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Rituály v dnešní době a možnosti knihoven

Božena Blažková

 Rituálem (z latinského ritualis = obřadný) můžeme v podstatě nazvat každé jednání, které vykazuje stereotypní 

opakování a je založené na předem daných pravidlech. Každý z nás má mnoho vlastních „malých rituálů“, které mohou mít 

např. podobu ranní kávy či odpoledního čaje. V širším pojetí můžeme, zjednodušeně řečeno, za rituál považovat pravidelně 

se opakující akci či aktivitu založenou na určitých tradičních pravidlech a hodnotách. Rituál je významem velice podobný 

pojmům tradice, obřad nebo ceremoniál a ve společnosti slouží díky své opakovatelnosti k upevnění životních jistot. 

Posilování významu rituálů je jednou z cest, jak kladně ovlivňovat soudržnost, pocit stability a zázemí pro každého z nás. 

Současné zrychlené životní tempo a zvýšená neosobní multimediální komunikace na první pohled význam rituálů potlačuje. 

Při bližším zkoumání však zjistíme, že se naopak mnoho rituálů a tradic obnovuje. Můžeme např. sledovat rituály, které 

v průběhu roku souvisejí se střídáním ročních období. A zjistíme, že se ve stále větší míře a za účasti médií vítá jaro, slaví 

Vzkříšení a Velikonoce, obnovují se tradiční pouti, vinobraní a dožínky, připomínají se svátky všech svatých a všech věrných

zemřelých (ať už v podobě Dušiček či Halloweenu) a s velkým předstihem se chystají vánoční svátky. Ano, tyto obnovené 

tradice společně s tradicemi nově vytvářenými jsou velmi často spíše marketingovou akcí zaměřenou na konzum. Ale je 

tomu tak vždy a všude? Není právě obnovování skutečných tradic a vytváření zázemí, jistoty a stability pro veřejnost jedna 

z mnoha současných rolí knihoven?

 I knihovny mají své marketingové akce související s ročními obdobími. Měsíc březen vždy patřil knize (a jeden čas i 

internetu). V současné době patří březen čtenářům. Dubnová Noc s Andersenem se také dostává do povědomí široké 

veřejnosti a spaní v knihovně je pro mnohé děti zároveň iniciačním rituálem. Mnoho knihoven vytváří i novou letní tradici -

prázdninové příměstské tábory, exkurze, expedice a výlety s knihovnou dávají dětem možnost prožít s knihovnou úžasná 

dobrodružství a rodičům poskytují zázemí a jistotu, že za minimálních nákladů je o jejich děti dobře postaráno. 

S přicházejícím podzimem se knihovny hlásí o slovo znovu. V říjnovém Týdnu knihoven upozorňují společně všechny kolem 

– jsme tady i pro tebe/pro vás, blíží se zima a nevlídno, u nás je teplo, světlo a příjemně, navštiv/te nás. Vytváří se i nová

tradice předznamenávající začátek adventu – Den pro dětskou knihu.

 Knihovny mají i své přechodové rituály. Jedná se o rituály, které doprovázejí změnu v životě. Se ctí můžeme mezi 

takové rituály zařadit projekty Knížka pro prvňáčka, Pasování na čtenáře a Klíčování. To, že se stává dítě aktivním čtenářem 

a návštěvníkem knihovny, je zapotřebí za spolupráce knihovny, školy a rodiny skutečně řádně oslavit. Z dalších rituálů, na 

které knihovny ve svých programech a plánech nezapomínají, jsou rituály úcty a poděkování. K nim patří poděkování za 

dobrou práci, které již pět let doprovází pravidelné Setkání knihovníků našeho kraje, stejně tak jako nejrůznější vzpomínkové 

akce organizované zejména v menších místech. Příkladem může být připomínka první světové války v Libošovicích. Cílem 

tohoto článku nebylo sepsat všechny rituály a slavnosti, které se v knihovnách snažíme pro své čtenáře i pro veřejnost 

připravit. Chtěla jsem jen připomenout důležitost pravidelně opakovaných společných aktivit v celkovém kontextu 

současného zrychleného životního tempa. Význam toho, že akce probíhá pravidelně a na mnoha místech najednou, není 

zatím ve všech knihovnách vždy plně doceňován.

Na závěr bych jen ještě ráda připomněla i pravidelné akce pro knihovníky, které v tomto čísle také zmiňujeme: jičínská

Knihovnická dílna, konference Knihovny současnosti, Co venkovské knihovny umějí a mohou a Bibliografické kolokvium.

 Společně s redakční radou přeji všem čtenářům pohodové vykročení do pracovního roku 2014 a zachování 

pravidelného čtvrtletního rituálu, kterým je čtení našeho zpravodaje J
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