Dar z produkce exilových nakladatelství od Petra Pastrňáka
V března 2014 získala Národní knihovna několik set publikací od Petra Pastrňáka. Šlo o publikace
vydané na území České republiky, ale především o produkci exilových nakladatelství vzniklých
v období 1948-1989 (Archa, Bohem Press, České slovo, Konfrontace, Comenius, Poezie mimo
Domov, Index, Sixty-Eight Publishers, Opus Bonum, Rozmluvy), a také o ještě starší dokumenty
vydané Lidovou knihovnou vídeňskou. Mnohé z těchto bohemik nebyly v našich fondech zastoupeny
vůbec, pouze v jediném exempláři, nebo jen tak, že se žádný výtisk nedal vypůjčit absenčně.
Pastrňákův dar tedy najde ve fondech Národní knihovny bohaté využití a bude po zpracování úspěšně
sloužit čtenářům.
Podle portálu Krajane.net se Petr Pastrňák do povědomí krajanů v Rakousku dostal v 70. letech.
Provozoval zásilkovou službu, u níž bylo možné objednat knihy z většiny exilových vydavatelství. Byla
to velká výhoda, protože do té doby šlo objednávat knihy pouze přímo u vydavatelů, například u
manželů Škvoreckých v Torontu, a zásilky chodily se značným zpožděním, někdy i poničené.
Zasilatelský obchod vznikl v roce 1972 pod názvem Kulturní klub Čechů a Slováků ve světě –
zásilková služba krajanům do celého světa. Informace o službě Petra Pastrňáka se úspěšně
rozšiřovaly a tak v roce 1982 Pastrňák otevřel vlastní kamenné knihkupectví na Lindengasse číslo 5
v sedmém vídeňském okrsku. Obchod se stal brzy oblíbenou destinací pro krajany a exulanty. Vedle
prodeje knih provozoval i řadu dalších aktivit, které by se daly označit jako osvětové nebo dobročinné:
byl sponzorem české Komenského školy ve Vídni, vydával měsíčník Česká a slovenská Vídeň dnes,
tiskl Věstník sokolské jednoty, pašoval knihy do Československa, pořádal výstavy exilové literatury.
Po listopadu 1989 Pastrňákův obchod překvapivě fungoval dál. Když ale Pastrňák musel obchod
přesunout na jiné místo, nová adresa nebyla tak dobře dostupná a prodej knih začal váznout. V roce
2007 Pastrňák knihkupectví definitivně uzavřel. Zbylé knihy nabídnul jednotlivcům i organizacím a
jedním z vděčných příjemců se tak mohla stát i Národní knihovna ČR.
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