KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

„Škola musí vést mladé lidi také k sebevědomému občanství; nebudou-li se o politiku zajímat
všichni, stane se doménou těch nejméně vhodných.“ Václav Havel, Letní přemítání, 1991

PŘIPRAVOVANÉ NOVINKY PODZIM 2020
- WEBINÁŘE využitelné i pro české školy v zahraničí: sledujte naši nabídku na webové stránce
https://www.vaclavhavel.cz/
- internetová televize HAVEL CHANNEL: diskuse, rozhovory, vzdělávací videa, podcasty
- nový on-line projekt SEŠÍVANÝ DENÍK mapující život Václava Havla, který vznikal po dobu pandemie

ONLINE PROJEKTY
KAŽDÝ MŮŽE ZMĚNIT SVĚT
Příběh Václava Havla – Příběh boje za lidská práva – Příběh druhé poloviny 20. století
- Šest desetiminutových videí mapujících život Václava Havla s důrazem na jeho boj za lidská práva
- Mladí moderátoři: Emma Smetana a YEMI & rodilí mluvčí v anglické verzi
- Zajímaví hosté: Madeleine Albrightová, Michael Žantovský, Jáchym Topol ad.
- Metodické materiály pro učitele a pracovní listy pro studenty ke každé lekci
ČÍST HAVLA
Už jste četli něco od Václava Havla? Ne? Zkuste to s námi!
- Známé osobnosti čtou ukázky z ikonických i méně známých textů Václava Havla
- Václav Havel nejen jako politik, ale také jako spisovatel, dramatik, esejista a filozof
- Metodické materiály pro učitele s pracovními listy pro studenty ke každé videoukázce

ROK REVOLUCE
Pivo za pár korun? Nevinní lidé za mřížemi? Jaký byl rok 1989 doopravdy?
- Chronologické zachycení klíčových událostí od ledna do prosince 1989 v Československu i v okolních
zemích
- Osm krátkých 3 – 4 minutových videoklipů natočených uvolněným youtube stylem
- Metodické materiály pro učitele s pracovními listy pro studenty ke každému videu

VÝSTAVY
ON-LINE VÝSTAVY Google Arts & Culture
Přibližte žákům a studentům historii pomocí autentických snímků, aniž byste opustili prostor své
třídy!
Oldřich Škácha – Okupace 1968: Ojedinělý reportážní soubor fotografií z prvních dnů okupace
Pavel Hroch – Tváře vzdoru: Příběhy lidí, kteří se postavili proti zlu, nelidskosti a útlaku
Oldřich Krutský – Přes Východ na Západ: Na podzim roku 1989 zaplavila Prahu vlna občanů
Německé demokratické republiky. Tento historický okamžik znamenal symbolický počátek pokojných
revolucí ve státech střední a východní Evropy.
Pavel Hroch – S chtíčem po svobodě: Převratná doba listopadových událostí i období transformace
počátku devadesátých let
Odcházení: Příběh poslední divadelní hry a prvního filmu Václava Havla (1988–2011)
Srpnová invaze na Hrádeček: Setkání dětí disidentů a dalších osobností, které vzpomínaly na Václava
Havla. Výstava je pestrou koláží fotografií a audiozáznamů na téma „Můj život s Václavem Havlem“

DEPOZITÁŘ VÝSTAV
Knihovna Václava Havla nabízí vybrané výstavy k bezplatnému využití. Vyberte si výstavu, která
Vás zajímá, my Vám pošleme digitální data a můžete vystavovat! Ve třídě, ve škole, v knihovně,
kdekoli!
Havel v kostce: Koláž z textů, dokumentů a fotografií zachycující Václava Havla jako dítě z bohaté
rodiny, přemýšlivého teenagera, divadelníka, vězně svědomí, posledního československého a
prvního českého prezidenta
Antikódy: Výstava sestavená z nejzajímavějších vizuálních básní Václava Havla
Samizdat a Edice Expedice: Výstava věnovaná samizdatové knižní edici založené v roce 1975
S chtíčem po svobodě: Převratné listopadové události a roky následující ve fotografiích Pavla Hrocha
Záblesky svobody aneb konec 80. let ve fotografiích Miloše Fikejze: Snímky zachycující příběh
ikonického plakátu „Havel na Hrad“, atmosféru sametové revoluce nebo ostrakizované umělce
Hele, Havel!: Výběr fotografií vzešlý z veřejné výzvy Hele, Havel!, obracející se ke všem, kteří Václava
Havla zahlédli a měli v tu chvíli u sebe fotoaparát
Měli jsme underground a máme prd: Výstava připomíná symbolickou roli, jakou hrál Václav Havel v
literární tvorbě undergroundu sedmdesátých a osmdesátých let
Já prostě nemůžu žít jinak!: Koláž z dobových dokumentů a fotografií, připravená k 30. výročí
procesu s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných
Platón na Kampě – LOTR na Hrádečku: Výstava přibližující Kampademii coby jedinečné intelektuální
společenství, působící mimo oficiální vysokoškolské struktury především v sedmdesátých a
osmdesátých letech 20. století

UNIKÁTNÍ ARCHIVNÍ MATERIÁLY VYUŽITELNÉ VE VÝUCE
Revoluce (očima) Vladimíra Hanzela
Koláž vzpomínek, obrazových a zvukových dokumentů Vladimíra Hanzela, osobního tajemníka
Václava Havla, přibližující horečnou atmosféru dnů sametové revoluce
Rozhovory Václava Havla
Databáze rozhovorů, které Václav Havel poskytl tištěným médiím od šedesátých let až do roku 1989
Jiná Evropa
Digitální databáze filmových rozhovorů z let 1987–1988 s lidmi žijícími za železnou oponou zejména v
Československu, Maďarsku, východním Německu, Polsku a Rumunsku, která obsahuje autentické
výpovědi významných představitelů protikomunistické opozice i exilu.

Více informací na www.vaclavhavel.cz nebo na e-mailu vzdelavani@vaclavhavel.cz .

