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Více najdete na www.nkp.cz a www.klementinum.cz <Pro novináře>


O nové budově Národní knihovny
se diskutuje již přes sto let 

Proti aktivitám, které zpochybňují nutnost postavit novou budovu Národní knihovny České republiky, vystoupilo předsednictvo Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Své výhrady shrnuli představitelé odborné veřejnosti v otevřeném dopise, který zaslali předsedovi vlády ČR, ministrům školství a kultury, primátorovi hl. města Prahy a předsedům Poslanecké sněmovny a Senátu. V dopise se předsednictvo SKIP mj. důrazně ohrazuje proti tvrzením, že by Národní knihovna byla skladištěm literárního braku: „…Každá civilizovaná země na této planetě má svou národní knihovnu, která plní specifická a unikátní poslání. Mimo jiné je také vždy pamětí národa, tzn., že uchovává jeho písemnou paměť, a to bez ohledu na její obsahovou, uměleckou či jinou hodnotu. Neexistuje jmenovaná ani samozvaná skupina odborníků, kteří by vybírali podle vlastních či určených hodnot to, co má být uchováno. Shromažďuje se vše, neboť jedině tak je zachováno objektivní svědectví o každé době a jejím životě…“
	Dále je v dopise shrnuta a objasněna současná situace Národní knihovny a její postavení v návaznosti na Karlovu Univerzitu a další vysoké školy. Podrobně jsou vysvětleny i komplikace, které současnému provozu knihovny přináší fakt, že na čtyři miliony knih musí být umístěno ve vzdáleném hostivařském depozitáři. Adresátům dopisu jeho autoři rovněž vysvětlují, proč je nemožné stěsnat všechny fondy Národní knihovny ČR do historického areálu Klementina. 
	Předsednictvo SKIP v neposlední řadě upozorňuje na smutnou skutečnost, že zatímco se v minulosti podařilo postavit budovy Národního divadla i Národního muzea, o výstavbě Národní knihovny se od konce 19. století pouze diskutuje. Podle signatářů dopisu by bylo špatným vysvědčením pro naši republiku, kdybychom kupříkladu usilovali o pořádání olympijských her, a přitom jsme nedokázali splatit tento více než staletý dluh. V závěru dopisu pak jeho signatáři s politováním konstatují, že se: „… v České republice dosud nenašla významná politická osobnost, která by výstavbu nové Národní knihovny vzala za svou a pochopila ji jako zásadní prioritu své politické kariéry, jako je tomu v jiných evropských zemích.“

Plné znění otevřeného dopisu předsednictva SKIP najdete na adrese:
http://skip.nkp.cz/KeStazeni/SKIP_OtevrenyDopis280108.pdf
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