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Knihovna U Mok řinky oslavila 120 let 
od založení           

Božena Blažková           
 

     V malé obci Mokré na Rychnovsku (154 obyvatel) bylo v letošním roce opravdu co slavit. Jejich 
knihovna získala v krajském kole soutěže Vesnice roku Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za podíl 
knihovny na kulturním životě obce. V celostátním kole soutěže Knihovna roku 2009 získala Čestné 
uznání za mimořádný rozsah služeb obyvatelům obce se zřetelem k službám elektronickým. Knihovnice 
Dagmar Honsnejmanová byla i mezi krajskými oceněnými knihovníky a ve zpravodaji si s ní můžete 
přečíst rozhovor Marty Valešové.  
 
      Knihovna své výročí oslavovala nejrůznějšími aktivitami po celý rok, opravdu celý rok 
 
      Vše je velice podrobně včetně fotodokumentace zaznamenáno na webových stránkách knihovny, 
které stojí za zhlédnutí - viz: http://www.obecmokre.cz/knihovna/ . 
 
      Oslavy vyvrcholily v sobotu 24. října odpoledne. Slavnostní odpoledne mělo několik částí. Přítomní 
hosté, kteří zaplnili společenskou místnost do posledního místečka, si mohli nejprve prohlédnout 
připravenou výstavu. Kromě historie knihovny, prezentace jejích zajímavých akcí a aktivit byla možné si 
prohlédnout zapůjčenou unikátní knihu "František Kupka Člověk a Země", která byla vystavena v Opočně 
u příležitosti výstavy Pocta Františku Kupkovi, pořádané o.s. ABAKUS v roce 2006. Knihu zapůjčilo 
sdružení Rodný kraj Františka Kupky.  
 
      Poté následovaly krátké zdravice přítomných hostů, kterých se sjelo opravdu hodně. Patronem celé 
akce byl senátor JUDr. Miroslav Antl. Knihovnickou obec zastupovaly nejen kolegyně z nejbližšího okolí - 
z Opočna, Dobrušky, Rychnova nad Kněžnou a Hradce Králové -, ale byla přítomna i paní Zlata 
Houšková z Národní knihovny v Praze. Vyjmenovat všechny hosty by zabralo opravdu hodně místa. Kdo 
všechno v Mokrém byl i kdo se omluvil, kdo přispěl sponzorským darem, kdo… to všechno je, jak jsem se 
již zmínila, velice pečlivě zdokumentováno na webových stránkách knihovny. 
 
      Hlavní součástí programu bylo odhalení dřevěného reliéfu bludičky Mokřinky, vyřezaného paní 
Jarmilou Haldovou, a oficiální pojmenování místní knihovny v Mokrém na knihovnu U Mokřinky.  
 
      Druhým bodem byl křest nové publikace, která je volným pokračováním katalogu "Mokerské bludičky" 
vydaného v roce 2006, a to pohádkové knížky "Večerní vyprávění bludičky Mokřinky". Autorkou je právě 
Dáša Honsnejmanová, knihovnice a organizátorka několikaleté akce "Hledání bludiček v Mokrém", která 
měla velký úspěch u dětí i dospělých. Křtu této knížky se zúčastnila i ilustrátorka slečna Vendula 
Bittnerová.  
 
      Po seznámení s historií a současností knihovny bylo pro zpestření připraveno hlasování v 6. ročníku 
prázdninové výtvarné soutěže, tentokrát na téma "Daruj úsměv", a návštěvníci si mohli odnést malý 
voňavý sáček mokerských bylinek. Přítomní si potom prohlédli knihovnu a na obecním úřadě pro ně bylo 
přichystáno občerstvení, které připravila Střední škola Opočno. Kromě výše uvedené publikace byl k 
výročí vydán i pohled, záložka a pamětní list. 
 
      Všichni přítomní popřáli Knihovně U Mokřinky všechno dobré a ještě lepší do dalších let a my se k 
nim za redakční radu knihovnického zpravodaje rádi připojujeme. 
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