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Knihovna v září zahájí virtuální univerzitu třetího věku 
 
Na vzdělávání není nikdy pozdě. Tohoto hesla se drží i v Krajské knihovně Františka Bartoše 
ve Zlíně, kde se v září 2014 otevírá univerzita třetího věku.  Knihovna se stala dalším 
konzultačním střediskem Virtuální univerzity 3. věku (VU3V) při Provozně ekonomické 
fakultě České zemědělské univerzity v Praze a pořádá pro seniory, ale i invalidní důchodce 
přednášky na vysokoškolské úrovni.  
„Virtuální univerzita je alternativou ke klasické prezenční přednáškové výuce. Tento projekt 
je určen především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou 
zúčastňovat přednášek na vysokých školách a univerzitách,“ vysvětlila Zdeňka Friedlová, 
ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.  
Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Účastníci 
přednášek společně ve studovně sledují videopřenos z internetu na plátno. Po každé přednášce 
se předpokládá společná diskuze na přednášené téma. Kurzy zahrnují i cvičné a zkušební 
testy. Po ukončení semestru a splnění daných podmínek studia proběhne slavnostní ukončení, 
kde senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru. 
„U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co si stačili poznamenat 
a zapamatovat. Nemají možnost se k  látce vrátit a  tištěné studijní materiály nemohou projev 
lektora nahradit. Hlavní výhoda virtuálních kurzů oproti klasickým přednáškám je právě 
v možnosti opakování“ dodala Zuzana Vrtalová z úseku vzdělávání Krajské knihovny 
Františka Bartoše ve Zlíně. 
Předpokládaná doba studia jsou tři roky, délka se však může prodloužit. V průběhu 
vzdělávání může účastník své studium kdykoli bez důvodu ukončit s tím, že již nezaplatí 
poplatek pro další semestrální studium. Časové rozmezí jedné přednášky jsou zhruba 2 
hodiny. Kurzy nenesou podmínku středoškolského vzdělání ani znalosti práce s počítačem. 
Případní zájemci mají v knihovně k dispozici veřejné počítače s přístupem k internetu.  
Pilotní kurz Virtuální univerzity třetího věku o astronomii je určen všem seniorům, 
invalidním občanům nebo nezaměstnaným v kategorii 50+, kteří se chtějí vzdělávat. Skládá se 
ze čtyř přednášek, které zahrnují výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po 
současnost a představení slavných astronomů Rudolfa II. Každá lekce je ukončena 
závěrečným testem. Na kurz je třeba se přihlásit a zaplatit kurzovné 180 Kč (za cyklus 4 
přednášek). Cyklus Astronomie se koná ve dnech 11. 9., 15. 9., 22. 9., 25. 9. 2014. Bližší 
informace získáte u knihovního pultu ve 2. podlaží 15. budovy, v sídle Krajské knihovny 
Františka Bartoše ve Zlíně, nebo na webu www.kfbz.cz. 
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