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Virtuální univerzita třetího věku v Městské knihovně Slavoj

Marta Staníková

Univerzity třetího věku (U3V) jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že 

poskytují občanům nad 50 let vzdělávání na vysokoškolské úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a 

vzdělávacích činností. Vzdělávání na U3V je založeno na osobním rozvoji, nikoliv profesní přípravě, a nezakládá tak 

nárok na vysokoškolský titul. Jeho smyslem je nabídnout seniorům druhý životní program, když ten první, pracovní, již 

skončil. Tolik z teorie.

A praxe? V posledních letech umožňují knihovny seniorům vzdělávání prostřednictvím akademií třetího věku, univerzit 

volného času apod. Ve Dvoře Králové nad Labem nabízela tuto formu vzdělávání seniorům Střední škola informatiky a 

služeb, po dvou letech však tuto činnost ukončila. To, že královédvorští senioři mají zájem se scházet a učit se 

novému, jen nemají kde, se řešilo při nejrůznějších jednáních stále častěji. Prostor by problémem nebyl, řešila se spíše 

celková koncepce vzdělávání. Podnět přišel od dvorské seniorky, Ing. Ireny Kejzarové z Občanského sdružení 

Krkonoše a Podkrkonoší, která slyšela o Virtuální univerzitě třetího věku.

V prosinci loňského roku (2013) se tak knihovna spojila s výše jmenovaným občanským sdružením a nabídla seniorům

možnost celoživotního vzdělávání, jehož garantem se stala Zemědělská univerzita v Praze. Studium se skládá ze šesti 

semestrů. V prvním semestru byla hlavním tématem pro všechny přihlášené zájemce astronomie, v dalších

semestrech bude možné vybírat z nejrůznějších témat, jako např. Kouzelná geometrie, Pěstování a využití jedlých a 

léčivých hub, Hudební nástroje, Čínská medicína v naší zahrádce apod. Každý student obdrží přístupové údaje

k materiálům i testům, které jsou k dispozici na webových stránkách univerzity. Přednášky vysokoškolských učitelů 

probíhají virtuálně v sálku Městské knihovny Slavoj. Po přednášce následují diskuze k tématu mezi účastníky 

semináře.

Musím se přiznat, že jsem měla zpočátku trochu obavy ze spojení senior a virtuální výuka. Pro všechny přihlášené 

studenty se jednalo o odlišnou formu vzdělávání, než na kterou byli celý život zvyklí. Před všemi účastníky však 

„klobouk dolů“. S počítačovými testy si poradila většina studentů a ti, kteří si s počítačem do té doby příliš nerozuměli,

využili pomoci služby v internetovém oddělení knihovny. Výsledkem bylo, že v květnu tohoto roku předala zástupkyně 

pražské univerzity, paní Ing. Nehodová, certifikát o úspěšném zakončení semestru všem zúčastněným. Se studenty

jsme se na jaře rozloučili zájezdem do úpické hvězdárny a společným obědem, při kterém si studenti zvolili témata pro 

další semestr. V zimním semestru 2014/15, který jsme zahájili 23. září 2014 opět společným výletem, tentokrát do

hradeckého planetária, se tak senioři budou setkávat u témat Lidské zdraví a Čínská medicína.

Všem knihovnám, které by chtěly nabídnout vzdělávání pro seniory a nejsou v dosahu univerzity, bych tuto formu 

vzdělávání vřele doporučila. Nejenže uspokojíte určitý okruh svých uživatelů, ale navíc se setkáte s příjemnými lidmi, 

kteří vám dají pocítit, že vaše práce a úsilí stojí za to.

V prvním čísle roku 2014 mohou čtenáři U nás nalézt také článek věnovaný Virtuální Univerzitě třetího věku 

v Dobrušce přímo od paní ředitelky Jany Lukešové.
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