º korespondence (K) 

º fotografie (F) 

º dokumentace (D - např. plakáty, programy, pozvánky aj.) 

º audio / video záznamy (Au / Vi) 

º separáty (S) 

º projevy (P) 

Značení  jednotlivých  kategorií  dokumentů  bude  podle  počátečních  písmen  uvedených  v 

závorce.

Pro fond speciálních dokumentů lze využít hlavní skupiny navržené již pro knižní fond (viz 1.  

Rozdělení knižního fondu). 

Fond  speciálních  dokumentů  bude uchováván  v archivních  boxech.  Archivní  boxy budou 

rozděleny  do  hlavních  klasifikačních  tříd,  dále  budou  rozděleny  chronologicky,  podle 

časového období – např. desetiletí a ponesou označení kategorie dokumentů, které jsou v nich 

uloženy. Archivním boxům budou dále přiřazena pořadová čísla, která se budou uvádět za 

písmenem značícím kategorii.  Dokumenty budou signovány v souladu s označením daného 

boxu.

Samotná  organizace  dokumentů  v boxech  bude  záviset  na  dané  kategorii  –  lze  doporučit 

řazení chronologické v kombinaci s abecedním. 

NÁVRH SIGNATURY PRO FOND SPECIÁLNÍCH DOKUMENTŮ

Příklad  signatury  archivního  boxu,  v němž  je  uložena  korespondence  Václava  Havla  

s Františkem Janouchem ze 70. let:
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DIS – klasifikační třída Disent, 70 – označení časového období roku 1970, K – označení pro 

korespondenci, 1 – pořadové číslo archivního boxu.

Řazení korespondence bude abecední podle adresátů, se kterými si Václav Havel dopisoval a 

následně řazeno podle data.  

Příklad signatury archivního boxu, v němž jsou uloženy fotografie z divadelního představení 

Ztížená možnost soustředění z roku 1998:

DIV/90/F/2

DIV – klasifikační třída Divadlo, 90 – označení pro časové období, F – kategorie fotografie, 2 

– pořadové číslo boxu

Řazení ostatních dokumentů bude zpravidla abecedně podle názvů, neboť jej lze aplikovat na 

rukopisy, fotografie, eseje, drobné tisky, audio / video záznamy.

4.3.3.1  Úskalí předloženého návrhu

Tento  způsob  rozdělení  fondu  speciálních  dokumentů  a  návrh  jeho  třídění  byl  také 

konzultován  s pracovníkem  knihovny  a  podroben  kritice,  která  byla  směrována  na 

problematický  aspekt  kategorie  dokumentů.  Vytváření  kategorií  tohoto  typu  je  obvykle 

nedostatečné, a zároveň omezující. Pokud se dokumenty rozdělí do daných kategorií, ztrácí se 

souvislost  s tematicky  příbuznými  dokumenty.  Příkladem  může  být  rukopis  /  strojopis 

divadelní hry – uživatel může mít zájem o rukopis konkrétní divadelní hry, ale zároveň by 

měl mít možnost získat veškeré dokumenty, které s daným rukopisem souvisejí. Pokud budou 
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„rozptýleny“  v jiných archivních krabicích,  je pravděpodobné,  že mu nebudou poskytnuty, 

neboť o ně nežádal. 

Pracovník knihovny hovoří  o tzv. „přidané hodnotě“, kterou by měli  uživatelé  v knihovně 

získat  –  uživatelům by měly být  vždy poskytnuty  kompletní  informační  zdroje  k danému 

požadavku. 

Na základě těchto připomínek jsem přistoupila k vytvoření druhého návrhu.

2. NÁVRH KLASIFIKAČNÍHO SCHÉMATU FONDU SPECIÁLNÍCH 

DOKUMENTŮ

Druhý návrh bude zohledňovat  požadavek,  aby  tematicky příbuzné dokumenty byly na 

jednom místě. 

V této  souvislosti  lze  navrhnout  rozdělení  fondu do  hlavních  klasifikačních  tříd  a  dílčích 

podtříd – shodných s fondem knižním (viz 2. návrh):

D Dílo Václava Havla

D1 Divadlo

D2 Disent

D3 Státník

D4 Občan
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V jednotlivých  podtřídách  lze  vytvořit  dílčí  třídy,  které  budou  konkrétně  tematicky 

zaměřeny. 

Příkladem mohou být divadelní hry. Divadelní hry, jejichž autorem je Václav Havel, spadají 

do hlavní klasifikační třídy Dílo Václava Havla a do podtřídy Divadlo. Podtřídu Divadlo lze 

rozdělit na  18 kategorií, neboť Václav Havel dosud napsal 18 divadelních her.13 Je možné 

vytvořit specifické kategorie pro jednotlivé divadelní hry, do nichž lze zařazovat všechny 

dokumenty související s konkrétní divadelní hrou.

D1 Divadlo

D1A Rodinný večer

D1B Zahradní slavnost

D1C Vyrozumění

Tematické  rozdělení  je  možné  aplikovat  na  ostatní  materiály tvořící  fond  speciálních 

dokumentů. 

Pro podtřídu  Disent lze  navrhnout  3 tematické skupiny:  Charta 77,  Občanské iniciativy 

(např.  materiály  související  s činností  Výboru  na obranu nespravedlivě  stíhaných  VONS), 

Výkon trestu odnětí svobody (tematické skupiny se mohou rozšířit).14

D2 Disent

D2A Charta 77

13 Bibliografický soupis Havlových divadelních her je uveden v příloze č. 6 .
14Rozdělení  do  výše  uvedených  tematických  skupin  vychází  ze  životopisu  Václava  Havla,  neboť  fond 
speciálních dokumentů je v knihovně shromážděn jen z malé části (duben 2008).
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D2B Občanské iniciativy

D2C
Výkon trestu odnětí 

svobody

Podtřídu Státník je možné rozdělit na dvě skupiny: Projevy, Politické spisy.

D3 Státník

D3A Projevy

D3B Politické spisy

Pro podtřídu Občan lze navrhnout tematické skupiny: Stanoviska, Projevy 

D4 Občan

D4A Stanoviska

D4B Projevy

Shodné  tematické  členění  fondu  lze  aplikovat  na  dokumenty  pojednávající  o  Václavu 

Havlovi.
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Výše  uvedené  rozdělení  dokumentů  splňuje  požadavek  uložení  tematicky  souvisejících 

dokumentů na jednom místě, tzn. v archivním boxu. Dokumenty lze v příslušných archivních 

boxech řadit chronologicky. Stavění archivních boxů bude podle klasifikačních tříd a uvnitř 

chronologicky.

NÁVRH SIGNATURY PRO FOND SPECIÁLNÍCH DOKUMENTŮ

Signatury  fondu  speciálních  dokumentů  budou  tvořeny  hlavní  klasifikační  třídou, 

podtřídou a  tematickou kategorií. Každému archivnímu boxu lze přiřadit  pořadové číslo, 

podle něhož se fond speciálních dokumentů seřadí.

Příklad signatury archivního boxu, v němž jsou uloženy fotografie z divadelního představení 

Vyrozumění:

D1C/020

Znak D1C vyjadřuje podtřídu  Divadlo a tematickou skupinu pro divadelní hru Vyrozumění, 

číslo 020 je pořadové číslo archivního boxu. 

 

4.3.3.1 Závěr

Fond  speciálních  dokumentů  bude  zpracován  v automatizovaném  knihovnickém  systému, 

který bude umožňovat odkazy na související dokumenty. V této souvislosti je možné říci, že 

dokumenty mohou být rozděleny různě (nemusí být všechny na jednom místě), protože AKS 

pracovníka upozorní na související dokumenty.

Z výše  uvedených dvou variant  je možné se přiklonit  k druhému způsobu pořádání  fondu 

speciálních  dokumentů,  neboť  řeší  hledisko  komplexnosti  zdrojů  umístěných  na  jednom 

místě.  Zároveň  zachovává  shodné  tematické  třídění  jako  u  knižního  fondu  a  konstrukce 

signatury zachovává princip jednoduchosti.
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4.3.4 UCHOVÁVÁNÍ FONDU SPECIÁLNÍCH DOKUMENTŮ

Pro fond speciálních  dokumentů  je  nutné  zajistit  vhodné a  bezpečné  podmínky uložení  a 

uchovávání materiálů. Papírové dokumenty se doporučuje uchovávat při teplotě 16 – 20°C a 

při relativní vlhkosti vzduchu 40 – 60%. 

Jednotlivé části fondu speciálních dokumentů je vhodné uchovávat ve speciálních archivních 

obalech  a  boxech  z nekyselého  papíru,  které  vyrábí  a  dodává  Národní  knihovna  ČR 

zákazníkům na míru. Jednotlivé materiály mohou být uchovány v deskách nebo obalech a 

následně uloženy v archivní krabici.

Filmy vyžadují speciální uložení při teplotě 4 – 12°C při relativní vlhkosti 20 – 30%. Filmy 

nesmějí být ukládány do papírových krabic.

Při  skladování  všech  dokumentů  je  potřeba  kontrolovat  intenzitu  světla,  které  je  fond 

vystaven. Doporučuje se chránit dokumenty před přirozeným světlem pomocí žaluzií či rolet. 

V souvislosti  s umělým  osvětlením  se  doporučuje  upřednostnit  standardní  žárovky  před 

osvětlováním pomocí zářivek.

Uchovávání  fondu  speciálních  dokumentů  v knihovně  se  v současné  chvíli  jeví  jako 

problematické,  neboť  knihovna  nedisponuje  dostatečnými  depozitními  prostory,  které  by 

zajistily optimální podmínky uchování a ochrany dokumentů. 

4.4 DIGITALIZACE 

V rámci  fondu  speciálních  dokumentů  se  předpokládá,  že  tyto  materiály  budou 

digitalizovány.  S digitalizací  se  již  započalo  a  do  budoucna  se  počítá,  že  většina  těchto 

materiálů bude dostupná v elektronické podobě. 

Technologie  digitalizace  dokumentů  je  současným  trendem,  jedná  se  o  jednu  z metod 

zajišťující  dlouhodobou ochranu dokumentů,  kdy jsou uživatelům zpřístupňovány digitální 

kopie dokumentů namísto originálů. Originální dokumenty tak nejsou vystaveny nebezpečí 

poškození, opotřebení nebo ztráty a jsou uchovávány pro budoucí generace.
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Fond speciálních  dokumentů  je tvořen vzácnými,  originálními  materiály.  Jedná se  však o 

materiály, které jsou ohroženy nejen degradací, ale též poškozením v důsledku nevhodného 

zacházení nebo jen půjčování ke studiu. Zároveň jsou ohroženy ztrátou či krádeží. Na základě 

všech zmíněných důvodů bylo učiněno rozhodnutí, že se fond speciálních dokumentů bude 

digitalizovat. Elektronická podoba materiálů umožní přístup i k takovým dokumentům, které 

by  za  stávajících  podmínek  nebylo  možné  zapůjčit  (např.  míra  poškození  dokumentů). 

Vybrané  digitalizované  dokumenty  bude  možné  zpřístupnit  též  přes  internetové  stránky 

knihovny.  V  této  souvislosti  se  stále  řeší  aspekt  autorských  práv  nebo  etiky.  Zmínit  lze 

zveřejňování  například  korespondence,  kdy  nestačí  jen  souhlas  Václava  Havla,  ale  také 

adresáta.  Hledisko  etiky se  vyjevuje  například  v případě  fotografií,  kdy je  potřeba  zvážit, 

v jakých situacích je osoba zachycena a zda je vhodné takové fotografie vystavit na internet 

volně k prohlédnutí.

Digitalizace fondů vyžaduje stanovení plánu a metodiky. Plán digitalizace zahrnuje analýzu 

dokumentů, přípravu předloh pro snímání, samotné snímání, úpravu dat, kontrolu správnosti a 

kvality  nasnímaných materiálů,  způsob archivace a správy dat.  Analýza  má stanovit,  jaké 

zdroje jsou k dispozici,  pro koho jsou digitalizované materiály určeny. Volí se též vstupní 

zařízení  pro snímání.  U volby snímacího zařízení  jsou důležité dva parametry:  rozlišovací 

schopnost a rychlost snímání. Při analýze by se mělo rozhodnout, zda se výsledné dokumenty 

budou  tisknout,  tzn.  zda  výstupem  bude  opět  tištěný  materiál.  Současně  se  doporučuje 

stanovit si pravidla kontroly a kvality. Digitalizované dokumenty musí mít zajištěno bezpečné 

uložení a pamatovat by se mělo také na kompatibilitu dat. 15

Plán digitalizace v knihovně je v současné době zaměřen na 2 priority: skenují se dokumenty, 

které byly do knihovny pouze zapůjčeny a dokumenty, o něž je mezi uživateli největší zájem. 

V druhé  fázi  budou  digitalizovány  všechny  zbývající  materiály  tvořící  fond  speciálních 

dokumentů.

Dokumenty jsou digitalizovány v rozlišení 300 dpi (při zhoršené kvalitě originálu v rozlišení 

400 nebo 600 dpi). Obrazové dokumenty jsou ukládány ve formátu .jpg nebo .gif. Pro textové 

dokumenty lze doporučit  formát  .tif.  Dokumenty ve formátu .tif  lze  následně převádět  do 

formátu  .pdf.  Ke  každému  naskenovanému  dokumentu  jsou  přiřazena  klíčová  slova, 

charakterizující  obsah  dokumentu.  Naskenované  dokumenty  jsou  zálohovány na  externím 

15 Sbírky v počítači: muzea, archivy a knihovny v éře digitálních informací. Praha : Národní technické muzeum, 
2004. 110 s. ISBN 80-7037-131-5.
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disku. Zpřístupnění elektronických dokumentů uživatelům lze realizovat formou speciálního 

software. 

Pro  digitalizaci  fondu lze  doporučit  specializovaný  skener,  který  bude  schopen zpracovat 

množství  dokumentů  ve  vysoké  kvalitě.  V této  souvislosti  lze  poznamenat,  že  knihovna 

vlastní skenovací zařízení, které kombinuje fax a kopírovací stroj. Domnívám se, že taková 

multifunkční zařízení nelze doporučit pro digitalizaci vzácných dokumentů, které knihovna 

uchovává. V současné době je na trhu široká nabídka výkonných skenerů, které lze pořídit 

s relativně nízkými  náklady.  Pro zajištění  kvalitních elektronických dokumentů se jedná o 

nezbytný požadavek.

4.5 REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU

Podle  Knihovního  zákona, tj.  zákon  č.  257/2001  Sb.,  o  knihovnách  a  podmínkách 

provozování  veřejných  knihovnických  a  informačních  služeb,  je  provozovatel  knihovny 

povinen provádět pravidelnou revizi knihovního fondu. Cílem revize je zkontrolovat rozdíly 

mezi stávajícím stavem knihovního fondu a stavem zaznamenaným. Knihovny s fondem do 

5000 popisných jednotek provádí pravidelnou revizi každé 3 roky. 16 

Kontrola fondu se realizuje pomocí přírůstkového seznamu nebo pomocí místního seznamu. 

Výsledkem revize je nejčastěji soupis chybějících, poškozených nebo zastaralých dokumentů. 

4.6 SLUŽBY

Služby poskytované informačními institucemi se odvíjejí od informačních potřeb a požadavků 

uživatelů.  Úkolem  informačních  institucí  je  tyto  informační  potřeby  uspokojovat 

prostřednictvím služeb,  které lze  obecně zastřešit  pojmem  informační služby.  Informační 

služby  jsou  obecně  definovány  jako  „služby  založené  na  zprostředkování  a  zpracování  

informací uživatelům“17. 

16 STÖCKLOVÁ, Anna. Organizace knihovního fondu. In PAPÍK, R. SOUČEK, M., STÖCKLOVÁ, A. (ed.). 
Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu 
informačního a knihovnického vzdělávání. 1.  vyd.   Praha:  Ústav informačních studií  a knihovnictví  FF UK; 
2001, s. 1-20.  
17 ČINČERA, Jan. Informační služby. Praha : VOŠIS, 2001. s. 4.
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Rozsah  poskytovaných  informačních  služeb  se  odvíjí  od  velikosti  informační  instituce, 

množství uživatelů,  oborového zaměření knihovny. Jednotlivé instituce  přizpůsobují  své 

služby potřebám uživatelů. Liší se služby mezi knihovnami veřejnými, specializovanými nebo 

se  odlišují  od  služeb,  které  jsou  poskytovány  v informačních  centrech  nebo  střediscích. 

Instituce, která poskytuje služby veřejnosti, by měla znát své uživatele a průběžně zjišťovat 

jejich potřeby a přizpůsobovat i rozšiřovat své služby. Doporučuje se činit průzkumy a šetření 

mezi uživateli, které včas odhalí nedostatky instituce a pomohou rychle reagovat na změny a 

nové informační požadavky čtenářů.

Knihovna  Václava  Havla  poskytuje  veřejné  knihovnické  a  informační  služby,  jak  je 

charakterizuje  knihovní  zákon.  Knihovna  je  zapsána  v evidenci  knihoven  vedenou 

Ministerstvem kultury  ČR,  k níž  je  vyžadován  i  knihovní  řád,  v němž jsou poskytované 

služby uvedeny.  Výčet  služeb  je  převzat  z knihovního  řádu  Knihovny Václava  Havla18 a 

doplněn o  návrh jejich realizací. Knihovní řád upravuje právní vztahy mezi knihovnou a 

uživatelem, stanovuje práva a povinnosti uživatelů a samotné knihovny.

V této práci jsou služby rozděleny do 2 základních kategorií  na služby dotazové a služby 

iniciativní. 19 

4.6.1 SLUŽBY DOTAZOVÉ

4.6.1.1  Výpůjční služby

Výpůjční  služby v Knihovně Václava  Havla  budou realizovány pouze  prezenční  formou 

registrovaným čtenářům – držitelům platného čtenářského průkazu. Pro prezenční studium 

materiálů je uživatelům vyhrazen prostor studovny. 

Jednotlivé  výpůjčky  se  evidují  přes  výpůjční  protokol automatizovaného  knihovního 

systému.  Uživatel  bude moci  využít  dokumenty z volného výběru  nebo materiály  z fondu 

specializovaných  dokumentů,  které  budou  dostupné  zprostředkovaně,  tzn.  za  asistence 

18 Knihovna Václava Havla.  Knihovní řád [online]. Knihovna Václava Havla : Praha, 2008 [cit. 2008-04-27]. 
Dostupný z WWW: <http://www.vaclavhavel-knihovna.org/cs/obsah/archiv/o-archivu/>.

19 STÖCKLOVÁ, Anna. Služby knihoven [online]. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví, 2001 [cit. 

2008-04-13]. Dostupný z WWW: <http://texty.jinonice.cuni.cz/>.
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pracovníka knihovny. Do studovny si uživatel bude moci vypůjčit maximálně 10 dokumentů 

najednou.

Uživatelé budou moci používat online katalog (OPAC), který bude dostupný přes internetové 

stránky nebo ve  studovně knihovny.  Pokud čtenáři  využijí  vzdálený přístup  do  katalogu, 

mohou  zadat  rezervaci  požadovaných  dokumentů  přes  internet  prostřednictvím  zakládání 

uživatelských  účtů.  Uživatelé  budou  moci  využívat  rezervaci  dokumentů  i  pomocí 

elektronické pošty. 

Součástí  výpůjčních  služeb  jsou  meziknihovní  výpůjční  služby  (MVS).  MVS  jsou 

standardní  službou  většiny  knihoven.  Pokud  uživatel  žádá  dokument,  jenž  se  ve  fondu 

knihovny nevyskytuje,  ale je dostupný ve fondu jiné instituce,  knihovna jej  zprostředkuje. 

Zařazení  MVS  do  služeb  Knihovny  Václava  Havla  usnadní  zpřístupňování  množství 

materiálů,  neboť  její  fond  je  dosud  spravován  i  jinými  institucemi  (Památník  národního 

písemnictví, Ústav pro českou literaturu a Divadelní ústav), zároveň je množství Havlových 

dokumentů nebo materiálů o Havlovi dostupné v různých knihovnách po celé ČR. Uživatelé 

mají  možnost  objednávat  MVS poštou,  faxem nebo  elektronickou  poštou  prostřednictvím 

stanoveného formuláře dostupného v tištěné podobě ve studovně nebo v elektronické podobě 

na internetových stránkách knihovny. Zároveň registrovaní uživatelé jiných institucí budou 

moci využívat fondu Knihovny Václava Havla.

º REGISTRACE UŽIVATELŮ

Jak bylo zmíněno v úvodu, výpůjční služby jsou určeny registrovaným čtenářům. 

Registrace  uživatelů  byla  konzultována  s pracovníkem  knihovny,  neboť  je  do  jisté  míry 

problematickým aspektem. Jelikož se jedná o specializovanou knihovnu, lze předpokládat, že 

návštěvnost  knihovny  nebude  příliš  vysoká,  resp.  pravidelných  uživatelů  knihovny  bude 

omezené množství. Z toho důvodu je zavedení registrace a vystavování čtenářských průkazů 

diskutabilní. Pracovník knihovny vychází z dosavadních zkušeností, kdy uživatelé přicházejí 

s požadavky ověřit  si  určitou informaci,  stráví  v knihovně omezené  množství  času a  další 

návštěvu již neplánují. V této souvislosti se nabízí otázka, zda v takovém případě každému 

uživateli  vystavit  čtenářský průkaz  a  inkasovat  poplatek.  V současné  době  je  registrace  a 

evidence výpůjček realizována formou badatelského listu, jedná se o evidenci, jež je běžná 
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v archivech  –  badatel  vyplní  osobní  údaje  a  pracovník  archivu  do  listu  zapíše  seznam 

zapůjčených dokumentů.  

V případě, že se předpoklad nízké návštěvnosti knihovny nenaplní, lze doporučit registraci 

čtenářů  a  vydávání  čtenářských  průkazů.  Postup  při  registraci:  čtenář  vyplní  stanovený 

formulář  -  přihlášku,  do  něhož  zanese  své  osobní  údaje  -  jméno,  příjmení,  bydliště, 

identifikační číslo průkazu, kterým se uživatel prokázal (dále lze uvést nepovinné údaje jako 

např. titul, e-mailovou adresu, mobilní telefon aj.  viz příloha č. 3). Registrace je platná po 

dobu 12 měsíců.

º ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ

Na základě  registrace  se  uživateli  vystaví  průkaz  knihovny,  který  jej  bude  opravňovat  k 

využívání služeb knihovny. Průkaz bude obsahovat jméno čtenáře a identifikační číslo, které 

se bude generovat na základě evidence uživatele v AKS. Každému uživateli bude přiřazeno 

jedinečné identifikační číslo. 

Grafický návrh čtenářského průkazu Knihovny Václava Havla je uveden v příloze č. 4).

º OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje se v knihovně uchovávají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních  údajů.  V této  souvislosti  je  knihovna  povinna  provést  registraci  na  Úřadě  pro 

ochranu  osobních  údajů.  Údaje  o  uživatelích  se  uchovávají  v tištěné  podobě 

v uzamykatelných skříních v prostorách přístupných pouze zaměstnancům knihovny. Osobní 

údaje uživatelů budou evidovány i v elektronické podobě v bázích dat, které budou chráněny 

heslem.  Přístup  k údajům  o  čtenářích  mají  pouze  pracovníci  knihovny.  Pokud  uživatel 

neprodlouží svou registraci, osobní údaje se odstraní skartací formuláře a anonymizací údajů 

z elektronické báze dat.

4.6.1.2  Document Delivery Service (DDS)

Knihovně lze doporučit nabídku služby typu Document Delivery Service, jež je v současné 

době  rozšiřujícím  se  typem  knihovnických  služeb,  který  je  charakteristický  pro  hybridní 

knihovny, jakou Knihovna Václava Havla bezesporu je. 
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Pro knihovnu lze navrhnout EDD – elektronické dodávání dokumentů. Uživatelé si budou 

moci  objednat elektronickou verzi  vybraného dokumentu,  neboť Knihovna Václava Havla 

digitalizuje fond specializovaných dokumentů. EDD bude omezena na fond specializovaných 

dokumentů. EDD budou moci využít registrovaní čtenáři zdarma, neregistrovaní čtenáři za 

stanovený poplatek. Uživatelé si budou moci objednat dokument prostřednictvím elektronické 

pošty.  

4.6.1.3  Referenční služby

V rámci  referenčních  služeb  poskytuje  knihovna faktografické  a  bibliografické  informace, 

které se vztahují k informačním fondům knihovny, bázím dat, aktivitám, cílům a posláním 

knihovny.  Knihovna  zpracovává  dotazy  uživatelů,  poskytuje  rešeršní  služby  s využitím 

vlastního  fondu  knihovny  nebo  s využitím  dalších  dostupných  informačních  zdrojů. 

Zpracované rešerše se ukládají do fondu knihovny.

Dotazy  jsou  zodpovídány  osobně,  telefonicky  nebo  prostřednictvím  elektronické  pošty. 

Konzultační a poradenské služby jsou poskytovány všem uživatelům bez ohledu na to, zda 

jsou nebo nejsou registrovanými čtenáři. 

4.6.1.4  Reprografické služby

Knihovna poskytuje reprografické služby, v rámci nichž si uživatelé mohou pořizovat kopie 

dokumentů nebo černobílé  reprodukce obrazových materiálů.  Na základě objednávek mají 

uživatelé možnost získat vybrané dokumenty i v digitální  podobě. V ojedinělých případech 

lze navrhnout možnost pořizování reprodukcí prostřednictvím digitálních fotoaparátů. Jedná 

se o nabídku, s níž se lze setkat např. v Národní knihovně ČR nebo v Památníku národního 

písemnictví. Reprografické služby jsou zpoplatněny.

4.6.2 SLUŽBY INICIATIVNÍ

4.6.2.1 Kulturní programy / vzdělávací a osvětová 
činnost

Od svého vzniku realizuje knihovna kulturní programy pro veřejnost (jak bylo výše uvedeno 

např. veřejná nebo autorská čtení).  V této oblasti se knihovně nabízí široké pole uplatnění. 
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Lze navázat na cyklus veřejných čtení  Ústně více, které je organizováno od října 2007. Od 

prosince téhož roku je otevřena dlouhodobá výstava o Havlovi nazvaná Václav Havel – český  

mýtus. 

Knihovna shromažďuje materiály související s významnou osobností, jež se zasadila o mnohé 

změny, jimiž česká společnost prošla. Z toho důvodu se domnívám, že je Knihovna Václava 

Havla optimální institucí na realizaci vzdělávacích a osvětových aktivit pro děti a mládež, 

které  přispějí  k rozvoji  poznatků  o  naší  nedávné  minulosti.  Na  základě  průzkumů  (např. 

dokumentární film od režiséra Ivana Pokorného  Recidiva moci, odvysílaný Českou televizí 

dne 29.5. 2008)20 lze konstatovat, že kritické momenty z československých soudobých dějin, 

jakým byl  např. únor 1948, politické procesy v 50.  letech,  okupace v roce 1968, následná 

normalizace aj., nejsou na základních a středních školách optimálně vyučovány, příp. s touto 

látkou nejsou žáci z nedostatku času ani seznámeni. V dokumentárním filmu bylo potvrzeno, 

že výuka dějepisu na základních školách často končí 2. světovou válkou z čehož vyplývá, že 

povědomí mládeže o těchto dějinných souvislostech je nedostatečné. Tato problematika též 

souvisí se stavem české společnosti,  která stále hledá způsoby, jak se vyrovnat s odkazem 

40leté totalitní minulosti. V dokumentárním filmu též zaznělo, že mládež není příliš vybízena 

k tomu, aby o nedávné minulosti přemýšlela nebo o ní diskutovala. 

V této souvislosti zde uvádím příklady návrhů programů pro děti a mládež, které by knihovna 

mohla pravidelně organizovat.

º NÁVRHY PROGRAMŮ PRO MLÁDEŽ:

i. Tematické besedy

Organizace  a  příprava  tematických  besed  zaměřených  na  životní  etapy  Václava  Havla. 

Besedy  se  rozdělí  na  5  životních  úseků  Václava  Havla,  jimiž  si  prošel  a  které  jsou 

představeny  v rámci  expozice  Václav  Havel  –  český  mýtus.  Besed  se  zúčastní  Havlovi 

spolupracovníci,  přátelé  či  souputníci,  kteří  s ním jednotlivé  životní  úseky sdíleli  s cílem 

sdělit  a představit  mladé generaci  projevy a odrazy totality v lidském životě.  Besedy jsou 

20 Jedná se o dokumentární film, který byl zaměřen na téma, jakým způsobem vnímá dnešní mládež komunismus 
a jaké má znalosti o době před rokem 1989. V rámci dokumentu byl proveden průzkum mezi studenty středních 
škol. Studentům byly položeny otázky zaměřené např.  na znalosti termínů: politické procesy,  političtí  vězni, 
normalizace, lidové milice. Ve valné většině studenti tyto termíny neznali nebo je spojovali s jinými dějinnými 
událostmi. 
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určeny pro žáky základních  škol  (2.  stupeň)  a  studenty středních škol.  Vhodným místem 

k besedám jsou prostory Hergetovy cihelny, v nichž je výstava realizována. 

ii. Ústně více pro školy

Ve spojitosti s veřejným čtením lze uspořádat cyklus Ústně více pro školy, který se zaměří na 

studenty středních škol, neboť prostřednictvím textů, které jsou v rámci cyklu předčítány, se 

vyjevuje historie a nedávná minulost, jež má skrze tyto texty vysoce vypovídající hodnotu. 

Cyklus  nazvaný  Ústně  více  pro  školy  je  vhodné  realizovat  ve  spolupráci  se  studenty 

hereckých  konzervatoří,  kteří  texty  zprostředkují  (texty  Ústně  více  pro  veřejnost  jsou 

předčítány herci). 

iii. Zážitkové programy

Programy pro mládež, které se realizují formou zážitkové hry, v níž si děti mohou vyzkoušet, 

jak by se chovaly nebo jak by se rozhodovaly, kdyby se ocitly v určitých kritických situacích, 

v nichž se ocitali občané před rokem 1989. Např. spolupráce s StB, podpis Charty 77 nebo 

setkávání  se  s potlačováním  lidských  práv  např.  omezování  svobody  pohybu,  omezování 

svobody slova atp. Zážitková hra tohoto typu prohloubí znalosti historie, zároveň se studenti 

mohou dozvědět více o sobě samých. Zážitkové hry lze tematicky rozdělit. Pro jejich realizaci 

se volí pobyt v přírodě a rozdělení aktivity do několika dní. 

iv. Cena Knihovny Václava Havla

Příklad  spolupráce  se  základními  a  středními  školami,  která  se  zaměří  na  rozvoj  literární 

tvorby  mládeže.  Knihovna  každoročně  vyhlásí  soutěž  o  nejlepší  literární  dílo,  které  se 

tematicky dotkne tvorby Václava Havla. 

v. Diskusní setkání k aktuálním společenským problémům

Osvětová  činnost  nemusí  být  zaměřena  jen  na  historii,  ale  lze  ji  aplikovat  i  na současné 

společenské problémy,  k nimž Václav Havel zaujímá stanoviska:  problematika  porušování 

lidských  práv,  téma  globalizace,  vztahy  Čechů  a  Němců  aj.  Zde  se  nabízí  spolupráce 

s projekty jako je Fórum 2000 nebo Amálie.  

Realizací  takových  programů a projektů,  při  nichž  se  budou setkávat  mládež  a  odborníci 

naplní Havlovu myšlenku, aby knihovna byla místem setkávání a dialogu. 
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Programy  pro  školy  lze  realizovat  ve  spolupráci  s dobrovolníky,  externisty  nebo  dalšími 

organizacemi. Jedná se o příklady projektů, ve kterých knihovna může realizovat jedno ze 

svých poslání – skrze život a dílo Václava Havla představit boj s totalitní mocí a předávat 

odkaz  smysluplnosti  boje  za lidská práva a  svobodu,  které  na našem území  nebyly  vždy 

samozřejmostí.

Jednotlivé aktivity vyžadují spolupráci, ochotu a zájem škol, které bohužel nelze stoprocentně 

zaručit.

4.6.2.2  Publikační a vydavatelská činnost

Knihovna  bude  nadále  pokračovat  v publikační  i  vydavatelské  činnosti,  kterou  započala 

v roce 2004. Knihovna se může zaměřit na vydání dosud nepublikovaných dokumentů, které 

jsou  uloženy  ve  fondu  knihovny.  Pokud  bude  realizovat  besedy  a  programy  pro  školy, 

výstupem z těchto aktivit mohou být publikace či metodické příručky k tematickým oblastem. 

4.6.2.3  Propagační služby

Knihovna zajišťuje propagační služby formou vydávání informačních materiálů o knihovně – 

poskytovaných službách, aktivitách a činnostech pro veřejnost. Zveřejňuje seznamy nových 

přírůstků, spravuje a aktualizuje vlastní internetové stránky. 

4.7 VYBAVENÍ KNIHOVNY

Návrh vybavení a jeho uspořádání v knihovně je navrženo s ohledem na uživatele. Záměrem 

je,  aby studovna poskytovala  prostor  pro možnost  získání  dokumentů  z volného výběru  a 

zároveň poskytovala zázemí pro jejich studium / četbu. 

4.7.1 NÁBYTEK

Studovna bude vybavena regály pro knižní fond. Velikost regálů pro volně přístupný fond je 

doporučena následující: výška 185 cm, šířka 90 cm se 6 policemi21. 

21 STÖCKLOVÁ, Anna. Organizace knihovního fondu. In PAPÍK, R. SOUČEK, M., STÖCKLOVÁ, A. (ed.). 
Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu 
informačního a knihovnického vzdělávání. 1.  vyd.   Praha:  Ústav informačních studií  a knihovnictví  FF UK; 
2001, s. 1-20.  
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Do studovny bude umístěno  5 regálů pro knižní fond s výše uvedenými rozměry (stávající 

počet knižních svazků je cca 550, lze předpokládat rozšiřování knižního fondu) a jeden regál 

pro uložení periodických dokumentů.

Zázemí  pro uživatele  bude realizováno  formou  otevřeného prostoru – uprostřed studovny 

budou umístěny 2 čtenářské stoly pro 6 - 8 osob o velikosti 75x160 cm. Vybavení studovny 

bude rozšířeno o 3 PC stoly pro uživatele o velikosti 75x90 cm. Jelikož je prostor studovny 

omezen,  lze  pro umístění  uživatelských PC stolů využít  vstupních prostor.  PC stanice tak 

budou odděleny od  studovny,  čímž  se  zvýší  klidová  zóna  pro  uživatele.  Problematickým 

aspektem vstupních  prostor  je,  že  jsou  odděleny od  studovny,  nejsou  přímo  propojeny a 

zázemí  pracovníka  knihovny je  umístěno  ve studovně – tedy v druhé místnosti.  Umístění 

osobních  počítačů  do  vstupních  prostor  je  spojeno  s potencionálním  rizikem,  neboť  tak 

uživatelé nebudou pod stálým dozorem pracovníka. Tento aspekt je možné řešit kamerovým 

systémem.  Studovna  bude  dále  vybavena  výpůjčním  pultem  o  velikosti  75x180  cm  a 

úložnými prostory sloužící pro pracovníka knihovny. 

Stávající  skladový prostor je velmi prostorově omezen.  Skladový prostor bude vybaven  4 

regály o stejné velikosti jako ve volném výběru. V regálech budou umístěny archivní boxy, 

v nichž bude uchováván fond speciálních dokumentů. 

V příloze č. 2) je uveden návrh rozvržení knihovnického vybavení v prostorách knihovny.

Pro knihovnu lze volit nábytek (regály, stoly) ze světlého dřeva v kombinaci s kovem. Takové 

vybavení zvýší knihovně dojem většího prostoru. 

Na českém trhu je dostatečná nabídka knihovnického a kancelářského nábytku. K firmám, již 

mají  podnětné  reference  od  mnoha  knihoven,  patří  firma Intebo (http://www.intebo.cz), 

kterou  lze  doporučit  jako  dodavatele  knižních  regálů,  výpůjčního  pultu,  stolů  a  židlí  pro 

uživatele.  Firma Intebo poskytuje  nabídku  knihovnického  nábytku  již  hotového,  na 

objednávku lze nábytek přizpůsobit potřebám jednotlivých knihoven.

4.7.2 OSVĚTLENÍ

Zajištění  optimálního  osvětlení  studoven  je  nezbytným  předpokladem  pro  zabezpečení 

uživatelského komfortu v prostorách knihoven. Studovna je vybavena 4 okny, která zajišťují 

přirozené  osvětlení  místnosti.  Okna  jsou  vybavena  žaluziemi,  které  chrání  místnost  před 
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množstvím  slunečních  paprsků.  Ochrana  před  přímým  slunečním zářením je  doporučena, 

jednak z hlediska uživatelů a jednak z hlediska dokumentů, neboť časté působení slunečních 

paprsků negativně ovlivňuje jejich fyzický vzhled a životnost.

Umělé osvětlení ve studovně je zajištěno stropním světlem, stejně tak jsou řešeny vstupní 

prostory. 

Lze  doporučit  stolní  osvětlení  na  uživatelské  PC  stoly.  Osvětlení  uživatelského  stolu  ve 

studovně  bude  zajišťováno  stropním  světlem,  v případě  nedostatku  osvětlení  budou  též 

umístěny stolní lampy. 

4.7.3 ORIENTAČNÍ APARÁT

Nedílnou  součástí  vybavení  studoven  je  orientační  aparát,  který  uživatelům  usnadňuje 

orientaci v informační instituci. 

Studovna bude vybavena informační tabulí, v níž bude uvedeno schéma stavění a klasifikace 

fondu. Regály i jednotlivé police budou obsahovat označení hlavních tříd fondu, značení lze 

doplnit  barevnými  schématy pro jednotlivé klasifikační  třídy,  které  se budou aplikovat  na 

příslušné  signatury  dokumentů  (např.  jak  je  uvedeno  výše  v kapitole  4.3  Organizace 

knihovního fondu).

Orientační aparát bude uveden v českém a anglickém jazyce.

4.7.4 PŘÍSTROJOVÉ A SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ

Stávající přístrojové a softwarové vybavení je uvedeno v podkapitole 3.1.9. Lze jej doplnit o 

3  osobní  počítače  určené  pro  uživatele.  Uživatelské  osobní  počítače  budou  vybaveny 

standardním softwarem (operační  systém Windows XP příp. Windows Vista,  MS Office), 

uživatelé  budou  mít  přístup  k  elektronickému  katalogu  knihovny  a  budou  mít  přístup  k 

internetu. Součástí softwarového vybavení je automatizovaný knihovnický systém, který bude 

představen v následující podkapitole.

4.7.4.1 Automatizovaný knihovnický systém (AKS)

Implementace automatizovaného knihovního systému je v současné době standardní postup 

pro zajištění optimálně fungující knihovny v informační společnosti. Výběr vhodného AKS 
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vyžaduje podrobnou analýzu, jež specifikuje reálné požadavky na AKS. Analýza zahrnuje: 

stanovení  velikosti  knihovního  fondu;  určení  typologie  dokumentů  zpracovávaných 

v knihovně;  formy akvizice;  specifikace  cílových  skupin  uživatelů;  odhad počtu uživatelů 

knihovny; stanovení počtu zaměstnanců, kteří budou AKS využívat – pro zajištění potřebného 

počtu licencí na systém. 

Specifikace  požadavků  na  AKS vyžaduje  rozhodnutí,  zda  zvolit  ucelený  systém  z široké 

nabídky specializovaných firem nebo zvolit  systém „na míru“.  Výběr z nabídky ucelených 

AKS zaručuje  knihovnám okamžitou  implementaci  a  provoz,  reference  od institucí,  které 

daný  AKS  používají,  profesionální  zaškolení,  zajištění  aktualizací  systému  a  další  vývoj 

systému a v porovnání s vývojem nového systému nižší cenu. K hlavním nevýhodám patří, že 

ucelené  systémy  nemusí  být  optimální  pro  každou  knihovnu  a  nemusí  splňovat  funkční 

požadavky  knihovny.  AKS  „na  míru“  jsou  výhodné  v možnosti  návrhu  specifických 

požadavků dané knihovny. Přesto se doporučuje využívat „hotové“ systémy, neboť u AKS na 

míru je delší doba implementace a vyžaduje testování systému, po kterých následují revize. 

Vývoj  takového  systému  je  nákladný,  vyžaduje  odpovědnou  spolupráci  zaměstnanců 

knihovny. Rizikem je, že výsledný AKS nemusí vždy odpovídat představám žadatelů.

Při výběru AKS do knihovny se stanovily následující  specifikace,  k nimž se přihlíželo při 

hledání vhodného systému:

º SPECIFIKACE:

i. Modularita systému 

Systém  složený  z jednotlivých  samostatných  částí,  který  umožní  postupné  dokupování 

potřebných modulů.

ii. Kapacita systému optimální pro malé knihovny 
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Robustní systémy využívané např. velkými veřejnými nebo univerzitními knihovnami nejsou 

prioritním požadavkem.

iii. Kompatibilita a konvertibilita systému 

Pro možnost budoucího přechodu na jiný systém, příp. spolupráci s jinými institucemi. 

iv. Digitalizace 

Specifický  požadavek  na  systém,  který  by  byl  schopen  digitalizovat  dokumenty,  neboť 

v KVH bude uloženo množství dokumentů v digitální podobě.

v. Podpora standardů 

Samozřejmým požadavkem je podpora knihovnických standardů – UNIMARC / MARC 21, 

AACR2, protokol Z39.50.

vi. Dostupnost kvalitních vyhledávacích nástrojů pro sestavování rešerší 

Vícehlediskové vyhledávání, podpora Booleovských a proximitních operátorů, maskování.

vii. Podpora českého jazyka (příp. i jiných jazyků) 

Systém musí  umět  pracovat  s českým jazykem,  zároveň uživatelem knihovny nebude  jen 

česká veřejnost, je vhodné přizpůsobit služby cizincům.

viii. Schopnost zpracovávat statistiky (uživatelé, výpůjčky)

Zpracování statistik je jednou z významných zpětných vazeb pro knihovnu, ze kterých může 

vycházet při zlepšování svých služeb.

ix. Provázanost záznamů odkazy

Možnost zadávat související dokumenty. Hledisko uživatele, aby mu byly poskytnuty všechny 

dokumenty a zdroje související s požadovaným tématem.

x. Ostatní

º Vysoká úroveň zabezpečení dat, podpora a servis ze strany dodavatele, spolehlivost 

systému;
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º Systém  by  měl  podporovat  operační  systém  Windows,  pod  nímž  pracují  všechny 

počítače v knihovně;

º Intuitivní a uživatelsky přívětivé prostředí systému, které umožní, aby se systémem 

nemusel pracovat knihovník – odborník;

º Akceptovatelná cena 

Vzhledem  k typologii  dokumentů  zastoupených  v knihovně,  se  návrh  specifického  AKS 

nabízí,  neboť  dokumenty  jsou  převážně  archivního  charakteru,  které  se  v knihovnických 

systémech  problematicky  zpracovávají  –  jedná  se  např.  o  korespondenci  nebo  rukopisy. 

Přesto nevýhody systémů „na míru“ převažují nad výhodami. 

Knihovna Václava Havla je spíše malou specializovanou knihovnou, pro niž by byl  AKS 

vyrobený „na míru“ finančně náročný. Samotné uvedení do provozu vyžaduje vysoké časové 

nároky, které by s ohledem na stávající počet zaměstnanců prodlužovaly zpřístupnění fondu 

knihovny veřejnosti. 

V říjnu 2007 byl  v Knihovně Václava  Havla implementován knihovnický systém  Clavius 

s moduly: 

º Katalogizace knih, map a hudebnin; 

º Vyhledávání a rešerše pro knihovníky; 

º Výpůjční protokol; 

º Analytický popis článků; 

º Tisk čárkového kódu

Systém  Clavius je  produktem  firmy  Lanius  s.r.o.,  jež  je  specializovanou  softwarovou 

společností, která se zaměřuje na vývoj a prodej knihovnických aplikací. Jedná se o českou 

firmu, jež si za dobu svého působení vybudovala výhodnou pozici na trhu. Systém Clavius je 

implementován v řadě českých knihoven, na nějž jsou pozitivní ohlasy. Reference, přijatelná 

cena a i zkušenosti se systémem rozhodly při výběru tohoto AKS pro knihovnu.
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Stávající  moduly  systému  Clavius,  které  byly  zakoupeny  pro  knihovnu,  lze  pro  budoucí 

rozvoj knihovny hodnotit jako  nedostatečné. S odkazem na popis požadavků na systém lze 

doporučit další nákup následujících modulů: 

º Modul audiovizuální média a elektronické zdroje pro katalogizaci AV médií a 

elektronických zdrojů;

º Modul OPAC pro vyhledávání ve fondu; 

º www  katalog pro  vzdálený  přístup  ke  katalogu  knihovny,  který  budou  moci 

využívat čtenáři; 

º Modul  evidence meziknihovních výpůjčních služeb,  neboť část dokumentů je 

uložena i v jiných institucích (MVS je služba podporující spolupráci knihoven); 

º Protokol  Z39.50 pro  přebírání  záznamů  příp.  vystavení  vlastních  záznamů 

(Z39.50 client, Z39.50 server)

Navržené moduly pro doplnění systému Clavius vycházejí ze současných požadavků. Modul 

umožňující  katalogizaci  elektronických  dokumentů  usnadní  zpracování těchto  zdrojů. 

Jelikož záměrem Knihovny Václava Havla je digitalizace fondu speciálních dokumentů, je 

tento modul na místě. Zároveň www katalog umožňující  vzdálený přístup k zpracovanému 

fondu je  v současné  době  již  standardní  službou,  kterou  knihovny  nabízejí.  Lze  se 

domnívat,  že  protokol  Z39.50 je  pro  knihovnu  využitelný.  Jednak  umožňuje  vystavení 

vlastní  databáze  na  internetu,  jednak  umožňuje  prohledávat  a  přejímat  záznamy  nejen 

z českých,  ale  též  ze  zahraničních  knihoven.  Protokol  umožňuje  zapojit  se  do  Jednotné 

informační brány, v níž vystavuje své databáze řada institucí.  
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5 ANALÝZA UŽIVATELŮ KNIHOVNY VÁCLAVA 

HAVLA

Knihovna Václava Havla je svým typem ojedinělou knihovnou v České republice. Ačkoliv 

byla  založena  již  v roce  2004,  její  podoba stále  vzniká.  Na základě  této  skutečnosti  bylo 

provedeno dotazníkové šetření mezi odbornou a laickou veřejností s cílem zjistit její postoje a 

názory  na  Knihovnu  Václava  Havla.  Současným  záměrem  bylo  získat  přehled  o 

potencionálních uživatelích této knihovny, neboť analýza uživatelů knihovny nebyla dosud 

provedena. Tento fakt vyplývá ze skutečnosti, že knihovna nebyla uživatelům zpřístupněna. 

Tato situace se změnila až v lednu 2008, kdy se otevírá veřejnosti, začíná se zpřístupňovat 

knihovnický fond a jsou poskytovány knihovnické a informační služby. 

Pro  průzkum  byly  použity  metody  strukturovaného  rozhovoru  a  dotazníkového  šetření. 

Průzkum probíhal v časovém období listopad 2007 – leden 2008.

Z šetření bohužel nevyplynuly konkrétní podněty pro práci knihovny, což je zapříčiněno, 

tím, že v době realizace šetření nebyla definována nabídka služeb knihovny. 

Domnívám se, že pro konkrétní podněty by bylo vhodné realizovat dotazníkové šetření již 

s registrovanými uživateli.

5.1.1 PŘEDVÝZKUM (PILOTÁŽ)

V průběhu listopadu 2007 byl zahájen tzv. předvýzkum (pilotáž), který byl realizován formou 

strukturovaného rozhovoru. První oslovenou skupinou byli studenti Univerzity Karlovy, kteří 

studují obory různého zaměření. Celkem bylo osloveno 20 studentů ve věku mezi 20 a 30 

lety. Důvodem pro volbu této cílové skupiny byl předpoklad, že hlavními uživateli knihovny 

budou právě studenti.  Studenti odpovídali na 6 otázek. 

Zvolená metoda rozhovoru byla vybrána z toho důvodu, že knihovna v roce 2007 stále nebyla 

otevřena pro veřejnost, nebyl vytvořen kompletní soupis a přesný profil knihovního fondu, 

s nímž by se veřejnost mohla seznámit. Knihovna neměla konkrétně vymezeny poskytované 

služby  a  nebyla  stanovena  otevírací  doba  pro  veřejnost.  Forma  rozhovoru  umožňovala 
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zodpovědět případné dotazy studentů, díky nimž mohli upřesnit své odpovědi a bylo možné 

jim položit doplňující otázky. 

Strukturovaný rozhovor se skládal z následujících 4 otázek: 

1. Slyšel(a) jste / znáte Knihovnu Václava Havla?

2. Uveďte prosím, jaký význam přikládáte založení Knihovny Václava Havla?

Respondenti vybírali ze škály: 

1 – taková knihovna je velmi přínosná; 

2 – knihovně nepřikládám velký význam, ale akceptuji  ji; 

3 – založení knihovny nemá žádný význam

3. Uvažujete o tom, že Knihovnu Václava Havla navštívíte?

Pokud ano proč / za jakým účelem 

Pokud ne proč / z jakého důvodu?

4. Domníváte se, že by se v České republice měla založit tradice prezidentských knihoven 

(podobně jako je tomu např. v USA)?
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1. Otázka  

Na  první  otázku odpovědělo  15  studentů  kladně –  znají  nebo  slyšeli  o  knihovně;  5 

studentů odpovědělo záporně.

Graf č. 1 – Povědomí studentů o Knihovně Václava Havla

2. Otázka:  

V rámci druhé otázky studenti hodnotili význam knihovny. 

Číslem 1 (taková knihovna je velmi přínosná) ohodnotilo knihovnu 14 respondentů. 

Číslem  2 (knihovně  nepřikládám  velký  význam,  ale  akceptuji  ji)  hodnotilo  knihovnu  6 

dotázaných studentů. 

Číslem 3 (založení knihovny nemá žádný význam) nebyla knihovna studenty ohodnocena.
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Graf č. 2 – Hodnocení významu Knihovny Václava Havla studenty

3. Otázka:  

Na třetí otázku odpovědělo kladně 13 studentů. Záporně odpovědělo 7 dotázaných.

Graf č. 3 – Návštěvnost Knihovny Václava Havla

Mezi důvody, proč studenti knihovnu navštíví, patří: 
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º Zvědavost – 5 odpovědí

º Nalezení zajímavých zdrojů / nepublikovaných zdrojů – 5 odpovědí

º Zájem o kulturní akce pořádané knihovnou – 3 odpovědi

Důvody, proč studenti neplánují knihovnu navštívit, patří:

º Informační zdroje a díla Václava Havla lze získat v jiných knihovnách – 3 odpovědi

º Díla Václava Havla nespadají do oblasti zájmu – 1 odpověď

º Bez udání důvodu – 3 odpovědi

4. Otázka:  

V rámci čtvrté otázky odpovědělo 11 studentů kladně, 5 studentů odpovědělo záporně a 4 

studenti odpověděli nevím.

Graf č. 4 – Založení tradice prezidentských knihoven v ČR

U kladných odpovědí se vyskytují názory:
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º Záleží na osobnosti prezidenta – 2 odpovědi

º Porovnání činnosti jednotlivých prezidentů – 2 odpovědi

º Významné a přínosné, vztahuje se to k historii národa – 3 odpovědi

º Bez udání důvodu – 4 odpovědi

U záporných odpovědí se vyskytují názory:

º Je to zbytečné – 2 odpovědi

º Záleží na osobnosti prezidenta – 2 odpovědi

º Význam to má u Havla, jako tradice bezvýznamné – 1 odpověď

U odpovědí nevím se vyskytují názory:

º Záleží na osobnosti prezidenta – 3 odpovědi

º Bez udání důvodu – 1 odpověď

Na  základě  odpovědí  studentů  byl  sestaven  dotazník  pro  odbornou  veřejnost,  který  byl 

rozeslán v lednu 2008 odborným knihovnám. Záměrem bylo získat odpovědi od pracovníků 

knihoven, kteří byli vybráni jako představitelé odborné veřejnosti. Cílem bylo zjistit postoje a 

názory odborníků na Knihovnu Václava Havla a ověřit, zda bude odborná veřejnost využívat 

služeb knihovny.

5.1.2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ

Osloveno  bylo  46  odborných  knihoven. 22 Z uvedeného  počtu  oslovených  knihoven  bylo 

získáno 25 vyplněných dotazníků. 

Dotazník byl rozeslán prostřednictvím elektronické pošty a obsahoval následující otázky: 23

1. Slyšel(a) jste / znáte Knihovnu Václava Havla?

22 Seznam oslovených knihoven je uveden v příloze č. 9.

23 Dotazník je uveden v příloze č. 8 spolu s ukázkou vyplněného dotazníku.
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Ano Ne

2. Uveďte prosím, jaký význam přikládáte založení Knihovny Václava Havla?

Ohodnoťte: 

1 – taková knihovna je velmi přínosná; 

2 – knihovně nepřikládám velký význam, ale akceptuji  ji; 

3 – založení knihovny nemá žádný význam

3. Uvažujete o tom, že Knihovnu Václava Havla navštívíte?

Ano Ne

Pokud ano proč / za jakým účelem 

º Z profesního hlediska (např. navázání spolupráce, exkurze)

º Ze zvědavosti

º Za účelem získání  více informací  o činnosti  Knihovny Václava  Havla nebo  
samotného Václava Havla

º Ze zájmu o kulturní akce, které Knihovna Václava Havla pořádá

º Jiné (uveďte prosím)

Pokud ne proč / z jakého důvodu?

º Knihovna Václava Havla mne z profesního hlediska neoslovila, nezaujala

º Informace o Václavu Havlovi lze najít i jinde

º Nenapadá mne důvod, proč knihovnu navštívit

º Jiné (prosím uveďte)

4. Domníváte se, že by se v České republice měla založit tradice prezidentských knihoven  
(podobně jako je tomu např. v USA)?

Ano Ne Nevím

1. Otázka:

V rámci první otázky odpovědělo kladně 19 respondentů, záporně odpovědělo 7 
dotázaných.
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Graf č. 5 – Povědomí odborné veřejnosti o Knihovně Václava Havla

1. Otázka:  

V souvislosti s druhou otázkou hodnotili respondenti význam knihovny. 

Číslem 1 hodnotilo knihovnu 13 dotázaných; 

Číslem 2 ohodnotilo knihovnu 12 respondentů; 

Číslem 3 nebyla knihovna ohodnocena.

Graf č. 6 – Hodnocení významu Knihovny Václava Havla odbornou veřejností
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2. Otázka:  

Na třetí otázku odpovědělo  kladně 17 dotázaných;  5  odpovědělo  záporně;  3  respondenti 

odpověděli nevím. 

Graf č. 7 – Návštěvnost Knihovny Václava Havla odbornou veřejností

Mezi důvody, proč knihovnu navštívit, patří:

º Profesní hledisko – 12 odpovědí

º Zvědavost – 9 odpovědí

º Za účelem získání více informací o činnosti Knihovny Václava Havla nebo samotného 

Václava Havla – 4 odpovědi

º Ze zájmu o kulturní akce, které knihovna pořádá – 6 odpovědí
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Graf č. 8 – Důvody návštěvy Knihovny Václava Havla uváděné odbornou veřejností

Mezi důvody, proč knihovnu nenavštívit, patří:

º Knihovna mne z profesního hlediska neoslovila – 4 odpovědi

º Informace o Václavu Havlovi lze najít i jinde – 2 odpovědi

º Nenapadá mne důvod, proč KVH navštívit – 1 odpověď

Graf č. 9 – Důvody vedoucí k odmítnutí návštěvy Knihovny Václava Havla odbornou uváděné 
odbornou veřejností
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3. Otázka:  

Na čtvrtou otázku odpovědělo kladně 9 respondentů; záporně 7 dotázaných a 10 odpovědělo 

nevím.

Graf č. 10 – Založení tradice prezidentských knihoven v ČR hodnocené odbornou veřejností

5.2 VYHODNOCENÍ

5.2.1 STUDENTI

Povědomí studentů o Knihovně Václava Havla lze hodnotit kladně, neboť  75% dotázaných 

uvedlo, že knihovnu znají nebo o ní slyšeli. 

Význam založení knihovny a jejího působení ohodnotilo 70% studentů jako přínosné; 30% 

oslovených ji za přínosnou nepovažuje, ale jsou ochotni ji akceptovat. Žádný z respondentů 

neuvedl, že založení knihovny nemá žádný smysl.

Většina studentů – 65% uvedla, že mají zájem knihovnu navštívit. Mezi důvody převažuje 

zejména  zvědavost, ale též  zájem o díla Václava Havla. Studenti mají v úmyslu knihovnu 

navštěvovat  také  z důvodu  kulturních  akcí,  které  organizuje.  Studenti,  kteří  neplánují 

knihovnu navštívit, uváděli, že informace o Václavu Havlovi lze najít i v jiných knihovnách 

nebo je Havlova díla neoslovují.
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Poslední  otázka  týkající  se  založení  tradice  prezidentských  knihoven  v ČR vzbudila 

nejvíce ohlasu a zamyšlení – 55% studentů odpovědělo kladně. Nejčastěji dodávali, že záleží  

na osobnosti  prezidenta (toto doplnění se vyskytuje  i  u záporných odpovědí).  U Havla to 

často vnímali jako nepochybné.  Výhrady se týkaly skutečnosti,  zda je oprávněné zakládat  

knihovnu z titulu prezidenta. Námitky se také týkaly faktu, zda má daný prezident co odkázat. 

K dalším  poznámkám  patřilo,  že  zakládání  prezidentských  knihoven  může  být  zajímavým 

srovnáním činnosti prezidentů.

U  záporných  odpovědí  –  25% převládal  názor  související  s osobností  prezidenta,  např. 

knihovnu by měli mít pouze prezidenti, kteří se výrazně zapíší do našich dějin. 

U 20% studentů je zaznamenána nevyjasněnost, ale převládá názor, že záleží na osobnosti 

prezidenta.

5.2.2 ODBORNÁ VEŘEJNOST

Povědomí pracovníků knihoven o Knihovně Václava Havla je vysoká.  Kladně odpovědělo 

76% dotázaných. 

Knihovnu  hodnotilo  52% respondentů jako velmi  přínosnou;  49%  dotázaných  knihovně 

nepřikládá velký význam, ale jsou ochotni ji akceptovat. 

Většina odborníků plánuje knihovnu navštívit,  jedná se o  68% dotázaných.  Z nabídnutých 

možností  nejčastěji  volili  profesní  důvody,  zmiňovali  navázání  spolupráce.  Dále  uváděli 

zvědavost a to, že mají zájem získat více informací o činnosti knihovny i o aktivitách Václava 

Havla. Zájem mají též o kulturní akce.  U záporných odpovědí – 20% byl zmíněn důvod, že 

knihovna dotázané z profesního hlediska neoslovila. 

U závěrečné otázky většina respondentů nezaujala rozhodné stanovisko a převládá názor 

nevím.  Takto  odpovědělo  38% dotázaných.  K častým  poznámkám  patřilo,  že  záleží  na 

osobnosti  prezidenta.  U  Havla  spatřují  přínos  takové  knihovny,  ale  o nutnosti  zakládat  

knihovny  jiných  prezidentů  pochybují.  Kladně se  vyjádřilo  35% respondentů,  kteří  v tom 

spatřují  význam pro dějinné souvislosti.  Záporně odpovědělo  27% dotázaných, u nichž se 

vyskytla  poznámka,  že  ne  každý  prezident  dosáhne  takového  národního  a  nadnárodního 

významu. Většina dotázaných se shoduje, že u Havla se jedná o přínos. 
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5.2.3 SHRNUTÍ

Z uvedeného dotazníkového šetření  vyplývá,  že  veřejnost zná Knihovnu Václava Havla 

nebo o ní alespoň někdy slyšela.  Většina veřejnosti hodnotí knihovnu jako přínosnou. 

Negativní  odpovědi  často  plynuly  z nedostatku  informací  o  knihovně  nebo  z důvodu 

nesympatií s osobností Václava Havla. 

Většina dotázaných má zájem knihovnu navštívit, zejména z důvodu zvědavosti, nabídky 

zajímavých zdrojů a ze zájmu o kulturní akce, které část dotázaných navštívila a považuje 

je za poutavé. U pracovníků knihoven převažuje zájem o navázání spolupráce a získání 

podrobnějších  informací  o  aktivitách  a  činnosti  knihovny.  K hlavním  důvodům,  proč 

knihovnu nenavštívit, patřil názor, že množství zdrojů je dostupných v jiných institucích. 

Z otázky  založení  tradice  prezidentských knihoven v Čechách nevyplývá jednoznačný 

závěr.  Liší  se u  studentů a  pracovníků knihoven.  Většina studentů souhlasí  se založením 

takové tradice, u pracovníků knihoven převládá spíše nerozhodnost. Shodují se, že záleží na 

osobnosti prezidenta.

Z dotazníkového šetření vyplývá, že uživateli knihovny budou nejen studenti, ale i odborná 

veřejnost.  Z uvedeného šetření  je patrné,  že o činnosti  a aktivitách knihovny je veřejnost 

málo informována. Povědomí převažuje o pořádaných kulturních akcích. 
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6 ZÁVĚR

Knihovna  Václava  Havla  byla  založena  se  záměrem  zpřístupňovat  dílo  Václava  Havla 

veřejnosti, zajišťovat knihovnickou, archivační a informační činnost a stát se, podle vyjádření 

Václava Havla, místem setkávání a dialogu. 

V úvodu této  práce je představena tradice amerických prezidentských knihoven,  na jejímž 

základě vznikla myšlenka založit Knihovnu Václava Havla. Tuto knihovnu je možné vnímat 

jako prezidentskou, ale s ohledem na české prostředí ji  tak označit  zcela nelze, protože tu 

tradice  zakládání  knihoven  tohoto  typu  chybí.  Knihovna  je  spíše  přijímána  jako  osobní 

specializovaná  knihovna,  neboť  tento  typ  knihoven  je  u  nás  běžný  a  nevyvolává  mezi 

veřejností napětí,  tak jako je tomu při označení  prezidentská knihovna. Vznik knihovny je 

datován rokem 2004, nicméně k jejímu faktickému působení  jako knihovny – instituce se 

zázemím pro uživatele a poskytováním specializovaných služeb veřejnosti – dochází až v roce 

2007.

V této práci byl představen návrh koncepce knihovnického systému pro Knihovnu Václava 

Havla. Návrh vycházel z analýzy knihovního fondu, stávajících činností knihovny, cílových 

uživatelů knihovny a celkových požadavků na knihovnu. Představené řešení se týká realizace 

stěžejních  aktivit  knihovny,  k  nimž  patří  akvizice,  zpracování  fondu,  organizace  fondu, 

nabídka a poskytování knihovnických a informačních služeb, dále se návrh věnuje vybavení a 

zařízení  knihovny,  které  by  nejlépe  splňovalo  požadavky  uživatelů.  Navržený  projekt 

zohledňuje  připomínky  pracovníků  knihovny,  neboť  záměrem byl  reálný  návrh  koncepce 

Knihovny Václava Havla.

Jak bylo zmíněno výše, jednou ze základních činností knihovny je shromažďování materiálů, 

jejichž autorem je Václav Havel nebo dokumentů pojednávajících o jeho osobě nebo činnosti. 

Od svého založení se knihovna zaměřuje na dokumenty, které jsou svou povahou archivní a 

zde tvoří fond speciálních dokumentů. Jedná se o dokumenty unikátní, neboť dosud nebyly 

veřejnosti zpřístupněny, na rozdíl od knih a většiny divadelních her, které jsou dostupné ve 

veřejných knihovnách. Lze se domnívat, že fond speciálních dokumentů je jedním z pilířů, 

který potvrzuje výlučnost a jedinečnost Knihovny Václava Havla.

Součástí práce bylo dotazníkové šetření zaměřené na postoje a názory veřejnosti na knihovnu. 

Šetření probíhalo ve dvou fázích v období listopad 2007 – leden 2008. První fáze (listopad 
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2007) byla realizována prostřednictvím strukturovaného rozhovoru s 20 studenty Univerzity 

Karlovy. V rámci druhé fáze (leden 2008) byla oslovena formou dotazníku odborná veřejnost, 

v tomto případě pracovníci 46 specializovaných knihoven. Na základě dotazníkového šetření, 

z něhož  bohužel  nevyplynuly  konkrétní  podněty  pro  práci  knihovny,  lze  konstatovat,  že 

veřejnost  hodnotí  knihovnu  pozitivně,  s jejím  založením  souhlasí  a  má  zájem  knihovnu 

navštěvovat.  Na základě této skutečnosti  lze  konstatovat,  že uživateli  knihovny budou jak 

studenti, tak i odborná veřejnost. V rámci dotazníkového šetření byl zjišťován názor, zda by 

se  v České  Republice  měla  založit  tradice  prezidentských  knihoven,  tzn.,  že  by  každý 

odcházející prezident založil vlastní knihovnu. Názory veřejnosti se v této oblasti rozcházejí a 

výsledkem je spíše nerozhodnost. Veřejnost – odborná i studenti – se shoduje, že záleží na 

osobnosti prezidenta, tradici prezidentských knihoven by většina nepodpořila. 

Lze se domnívat, že Knihovna Václava Havla má před sebou nelehký úkol uhájit své místo ve 

společnosti. O tom, že se jedná o nesnadný záměr, nás přesvědčuje od samého vzniku, kdy se 

potýkala  s finanční  krizí  i  nejednoznačností  svého poslání  a  působení.  Knihovna Václava 

Havla je dnes známá svými kulturními a společenskými aktivitami, neboť organizuje např. 

veřejná  čtení  nebo stálou  expozici  s názvem  Václav  Havel  –  český  mýtus.  Přetrvávajícím 

úkolem  knihovny  je  zpřístupnit  veřejnosti  svůj  fond,  nabídnout  uživatelům  zázemí  pro 

studium dokumentů – Havlových děl a souvisejících materiálů o jeho osobě a činnosti. Tato 

práce byla snahou o představení návrhu, jak může knihovna realizovat svou činnost.

„Téměř šedesát let něco píši, ať už hry, eseje, projevy či písemné návrhy a směrnice, dík 
čemuž - jakož samozřejmě i dík povaze mé veřejné přítomnosti - je má cesta životem vroubena 

pěknou řádkou nejrůznějších textů či dokumentů. Jak z mého pera, tak z pera četných 
pozorovatelů, analytiků a kritiků mého počínání. To všechno má svůj význam a je zajímavé 

především a hlavně jako svědectví o nedávných dějinách, o povaze totalitního systému, o boji  
proti němu a o těžkostech společenské transformace po jeho kolapsu. Tyto archiválie jsou 

ovšem rozptýleny na nejrůznějších místech, vlastní je mnoho jednotlivců i institucí. Kompletní  
přehled nemá nikdo. Je to škoda. Leccos by možná bylo jasnější, kdyby tyto archiválie byly 

zpřehledněny a v nějaké podobě přístupny badatelům i veřejnosti…“24

24HAVEL, Václav. O knihovně Václava Havla [online]. 2006. Praha : Knihovna Václava Havla, 2007 [cit. 2008-
03-02]. Dostupný z WWW: <http://www.vaclavhavel-knihovna.org/cs/>.
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Telefon: E-mail:

Datum:

Podpis
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1
2x Čtenářský stůl - 

75x160 7
Regály pro uložení periodik

2 Výpůjční pult - 75x180 9-12 Regály skladových prostor

3-8
Knižní regály - 

185x90x28 13
3x PC stoly pro uživatele - 

75x90
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PŘÍLOHA Č. 8 

UKÁZKA DOTAZNÍKU 

Předkládaný dotazník vzniká pro diplomovou práci, která je zaměřena na projekt 
Knihovny Václava Havla. Záměrem dotazníku je zjistit postoje a názory odborné veřejnosti 
na Knihovnu Václava Havla a zároveň získat přehled o tom, zda bude odborná veřejnost 
využívat služby této knihovny. 

Výsledky dotazníku budou použity pouze pro diplomovou práci.

Knihovna Václava Havla byla založena 26. července 2004 jako obecně prospěšná 
společnost. Na jejím založení se podílela Dagmar Havlová, Miroslav Petrusek a Karel 
Schwarzenberg. Posláním Knihovny Václava Havla je shromažďovat, uchovávat a 
zpřístupňovat dokumenty týkající se Václava Havla jako spisovatele, dramatika, politika a 
státníka. V knihovně je možné studovat rukopisy, korespondenci, fotografie, audiovizuální  
záznamy a jiné materiály, pocházející z tvorby Václava Havla nebo jeho kritiků, které 
nebyly dosud publikovány a s nimiž se veřejnost může nyní seznámit.

Knihovna Václava Havla je ve fázi vzniku. Aktivity jsou v současné době zaměřeny na 
budování studovny/badatelny, organizaci kulturně-společenských akcí, správu stálé 
expozice o Václavu Havlovi, dále na činnost vzdělávací, publikační a klubovou.

Adresa Knihovny Václava Havla: Kateřinská 18, Praha 2, internet: 
http://www.vaclavhavel-knihovna.org.

Vámi vybrané odpovědi, prosím, zvýrazněte ztučněním písma:  Ano Ne

1. Slyšel(a) jste / znáte Knihovnu Václava Havla?

Ano Ne 

2. Uveďte prosím, jaký význam přikládáte založení Knihovny Václava Havla?

Ohodnoťte 1 – taková knihovna je velmi přínosná; 2 – knihovně nepřikládám velký 
význam, ale akceptuji ji; 3 – založení knihovny nemá žádný smysl

1 2 3

3. Uvažujete o tom, že Knihovnu Václava Havla navštívíte?

Ano Ne Nevím
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a. Pokud ano proč / za jakým účelem 

 Z profesního hlediska (např. navázání spolupráce, exkurze)
 Ze zvědavosti
 Za  účelem  získání  více  informací  o  činnosti  Knihovny  Václava  Havla  nebo 

samotného Václava Havla
 Ze zájmu o kulturní akce, které Knihovna Václava Havla pořádá
 Jiné (uveďte prosím)

b. Pokud ne proč / z jakého důvodu?

 Knihovna Václava Havla mne z profesního hlediska neoslovila, nezaujala
 Informace o Václavu Havlovi lze najít i jinde
 Nenapadá mne důvod, proč knihovnu navštívit
 Jiné (prosím uveďte)

4. Domníváte  se,  že  by  se  v České  republice  měla  založit  tradice 
prezidentských knihoven (podobně jako je tomu např. v USA)?

Ano Ne Nevím

Své odpovědi můžete rozvést:
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PŘÍLOHA Č. 8.1

UKÁZKA VYPLNĚNÉHO DOTAZNÍKU
Předkládaný dotazník vzniká pro diplomovou práci, která je zaměřena na projekt 
Knihovny Václava Havla. Záměrem dotazníku je zjistit postoje a názory odborné veřejnosti 
na Knihovnu Václava Havla a zároveň získat přehled o tom, zda bude odborná veřejnost 
využívat služby této knihovny. 

Výsledky dotazníku budou použity pouze pro diplomovou práci.

Knihovna Václava Havla byla založena 26. července 2004 jako obecně prospěšná 
společnost. Na jejím založení se podílela Dagmar Havlová, Miroslav Petrusek a Karel 
Schwarzenberg. Posláním Knihovny Václava Havla je shromažďovat, uchovávat a 
zpřístupňovat dokumenty týkající se Václava Havla jako spisovatele, dramatika, politika a 
státníka. V knihovně je možné studovat rukopisy, korespondenci, fotografie, audiovizuální  
záznamy a jiné materiály, pocházející z tvorby Václava Havla nebo jeho kritiků, které 
nebyly dosud publikovány a s nimiž se veřejnost může nyní seznámit.

Knihovna Václava Havla je ve fázi vzniku. Aktivity jsou v současné době zaměřeny na 
budování studovny/badatelny, organizaci kulturně-společenských akcí, správu stálé 
expozice o Václavu Havlovi, dále na činnost vzdělávací, publikační a klubovou.

Adresa Knihovny Václava Havla: Kateřinská 18, Praha 2, internet: 
http://www.vaclavhavel-knihovna.org.

Vámi vybrané odpovědi, prosím, zvýrazněte ztučněním písma:  Ano Ne

1. Slyšel(a) jste / znáte Knihovnu Václava Havla?

Ano Ne 

2. Uveďte prosím, jaký význam přikládáte založení Knihovny Václava Havla?

Ohodnoťte 1 – taková knihovna je velmi přínosná; 2 – knihovně nepřikládám velký 
význam, ale akceptuji ji; 3 – založení knihovny nemá žádný smysl

1 2 3
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3. Uvažujete o tom, že Knihovnu Václava Havla navštívíte?

Ano Ne Nevím

a. Pokud ano proč / za jakým účelem 

 Z profesního hlediska (např. navázání spolupráce, exkurze)
 Ze zvědavosti
 Za účelem získání více informací o činnosti Knihovny Václava Havla nebo 

samotného Václava Havla
 Ze zájmu o kulturní akce, které Knihovna Václava Havla pořádá
 Jiné (uveďte prosím)

b. Pokud ne proč / z jakého důvodu?

 Knihovna Václava Havla mne z profesního hlediska neoslovila, 
nezaujala

 Informace o Václavu Havlovi lze najít i jinde
 Nenapadá mne důvod, proč knihovnu navštívit
 Jiné (prosím uveďte)

4. Domníváte se, že by se v České republice měla založit tradice 
prezidentských knihoven (podobně jako je tomu např. v USA)?

Ano Ne Nevím

Své odpovědi můžete rozvést:

Knihovna Václava Havla může být přínosem, je to osobnost známá i v zahraničí, 
vzdělaný člověk, spisovatel, dramatik. U jiných českých a československých 
prezidentů nevidím důvod k založení jejich knihovny, snad kromě T.G.Masaryka 
nebo E. Beneše
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PŘÍLOHA Č. 9

SEZNAM ODBORNÝCH KNIHOVEN, KTERÉ BYLY 
OSLOVENY V RÁMCI DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

1. Eurocentrum Praha

2. Evropské dokumentační středisko UK

3. Evropské informační středisko – středisko pro výchovu k lidským právům

4. Informační centrum o NATO

5. Informační centrum OSN

6. Knihovna Amerického centra

7. Knihovna Akademie věd ČR

8. Knihovna andragogiky a kulturologie FF UK

9. Knihovna Centra Franze Kafky

10. Knihovna Centra pro studium vysokého školství

11. Knihovna Českého rozhlasu

12. Knihovna České televize

13. Knihovna DAMU

14. Knihovna Divadelního ústavu

15. Knihovna Filozofického ústavu AV ČR

16. Knihovna Francouzského institutu

17. Knihovna historického kabinetu – Ústav českých dějin FF UK

18. Knihovna Informační kanceláře Rady Evropy

19. Knihovna Informačního centra neziskových organizací

20. Knihovna Kanceláře prezidenta České republiky

21. Knihovna Libri Prohibiti

22. Knihovna kateder a divadelní a filmové vědy FF UK

23. Knihovna Masarykova Ústavu AV ČR
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24. Knihovna Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

25. Knihovna Ministerstva vnitra ČR

26. Knihovna Ministerstva zahraničních věcí ČR

27. Knihovna Multikulturního centra Praha

28. Knihovna Národního muzea

29. Knihovna Národního vzdělávacího institutu

30. Knihovna Sociologického ústavu AV ČR

31. Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích

32. Knihovna Ústavu dějin UK

33. Knihovna Ústavu hospodářských a kulturních dějin FF UK

34. Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR

35. Knihovna Ústavu pro jazyk český AV ČR

36. Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

37. Knihovna Vyšší odborné školy informačních služeb Praha

38. Knihovna Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

39. Knihovna Židovského muzea

40. Památník národního písemnictví

41. Parlamentní knihovna

42. Ústřední knihovna Masarykovy univerzity

43. Ústřední knihovna Masarykovy univerzity FSV

44. Ústřední knihovna PdF UK

45. Ústřední knihovna Slezské univerzity v Opavě

46. Ústřední knihovna Univerzity Karlovy
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PŘÍLOHA Č. 10

FOTOGRAFIE Z EXPOZICE VÁCLAV HAVEL – 

ČESKÝ MÝTUS

Vstupní prostor expozice

104



FOTOGRAFIE Z EXPOZICE VÁCLAV HAVEL – 

ČESKÝ MÝTUS

Sekce expozice s názvem Dětství Václava Havla
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FOTOGRAFIE Z EXPOZICE VÁCLAV HAVEL – 

ČESKÝ MÝTUS

sekce expozice s názvem Prezidentova pracovna
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Sekce expozice s videoprojekcemi
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