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Ano, sliby se mají plnit…           
Dagmar Honsnejmanová           

 
     Mají se plnit nejen sliby dané přátelům, známým a spolupracovníkům, ale také sobě. A takový 
malý slib jsem si dala i já, když jsem si přečetla v posledním čísle časopisu U nás (4/2005) právě 
článek s tímto názvem od paní knihovnice Zdeňky Bílkové z Libníkovic. Článek jsem přečetla 
jedním dechem, jako kdyby paní Bílková psala o naší knihovně v Mokrém, jejíž příběh je velmi 
podobný a je snad společný všem malým knihovnám na malých vesnicích. 
 
      Mokré se od Libníkovic nachází v podstatě jen co by kamenem dohodil. Počtem obyvatel se 
obě vesničky neliší, máme jich jen o pár víc, a tím pádem i víc čtenářů, kterých je v letošním roce 
zatím 34 dospělých a 14 dětí, ale nejsou to čtenáři jen z Mokrého, ale i z blízkého okolí, kteří do 
Mokrého jezdí na chalupu nebo děti k babičkám. 
 
      Naše knihovna se nachází ve společné budově s obecním úřadem. Bohužel ani místa nemáme 
mnoho, knížky přibývají, police se zaplňují a knihovní místnost není nafukovací. Tak nás čeká do 
budoucna pověstná věta „Kam s ní?“. V současné době spolupracujeme i se dvěma knihovnami v 
okolí, které si k nám jezdí půjčovat knihy pro své čtenáře. Část starších knih umístíme do archivu, 
který se v loňském roce vybudoval nejen pro potřeby obecního úřadu, a tak se na čas poličky zase 
uvolní pro nové knihy. Není to řešení nekonečné, ale do budoucna se snad bude budova obecního 
úřadu rozšiřovat a knihovna se také dočká více místa. 
 
      Myslím si, že naše malá obec je velmi pokroková, jak se již psalo v kronikách, a v tomto duchu 
její vývoj pokračuje i nadále. Obec velmi podporuje činnost knihovny a důkazem je v posledních 
dvou letech nepřeberné množství soutěží, kterých se ze začátku účastnily jen děti, ale postupem 
času se zapojili i dospělí. Jednou z nejvydařenějších soutěží je právě probíhající soutěž v hledání 
bludiček v Mokrém s letošním tématem „Bludičky už se našly!“; malí i velcí výtvarníci přinesli 49 
jejich portrétů. To jsme opravdu netušili, kolik bludiček a kolik druhů se jich v okolí naší vesnice 
nachází. O tom se můžou přesvědčit i návštěvníci webových stránek obce http://www.obecmokre.cz 
nebo také návštěvníci obecního úřadu, kde jsou bludičky vystaveny.  
 
      Bohužel v naší obci je velmi málo dětí a narozených přibývá jen po málu; to mě snad motivuje k 
práci s nimi, že snad jsou už poslední, že žádné děti už nebudou, vymýšlet různé soutěže a akce, 
které je zaujmou, potěší a také jim něco dají. Plánů je hodně, času málo, ale úspěch zastíní 
všechny překážky a nedostatky, s kterými se potýkáme, počínaje nedostatkem prostorů a někdy 
také financí. Ale na druhou stranu jsme vždy měli velké štěstí na sponzory, kteří nám jsou 
nakloněni, a domnívám se, že právě pro zajímavost a originálnost našich soutěží. 
 
      I my máme v letošním roce v plánu pořídit do knihovny počítač, na který máme slíbenou dotaci. 
V naší obci sice od loňského roku funguje bezdrátový internet, ale věřím, že své návštěvníky bude 
mít i v knihovně. Už se těším, až budu zaučovat děti, ale hlavně „ženské“, které si na internetu 
najdou všechno, co je zajímá, od receptů na vaření až po zprávy z celého světa. 
 
      Mám ráda všechny čtenáře, kteří naši knihovnu navštěvují, ale největší radost mám z dětí, které 
chodí často a stačí jim, když vidí, že se na obecním úřadě svítí. Ráda pro děti vybírám knížky, 
nejen do jejich knihovny, ale také jako dárky v soutěžích, a snažím se vždy vybrat knihu každému 
dítěti, jak se říká, „šitou na míru“. Snad se mi to daří a největší odměnou je, když mi rodiče, 
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většinou maminka obdarovaného dítěte, řeknou, jak jsem vybrala dobře, že ta holka zas nic jiného 
nedělá, než že si prohlíží darovanou knížku. A nejmilejší pochvalou bylo i to, že jsem děcka tak 
dokonale pobláznila, že teď všichni chtějí soutěžit a sotva skončí jedna soutěž, už se ptají na 
další… a nejen děti… 
 
      Samozřejmě ani já se neobejdu bez podpory své rodiny a přátel, kteří mi pomáhají a hlavně 
tolerují čas, který věnuji právě činnosti v knihovně místo toho, abych doma odpočívala. Knihovnická 
práce je pro mne víceméně koníčkem, ale ze zkušeností ze zaměstnání vím, že každý, kdo chce 
svoji práci dělat lépe, musí jít dál, musí se vzdělávat a získávat stále více informací. Pokrok se 
zastavit nedá, čtenáři jsou stále náročnější, mají své požadavky a je potřeba se jim snažit co 
nejlépe vyhovět, a to i na malé obci. I z tohoto důvodu jsem se přihlásila na inzerovaný kurz 
Odborný knihovník - informační pracovník. Jako laik, byť pracující s láskou, cítím, že mé znalosti z 
tohoto oboru by bez dalšího vzdělání byly časem nedostačující.  
 
      A tak vám, paní Bílková, ještě jednou děkuji za váš milý článek, který promlouvá neobyčejným 
kouzlem. Kouzlem, které spojuje lidi na malých obcích, kteří mají společné zájmy a chuť nejen číst, 
ale také něco udělat pro malé začínající čtenáře, kterým se stane kniha, a já doufám že i s naší 
pomocí, přítelem a spojencem na celý život… 
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