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KNIHOVNY A JEJICH ROLE VE SPOLEČNOSTI 

 

 Hlavní úlohou knihoven je poskytování veřejných 

knihovnických a informačních služeb, včetně 

zajištění rovného přístupu všem bez rozdílu k 

těmto službám a rozvoj celoživotního 

vzdělávání všech skupin obyvatelstva. 

 



EVROPA INTENZIVNĚ STÁRNE 

 V demokraticky nejstarších evropských zemích 

jižní a střední Evropy bude v nejbližší době podíl 

seniorů dosahovat více než 30% z celkového počtu 

obyvatelstva 

 



AKTIVNÍ STÁRNUTÍ A MEZIGENERAČNÍ SOUŽITÍ 

– NOVÝ TREND  

 

 Je založen na změně postoje společnosti ke 

starým lidem a vychází ze společenské podpory 

umožňujícím starším lidem plně za zapojit do 

společenského života. 

 Zapojení do jiných společensky prospěšných 

činností. 



VYMEZENÍ POJMŮ 

 Pedagogika  -  je společenská věda, která zkoumá 

podstatu, strukturu a zákonitosti  výchovy 

a vzdělávání jako záměrné, cílevědomé a 

soustavné činnosti formující osobnost člověka v 

nejrůznějších sférách života společnosti.  

 Andragogika – věda o výchově dospělých , 

vzdělávání dospělých . 

 Gerontopedagogika- pedagogická disciplína  

zabývající se výchovou a vzděláváním seniorů. 

 Gerontologie – souhrn poznatků o stárnutí a stáří 

 



 

 

Pedagogika 

Pedagogika dětí a 

mládeže 

Andragogika, 

Gerontopedagogika 



FORMY VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ V KNIHOVNÁCH 

 

 Univerzity třetího věku  U3V 

 Jsou zaměřeny na zájmové vzdělávání seniorů 

 Studium zpravidla probíhá ve dvou až tříletých 
cyklech 

 Absolventi dostávají diplom o absolvování, skládají 
zkoušky 

 Akademie třetího věku 

 Středně náročná forma vzdělávání  

 Pořádají se různé činnosti kulturně osvětového 
charakteru 

 Exkurze, práce v zájmových kroužcích tematické 
vycházky 

 Potvrzení o studijním programu se vydává na 
základě prezence 



 Kluby aktivního stárnutí 

 Dobrovolná seskupení starších občanů s cílem trávení 

volného času. 

 Kluby mohou mít různé zaměření, jejich aktivitou 

častou aktivitou jsou jednorázové vzdělávací akce. Od 

U3V a akademií třetího věku se odlišují 

neformálními vztahy mezi účastníky  

 

 



KLUB SENIORŮ MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

CHRUDIM 



JAK OSLOVIT, JAK PŘITÁHNOUT, JAK 

MOTIVOVAT? 

 Knihovny jsou pro seniory dostupné, finančně 

nenáročné 

 Knihovny poskytují celoživotní vzdělávání 

 Knihovny zprostředkovávají setkávání 

 Knihovny jsou schopny vytipovat a oslovit aktivní 

osobnosti v obci 

 Knihovny jsou znalci místní zprávy a dalších 

organizací a institucí 

 Knihovny  podporují výměnu informací  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KNIHOVNY PODPORUJÍ VZNIK NOVÝCH AKTIVIT 

A PROGRAMŮ NEJEN PRO SENIORY A DĚTI 

 



TVŮRČÍ AKTIVITY 



MĚSTSKÁ KNIHOVNA LADISLAVA 

 Z BOSKOVIC MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 





ČTOUCÍ BABIČKY  



MÍSTNÍ KNIHOVNA HRADIŠTKO 

















SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ KRUPICOVÉ KAŠE  

 



BÁSNÍČKOVA PORADNA – HANA LANGROVÁ  



DRAMATICKÉ KROUŽKY 





SPOLEČNÉ ČTENÍ 

-MĚSTSKÁ KNIHOVNA CHRUDIM 

 









TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

NOVÁ PAKA 



PC KURZY 



DALŠÍ AKTIVITY  

 Akademie pro prarodiče a děti 

 Společné  tvoření knížky 

 Literární a výtvarné soutěže 

 Čtoucí babičky 

 Společné psaní pověstí 

 Dramatické kroužky  

 Prázdninové aktivity 

 PC kurzy 

 Senior lektor dětem, děti lektoři seniorům 

 Noc s Andersenem 

 Zájezdy 

 Bambiriáda 

 Tematické kufříky 

 Rozvoz knih 

 ……a další aktivity 

 

 

 

 

 

 



……A DALŠÍ NÁPADY A INSPIRACE NÁS JEŠTĚ 

ČEKAJÍ 

 



 

 

 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost 

Iveta Novotná 

Městská knihovna Chrudim 


