Vznik knihovny
Knihovna "zakázaných knih" vznikla z poteby soustedit na jednom míst a zpístupnit širší veejnosti
produkci exilových a samizdatových vydavatel a zaplnit tak jedno z "bílých míst" naší nedávné historie.
Jsme pesvdeni, že jedním z pilí demokracie je právo obana na pístup k informacím bez jakýchkoli
pekážek a snažíme se pispt k naplnní tohoto práva. Abychom takovou službu mohli skuten
poskytovat, musí být knihovna soukromá a nezávislá.
Po roce pekonávání mnoha právnických, finanních, ubytovacích a jiných problém se nám podailo
knihovnu v íjnu 1990 otevít v Podskalské ulici za finanní a technické pomoci s. nadace Charty 77 a za
úasti mnoha významných kulturních pedstavitel vetn prezidenta republiky.
Pozdjší innost knihovny umožnila nezištná pomoc mnoha píznivc naší myšlenky. Vytvoila se tak v
echách naprosto ojedinlá a nezastupitelná knihovna, která zde dosud chybla.

Spolenost Libri prohibiti
V dubnu 1991 jsme založili a na MV R zaregistrovali nevýdlen inné sdružení oban - Spolenost
Libri prohibiti, jejímž hlavním cílem je podpora a pomoc pi zajištní a dobudování naší knihovny. Ve
spolenosti jsou sdruženi samizdatoví i exiloví vydavatelé, publicisté, pátelé knihovny. lenské píspvky
jsou dobrovolné. Mezi zakládajícími leny spolenosti jsou mj. spisovatelé Václav Havel, Eva Kantrková,
Ivan Klíma, Hana Ponická, Zdenk Urbánek, Ludvík Vaculík a Jan Vladislav. Dále bývalý rektor UK v Praze
Radim Palouš, bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brn Milan Jelínek, editel Ústavu pro soudobé djiny
AV R Vilém Prean, nynjší ministr kultury Pavel Tigrid a významný katolický pedagog a vydavatel Oto
Mádr. leny jsou také spisovatelé Karel Pecka, Jií Gruša, Alexandr Kliment a více než sto dvacet dalších
pátel naší knihovny z eské republiky, Slovenska i zahranií.
Do Spolenosti Libri prohibiti zveme všechny zájemce o lenství, kteí mohou a chtjí knihovn jakkoliv
pomoci.

Stav fond knihovny
Naše sbírky se od vzniku knihovny rozšíily více než ptinásobn a to jednak nákupy, jednak dary
píznivc doma i v cizin, len a pes n zprostedkovan i nelen naší spolenosti.
Dnes máme ve fondu 350 titul eských samizdatových periodik (nap. Informace o Chart 77, Revolver
revue, Vokno, Kritický sborník, Stední Evropa atd.), pes 4 000 samizdatových knih - jak z edicí (nap.
Expedice, Petlice, Popelnice, Kvart, Kde domov mj atd.), tak i publikací mimoediních - a jiných
samizdatových tiskovin a pomcek. Druhou ást fondu tvoí skoro 4 000 publikací poúnorového i váleného
exilu a zahraniních bohemik. Snažíme se získávat nové tituly a kompletovat asopisy a knižní edice, i málo
známé a dávno zaniklé vetn krajanského tisku.
Máme již pes 350 titul exilových periodik, z toho jsou kompletní roníky asopis Svdectví, Listy,
Studie, Promny, 150 000 slov, Kanadské listy, Sklize, Paternoster a další. Kompletní jsou zde knihy z
nakladatelství Poezie mimo domov, Rozmluvy, Opus bonum, Arký, Edice satiry, Framar, Moravian library

atd.
Pedmtem našeho zájmu jsou i letáky, samizdatové a exilové publikace slovenské, polské, ruské,
ukrajinské apod. Velkou ást sbírek tvoí dokumenty o porušování lidských a obanských práv v bývalém
eskoslovensku a v celém sovtském bloku. Jde o unikátní soubor samizdatových i exilových písemností
vzniklý zejména inností Charty 77, Výboru na obranu nespravedliv stíhaných, s. helsinského výboru,
Hnutí za obanskou svobodu a dalších nezávislých iniciativ.
Nikoli nepatrnou ást sbírek tvoí asopisy, knižní publikace a materiály, vydávané zahraniními
organizacemi na obranu lidských práv. Jde nap. o asopisy Labour Focus on Eastern Europe, Help &
Action, Amnesty International Newsletter, Ost-Blick, Index on Censorship, Religion in Communist Lands a
RCDA - Religion in Communist Dominated Areas.

Provoz a innosti knihovny
Dnešní sídlo knihovny a ítárny Libri prohibiti je na Senovážném námstí . 2 v Praze 1. Oteveno máme
od pondlí do tvrtka mezi 13. a 17. hodinou. Fondy jsou k dispozici tenám z široké veejnosti bezplatn,
pevážn prezenn v naší ítárn. Potebné lánky i celé publikace zájemcm kopírujeme za dobrovolný
penžní píspvek.
Ve spolupráci s Národní knihovnou postupn poítaov katalogizujeme veškeré fondy naší knihovny v
systému ISIS/MAKS, kompatibilním s Národní knihovnou v Praze, Ústavem pro eskou literaturu a
Dokumentaním stediskem v Scheinfeldu.
Máme již kompletn zpracovány katalogy našich samizdatových i exilových periodik a chystáme k vydání
katalog knižní produkce eského exilu. Kopie katalog poskytujeme institucím, se kterými spolupracujeme.
Dílí bibliografie samizdatových edic a asopis postupn uvee2jujeme v Kritickém sborníku.
Krom Národní knihovny spolupracujeme také s Britskou knihovnou v Londýn, s. dokumentaním
stediskem v Scheinfeldu, a dalšími.
Našich služeb využívají nejrznjší instituce doma i v zahranií (nap. Ústav pro eskou a svtovou
literaturu AV R, Muzeum eské literatury, Patokv archiv pi Filosofickém ústavu AV R, Institut východní
a stední Evropy pi Amsterdamské universit aj.), vdetí pracovníci, studenti stedních a vysokých škol a
další zájemci. Umožujeme též praxi studentm 2. a 3. roníku katedry vdeckých informací a knihovnictví
filosofické fakulty Univerzity Karlovy.

Cíle knihovny
Naším cílem je poídit co nejúplnjší a nejkvalitnjší sbírku knih, asopis a dalších produkt vetn
audiovizuálních, které byly vytvoeny eským a slovenským exilem, a všech dostupných produkt naší
domácí opozice, tedy tzv. samizdatu. Tyto fondy chceme kompletn poítaov zkatalogizovat a výsledky
zpístupnit dalšímu bádání.
Je tedy teba:
- dokonit poítaovou katalogizaci knižního fondu a dalších archiválií, zejména podrobné zpracování
asopis
- pokraovat v budování audiovizuálního projektu, což jsou hlavn samizdatové kazety s hudebními
nahrávkami, produkce exilových hudebních vydavatelství (nap. Šafrán), videomagazíny a další snímky,
poízené exilovými i domácími publicisty
- rozšíit poítaovou sí, aby bylo možno dokonit katalogizaci fond v reálném ase
- dokonit úpravy interiéru knihovny alespo natolik, aby bylo možno zabezpeit fondy proti vnjším vlivm
(klimatizace)

K tomu máme zatím bohužel jen omezené finanní prostedky a technické vybavení.
Bez finanní podpory by bylo pokraování innosti knihovny nemožné. Uvítáme jakoukoli pomoc. U eské
spoitelny v Praze 1, Vodikova 9 máme úet íslo 3019555-018/0800 s názvem Libri prohibiti. Dotazy
vyizujeme i telefonicky na ísle (02) 24225971, které platí i pro fax.

V Praze dne 25. listopadu 1994

