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„Senior Friendly“ a sekce 60+

Zlata Houšková

S omluvou za nečeský a ne zcela srozumitelný název tohoto příspěvku dovoluji si pár slov k aktivitám Sekce 60+ 

Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), která nabídne odborné veřejnosti v nejbližší době první 

„hmatatelný“ výstup své práce.

Sekce 60+ sdružuje skupinu lidí z oboru, jimž leží na srdci služby knihoven seniorům (odtud název 60+) a kteří 

považují tuto oblast v dalším směřování veřejných knihoven v ČR za důležitou, ba zásadní. Jsou to také lidé, kteří 

se problematikou hlouběji a intenzivně zabývají. Je třeba připomenout, že sekce je otevřeným odborným orgánem 

SKIP a že vítá všechny další zájemce o práci v této oblasti! A ještě jedna informace stojí za zmínku: v sekci 

převažují Východočešky, tedy knihovnice z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Co vedlo ke vzniku sekce, je nasnadě: 

• v populaci razantně roste počet seniorů a podle všech demografických prognóz se bude zvyšovat v horizontu 

následujících 30 let ještě rychleji;

• senioři jsou jak početně, tak významem podstatnou složkou uživatelské obce veřejných knihoven, přičemž 

velikost této složky se pravděpodobně bude zvětšovat;

• zatímco máme v knihovnách specialisty na různé oblasti práce i pro některé skupiny uživatelů (děti, mládež, 

osoby se zdravotním znevýhodněním), specialisté na práci se seniory ve veřejných knihovnách obecně 

nejsou;

• není jisté, zda veřejné knihovny poskytují seniorům rovný přístup ke svým službám, resp. zda poskytují ty 

služby, které od nich senioři očekávají či předpokládají, případně zda je poskytují vhodným způsobem;

• část potenciálních uživatelů-seniorů pravděpodobně knihovny svými službami neoslovují – proč?

Na základě těchto (a dalších) úvah a diskusí se několik nadšenců sešlo, zformulovalo návrh na vytvoření odborné 

sekce SKIP a předložilo jej Výkonnému výboru SKIP, který věc projednal a schválil. Sekce 60+ se pustila ihned do 

práce. Rozhodnuto bylo, že se pro začátek bude věnovat několika okruhům činnosti: 

• navázání spolupráce s partnerskými organizacemi a institucemi věnujícími se seniorům;

• vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti práce se seniory (stárnutí a jeho projevy, mýty a klišé o seniorech, 

kategorie seniorů podle věku, charakteristické aspekty seniorského věku, specifické potřeby seniorů, služby 

knihoven seniorům apod.);

• přípravě metodiky pro práci veřejných knihoven se seniory;

• sdílení a prezentaci příkladů dobré praxe služeb knihoven seniorům.



Za tři roky své existence uspořádala sekce tři konference a řadu seminářů pro odbornou veřejnost, navázala 

spolupráci s několika akademickými pracovišti a sdruženími na podporu seniorů, shromáždila desítky příkladů 

dobré praxe knihoven v oblasti služeb seniorům a připravila do tisku metodickou brožurku Rovný přístup. 

Knihovna přátelská k seniorům.

Brožurka je po obsahových i tiskových korekturách připravena do tisku a spatří světlo světa do konce roku 2016. 

Navazuje do značné míry na Standard Handicap Friendly, který zpracovala Sekce služeb osobám se specifickými 

potřebami SKIP a který publikovala Národní knihovna ČR v roce 2014 s podporou Ministerstva kultury ČR. Její 

obsah byl již představen oborové odborné veřejnosti při několika příležitostech (semináře, jednání regionální 

organizace SKIP ad.). Byl prezentován také na mezinárodní úrovni organizacím pracujícím v kultuře a v oblasti 

vzdělávání dospělých, kde vzbudila tato informace veliký zájem, neboť zkvalitňování služeb seniorům patří 

k prioritám celé řady institucí napříč Evropou.

Sekce připravuje pro příští rok v jednotlivých krajích republiky sérii dalších seminářů, které mají přiblížit metodiku 

práce se seniory v knihovnách (= obsah zmíněné příručky) a zároveň jsou věnovány v širší míře problematice 

stárnutí. Zájem o tyto semináře je velký, dosud se jich zúčastnilo kolem stovky pracovníků knihoven z různých 

krajů.

Kromě vzdělávání a informování oborové veřejnosti plánuje sekce pro nejbližší období aktualizaci a oživení svého 

webu, na němž chce poskytovat aktuální informace z této problematiky a především prezentovat podrobněji další 

příklady dobré praxe knihoven, umožnit širší diskusi o problematice, výměnu zkušeností apod. Zároveň se jedná o 

cestě k podrobnějšímu zmapování situace v této oblasti v knihovnách ČR.

Bližší informace o sekci i některé výstupy její práce lze nalézt na webu: http://www.skipcr.cz/odborne-organy/60. 

Zájemci o členství a práci v sekci se mohou hlásit současné předsedkyni sekce PhDr. Haně Mazurové, ředitelce 

Městské knihovny Chrudim, na adrese: mazurova@knihovna-cr.cz.
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© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


