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Máme rádi seniory (?), část 3

Zlata Houšková

Akce

Kromě výpůjčních, referenčních, faktografických, reprografických a dalších služeb je hlavní oblastí, v níž se mohou knihovny 

specificky věnovat seniorům, oblast tzv. kolektivních aktivit (besedy, přednášky, soutěže, kurzy, školení, kroužky ad.). Ty mohou být 

zaměřeny buď specificky na seniory, pak by měly být aktivizační, nebo jsou určeny dvěma či více skupinám, z nichž jedna jsou 

senioři, pak mají ve větší či menší míře poslání integrační. Podívejme se tedy nejprve na první typ aktivit.

Chápeme-li knihovnu jako vzdělávací instituci, jsou i pro tuto skupinu uživatelů primární aktivity vzdělávací, které samozřejmě 

knihovna doplňuje aktivitami relaxačními, rekreačními, tělovýchovnými ad. Knihovna přátelská k seniorům tedy pořádá pro seniory 

aktivizační programy, primárně vzdělávací. Ideální formou takových vzdělávacích aktivit (a také minimálním požadavkem 

standardu knihovny přátelské k seniorům) je Virtuální univerzita 3. věku (VU3V) při Provozně ekonomické fakultě České 

zemědělské univerzity v Praze. Ta, stejně jako řada dalších aktivit, podporuje současný společenský koncept tzv. „aktivního stárnutí“, 

umožňuje seniorům zapojit se aktivně do života společnosti. Službu jsou schopny nabízet (tzn. středisky VU3V se stát) i knihovny 

s dobrovolnými pracovníky, o tom existuje řada konkrétních důkazů. Knihovny se – po poněkud pomalejším startu – staly spolu s 

obcemi nejpočetnější skupinou subjektů, které VU3V v obcích nabízejí. Vzhledem k tomu, že vzdělávání seniorů formou VU3V je 

podporováno obcemi, mají tak knihovny navíc dobrou příležitost být významným partnerem svému zřizovateli. Přesto je potenciál této 

formy vzdělávání, pokud jde o knihovny, dosud využit jen málo (řádově desítky knihoven). Více o VU3V na https://e-senior.czu.cz/.

Knihovny mají samozřejmě mnohem širší možnosti v oblasti vzdělávání seniorů, ať už jsou to univerzity 3. věku organizované ve 

spolupráci s různými vysokými školami, volnější vzdělávací cykly (akademie 3. věku a obdobné aktivity), krátkodobější vzdělávací 

programy, kurzy ICT, odborné semináře, praktické či výtvarné kurzy a dílny a další formy napomáhající aktivizaci seniorů i jejich 

zapojení do činností prospěšných jim i společnosti. 

Důležité je vždy, aby aktivity vycházely z konkrétních potřeb seniorů v místě, aby na toto téma knihovny se seniory včas a intenzivně 

komunikovaly, než se rozhodnou, k jakému typu a formě vzdělávání se přikloní, a aby (ideálně cyklické) vzdělávání koncipovaly vždy 

s definováním cíle, metod, forem, přesného harmonogramu a dalších parametrů nezbytných k úspěšné realizaci.

Kromě vzdělávacích aktivit lze v knihovnách např. doporučit oblíbené trénování paměti (více např. na https://skip-treneri-

pameti.webnode.cz/), kulturní a společenské akce, jako jsou např. besedy, divadelní představení, literární večery, odpoledne či 

matiné, recitační soutěže, koncerty, výstavy, turnaje v deskových hrách, soutěže, turistika, výlety, zájezdy a další pohybové aktivity, 

společenské večery, event. s tancem, kluby seniorů ad. Málo využívané, avšak seniory velmi vítané je i uplatnění reminiscenčních 

technik, tedy práce se vzpomínkami. Jde o náročnější aktivity, které se primárně využívají v terapeutické rovině; v knihovnách však 

jde spíše o relaxační úroveň, o další formu aktivizace seniorů, kdy jsou na základě různých pomůcek (dobové předměty, fotografie, 

jídlo, recepty, plakáty…) účastníci podněcováni ke vzpomínkám a diskusi o minulosti. Reminiscenční techniky se v knihovnách 

realizují zejména ve skupinové formě: jde o společenskou interakci v příjemném prostředí, při níž zároveň může vznikat konkrétní věc 

– kniha vzpomínek, vzpomínkové fotoalbum (fotokniha), vzpomínková nástěnka, výstava, krabice apod.

Existuje řada dalších aktivit, jež by bylo možné uvést a které již v některých knihovnách nalezly své místo (např. kurzy „Senioři píší 

Wikipedii“); pro inspiraci doporučuji níže uvedenou publikaci, která přináší opravdu bohatou nabídku konkrétních i typových příkladů. 

Zapomínat by se nemělo ani na ty seniory, kteří již do knihoven nemohou přijít, ať už ze zdravotních, či jiných důvodů. Naše služby 

by měly jít za nimi. Knihovny zde mají opravdu široké pole působnosti ve spolupráci s pečovatelskými domy, stacionáři, zdravotními a 

dalšími partnerskými organizacemi.

  Pozice i prestiž knihoven jako organizací celoživotního neformálního vzdělávání i aktivizace a podpory sociálních služeb v obcích 

může aktivitami pro seniory významně posílit.

Integrační aktivity

K nejtíživějším problémům seniorského věku patří omezení sociálních kontaktů, osamocení, či dokonce vyloučení ze společnosti. 

Knihovna přátelská k seniorům proto vedle specifických akcí pro seniory usiluje také o mezigenerační integraci a organizuje aktivity, 

jimiž cíleně podporuje vzájemné setkávání, poznávání, učení, solidaritu a soudržnost mezi generacemi. V obecné rovině má 

mezigenerační rysy většina knihovnických aktivit pořádaných pro veřejnost, neboť nevylučuje žádnou skupinu a senioři bývají jejich 

častými účastníky. Smyslem cílených integračních aktivit je však stejně, nebo dokonce více než poskytovaný obsah vzájemné 

setkání, poznávání a obohacování, předpokládající oboustrannou aktivitu účastníků, navázání, pěstování a kultivaci vzájemných 



vztahů a kontaktů. Mezigenerační aktivity jsou tak přínosem pro všechny zúčastněné generace a pomáhají budovat respekt vůči 

seniorům i vnímat a poznávat stáří.

Mezigenerační integrační aktivity mohou mít tisíce podob, a také je v knihovnách mají. Může jít o aktivity vzdělávací (aktivity 

společné pro více generací, aktivity pro seniory a děti (včetně kurzů digitální gramotnosti), tzv. univerzity či akademie volného 

času…), tvůrčí a výcvikové (společné výtvarné či rukodělné dílny a kurzy, specifické relaxační kreslení zentangle, kurzy autorské 

tvorby…), společenské, relaxační, sportovní a tělocvičné (vycházky, výlety, cyklovýlety, sportovní soutěže, taneční aktivity),

čtenářské (společná čtení, předčítání, „Senioři čtou dětem“…), mezigenerační soutěže všeho druhu (vědomostní, pěvecké, 

výtvarné, turnaje a kluby deskových her…) atd. Mimořádný význam mají aktivity věnované lokální paměti (přednášky, besedy, 

debaty, vyprávění, výstavy, dobové módní přehlídky, získávání materiálů k digitalizaci lokální historie… na téma: jak to u nás bylo 

dříve, naše město před sto lety a nyní, má oblíbená hračka…), které pomáhají uchovat paměť místa a jsou obrovským zdrojem 

inspirace pro různé další činnosti knihovny, ale také cestou k dobrému mezigeneračnímu soužití v obci. Senioři zde mají významnou 

a nezastupitelnou roli pamětníků. Opět připomínám níže uvedenou publikaci, která je právě v této oblasti velmi inspirativní.

Na závěr našeho zamyšlení nad prací knihoven se seniory si dovolím připomenout ještě dvě skutečnosti: 

• Problematika mezigeneračních vztahů má opravdu celospolečenský význam; je zahrnuta např. ve školských vzdělávacích 

projektech; těmito integračními aktivitami tedy knihovna může zároveň v souladu s programem školy působit na své dětské 

uživatele, v nichž je třeba vzbuzovat úctu ke stáří a jeho pozitivní vnímání.

• Senioři mohou být často nejen objektem našeho působení a našich služeb, ale jsou to také zajímaví lektoři, vychovatelé, členové 

poradních orgánů knihovny, dobrovolníci, pomocníci.

Snad i proto stojí za to zamyslet se nad problematikou našich služeb seniorům šíř a hlouběji. Jde koneckonců o početnou a stabilně 

rostoucí skupinu našich (i potenciálních) uživatelů.

Podrobnější informace k implementaci požadavků standardu přináší příručka pro práci knihoven se seniory; v elektronické verzi je 

k dispozici na: https://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf.
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