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Vive la France!
Vanda Vaníčková
Paříž, dějiště nespočetného množství slavných literárních děl. Na croissant s Manon Lescaut, kávu s Otcem
Goriotem či selfie se Třemi mušketýry, a to nejlépe s Chrámem Matky Boží v pozadí. Šup s tím na Instagram. Vše
je se špetkou fantazie možné. Já jsem se na břeh řeky Seiny sice vydala, ne ale za knižními hrdiny, nýbrž do
hlavní budovy nejvýznamnější francouzské knihovnické instituce.
Bibliothèque nationale de France (Francouzská národní knihovna) sídlí celkem na pěti místech – čtyři jsou
v Paříži (Bibliothèque François-Mitterrand, Bibliothèque Richelieu/Louvois, Bibliothèque de l’Arsenal, Bibliothèque
de l’Opera), jedna v Avignonu (Maison Jean Vilar). Hlavní budovu - Bibliothèque François-Mitterrand - nalezneme
na břehu Seiny. Mohutná stavba dává už z dálky tušit, že čtyři věže ztvárňující otevřenou knihu ukrývají
knihovnické poklady. Knihy, časopisy, hudebniny, multimediální dokumenty, pohledy, plakáty a mapy.
Historie národní knihovny se píše od 2. poloviny 14. století (v roce 1537 díky přičinění Františka I. získala právo
povinného výtisku), značně ji ovlivnily události především novověké francouzské historie. Například během
Francouzské revoluce byla zrušena, po konfiskaci majetku pak obohacena o soukromé sbírky Ludvíka XVI. či
Marie-Antoinette, dcery naší panovnice Marie Terezie. Nejnovější historie knihovny sahá do roku 1988, kdy
tehdejší prezident François Mitterand ve veřejném projevu představil svůj plán postavit největší a nejmodernější
knihovnickou stavbu světa. Dostal ji, a to i se svým jménem v názvu. 17. 12. 1996 se nová a dnes i hlavní budova
knihovny otevřela veřejnosti.
Kromě knih a dalších sbírek jsou v knihovně pro návštěvníky připraveny samozřejmě i rozmanité výstavy. Za
zmínku stojí ty, které můžete zhlédnout z pohodlí domova - výstavy digitální. K dispozici jsou na webovém
odkazu: http://expositions.bnf.fr/index.php. Z knihovnického soudku doporučuji například sérii výstav spisovatelů a
příběhů (Victor Hugo, Jean-Paul Sartre, Homér,…) nebo literatury a písemnictví (například výstava Livres de
parole: Torah, Bible, Coran). Literární a výtvarné skvosty v klidu domova, bez dalších lačných turistů, klidně i se
slovníkem v ruce (výstavy obsahují kromě francouzských i anglické popisky). Zároveň jde o zajímavou možnost,
jak oživit informační lekce, besedy či jiná setkání v knihovně.
Do již vzpomínané francouzské historie patří i kolonizační působení v 17. století na území Kanady, kde je dodnes
francouzština oficiálním jazykem. Právě partnerství s francouzsky mluvícími zeměmi je jednou
z mezinárodních aktivit, kterým se Bibliothèque nationale de France věnuje. Kromě Kanady (a samozřejmě
Francie) je do programu zapojena i Belgie, Lucembursko a Švýcarsko. Spolupráce tamějších knihovnických
institucí (v roce 2013 celkem 24 subjektů) přináší uživatelům jednotlivých knihoven volný přístup k digitalizovaným
dokumentům ve francouzském jazyce (jsou umístěny na webových stránkách národních knihoven), dále pak i
záruku autentičnosti a plné dostupnosti takových materiálů. Cílem projektu, který započal v roce 2006, je
zpřístupnit digitalizované materiály co největšímu množství čtenářů, uchovat tak francouzsky psané dědictví,
prestiž a národní hrdost, kterou Francouzi ve vztahu ke své literatuře a svému písemnictví jednoznačně cítí.
Podrobněji
o
programu
francouzsky
mluvících
zemí:
http://www.bnf.fr/en/professionals/international_activities/a.french-speaking_countries_partnerships.html.
Mimo královnu francouzských knihoven stojí za zmínku i některá zjištění o realitě v zemi galského kohouta. To, že
se Francouzi obecně s angličtinou příliš nekamarádí, je všeobecně známé. Že jde však skoro o bratrovražedný
boj, mě překvapilo. Anglicky mluvíte na prodavače, on se usmívá, vidno, že rozumí, ale odpovídá s klidem
francouzsky. V hotelu nebo bance to bylo lepší, i přesto jsem měla o kosmopolitní Paříži trochu jinou představu.
Zároveň mě příliš nepotěšili francouzští řidiči. Procházka centrem Prahy v době dopravní špičky není žádný med,

ale pařížské ulice křižují opravdoví vyznavači stylu brzda-plyn a chodec se zelenou na semaforu může jen doufat,
že k pravidelnému střídání dojde a řidič zastaví. Co mne ale absolutně nadchlo, byla národní hrdost. Dlužno
poznamenat, že spojená se sportem, což je i česká specialita, ale Francouzi byli výborní. Během mé návštěvy
probíhalo ve Francii 15. mistrovství Evropy ve fotbale (EURO). Do Paříže jakožto hlavního města země, kde se
konalo několik mistrovských zápasů, byla koncentrována velká pozornost fanoušků. Na Champs-de-Mars pod
Eiffelovou věží vyrostla obří fan zóna s obrazovkami a doprovodným programem pro tisíce fanoušků, kteří
sborovým zpěvem hymny daly Marseillaise snad ještě vlastenečtější rozměr než revoluce. I samotná Eiffelova věž
byla stylově vyzdobena visícím fotbalovým míčem. Možná ne tak stylově vnímali míč turisté, kterým fotbal nic
neříká, a vzpomínkové romantické fotky u dominanty města jim hyzdí nějaká meruna.
Statistické okénko:
Francie:[1]
• rozloha: 543 965 km2
• počet obyvatel: 65 436 552
• velká města: Marseille, Lyon, Nice, Bordeaux; hlavní město: Paříž
• úřední jazyk: francouzština

Bibliothèque nationale de France:[2]
• počet k. j.: 14 miliónů knih, tisků, mincí, zvukových dokumentů, videí,…
• počet digitalizovaných k. j.: 1,18 bilionu
• webové stránky: http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
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