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Vzdělávání seniorů v knihovnách

Zlata Houšková

Knihovny jsou od počátku své existence vnímány především jako vzdělávací instituce, které doplňují a podporují 

infrastrukturu formálního vzdělávacího systému. Jsou zdrojem literatury, informačních pramenů a materiálů pro 

vědu a výzkum, inovace, kreativní průmysl i osobní rozvoj; jsou databankou uložených poznatků lidstva i studijním 

zázemím. Zároveň roste i jejich význam a pozice v neformálním vzdělávání obyvatel. To vše se týká v plné míře i 

seniorů. Základem aktivit knihoven přátelských k seniorům jsou tedy jejich aktivity vzdělávací.

Knihovny běžně organizují pro seniory jednorázové vzdělávací aktivity i cyklické vzdělávání, jehož základní formy 

jsou: 

• kurzy (počítačové/digitální gramotnosti, občanské gramotnosti, finanční gramotnosti, tvůrčího psaní, výtvarné 

a rukodělné, jazykové atd.);

• volné vzdělávací přednáškové tematické cykly; 

• akademie třetího věku (A3V);

• univerzity třetího věku (U3V);

• virtuální univerzity třetího věku (VU3V).

Zásadou je vždy 

• mít dostatečný potenciál aktivních seniorů, kteří mají zájem dále se vzdělávat;

• vycházet z jejich potřeb a zájmů (udělat předem průzkum, o jaké obory nebo oblasti mají senioři zájem); 

• komunikovat při přípravě se všemi potenciálními partnery v obci;

• zvážit podmínky, možnosti a kapacity knihovny, zejména:   

• personální: mít pracovníka s kladným vztahem k seniorům (úvazek závisí na velikosti a možnostech 

knihovny a rozsahu plánovaných aktivit);

• technické: mít potřebnou techniku, obvykle dataprojektor, notebook, plátno, event. prezentér, flipchart… 

(požadavky konkrétního lektora je třeba vždy upřesnit s předstihem);

• prostorové: zvážit vhodnost vlastních prostorů, možnost pronájmu apod.;

• finanční: je třeba najít zdroje ve vlastním rozpočtu, z příspěvku vstřícného zřizovatele, případně využít 

možností vícezdrojového financování (granty, dotace, sponzoři…) atd.;



• mít jasnou koncepci vzdělávání (konkrétní obsah, velikost cílové skupiny, případně počet skupin, zda půjde o 

aktivitu jednorázovou, dlouhodobou, krátkodobou, zda ji bude knihovna zajišťovat sama nebo ve spolupráci 

s partnerem, jaká bude frekvence jednotlivých lekcí, jejich formy a metody…);

• přizpůsobit čas konání vzdělávacích aktivit potřebám seniorů v regionu či obci;

• mít kontakty na kvalitní přednášející (jejich kvality raději ještě osobně ověřit); lektorům vždy dávat jasné a 

přesné zadání v souladu se zjištěnými potřebami a preferencemi seniorů;

• vést lektory k využívání takových metod, které umožní seniorům nejen získat nové informace, ale i sdílet 

zkušenosti, komunikovat s lektorem i ostatními účastníky;

• vyhodnocovat každou aktivitu a následně ji zlepšovat, v případě potřeby upravovat i měnit koncept;

• využívat osvědčené modely, distribuovat metodiky, sdílet je s relevantními partnery a knihovnami;

• zaměřit se na účinnou propagaci a marketing těchto služeb.

Další doporučení: 

• Upřednostňovat dlouhodobější, cyklické aktivity (i s vědomím toho, že někteří senioři se z nejrůznějších 

důvodů nechtějí zavazovat k dlouhodobějším aktivitám, a delší časové rozpětí může tedy působit jako určitá 

překážka); dobré je zohlednit i roční období.

• Stanovit a dodržovat pravidelné termíny; eventuální nezbytné změny avizovat s předstihem a všemi 

dostupnými komunikačními cestami.

• Nezapomínat kurzy inovovat (mění se např. i kompetence nových seniorů).

• Realizace vždy záleží na velikosti a personálním zajištění knihovny, na velikosti obce a její věkové struktuře, 

na infrastruktuře služeb a množství organizací působících zde v oblasti celoživotního vzdělávání, na dopravní 

obslužnosti obce a jejím spojení s okolím atd.

• Vhodné je také udělat ze vzdělávání mezi seniory „prestižní záležitost“ a z každé akce či jednotlivé 

lekce/přednášky, nebo alespoň ze zahájení a ukončení (v případě cyklu) malou „společenskou záležitost“.

Více doporučení, praktických rad i příkladů naleznete v příručce Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům, 

kterou v letošním roce vydává Národní knihovna ČR s podporou Ministerstva kultury ČR a kterou zpracovala 

sekce 60+ Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.
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