
Úspěšná spolupráce univerzity a knihovny

UTB ve Zlíně nabízí vzdělá-

vání seniorům nejen ve Zlíně 

ale i v několika dalších městech 

„Uvítali jsme nabídku Knihov-

ny Kroměřížska ke spolupráci. 

Znamenalo to další uplatnění 

myšlenky otevření univerzitní-

ho prostředí široké veřejnosti 

v regionu,“ říká prof. Roman 

Prokop, který byl v roce 2006 

prorektorem UTB a garantem 

U3V, a v současnosti je vicepre-

zidentem asociace U3V v ČR. 

„Knihovny jsou odedávna centry 

vzdělanosti, jsme přesvědčeni, 

že máme váženého a důstojného 

partnera pro plnění ušlechtilých 

cílů U3V.“

I v Kroměříži myslí 
na své seniory

V roce 2006 bylo v prostorách 

knihovny zřízeno detašované 

pracoviště Univerzity třetího 

věku Univerzity Tomáše Bati 

ve Zlíně. Základem spoluprá-

ce se stala, kromě materiálně-

-technického zázemí knihovny, 

vstřícnost ředitelky PhDr. Šárky 

Kašpárkové a Mgr. Daniely Heb-

narové, a také podpora představi-

telů města. Seniorské studium si 

rychle získalo oblibu nejen mezi 

Kroměřížany, do lavic příjemné-

ho přednáškového sálu zasedají 

i senioři z širokého okolí. O tom, 

jak je populární, svědčí fakt, že 

jej absolvovala již téměř stovka 

posluchačů. 

Co představuje studium U3V
U3V v Kroměříži tvoří dvou-

leté přednáškové obory, členěné 

obdobně jako vysokoškolské 

studium do semestrů. Každý ze 

4 semestrů je plný zajímavých té-

mat, a tak si studenti rozšíří zna-

losti i v oblastech, které mohou 

být pro ně zcela neznámé. Před-

nášky probíhají od října do květ-

na, semestr je vždy zakončen 

seminární prací nebo kolokvi-

em. Slavnostní závěrečný cere-

moniál v aule Academia centra 

UTB ve Zlíně může být milou 

příležitostí k setkání všech, kte-

ří studenta seniora v jeho zájmu 

podporovali a povzbuzovali– pří-

buzných i přátel.

PhDr. Šárka Kašpárková, ředi-

telka knihovny, s úsměvem sdě-

luje: „Neutuchající zájem a stále 

se rozšiřující řady studentů nás 

velmi těší, a proto s radostí or-

ganizujeme jubilejní pátý běh 

dvouletého studia, který bude 

otevřen na podzim 2014.“ 

A na co se mohou studenti 
v Kroměříži těšit?

Pokud se přihlásí do cyklu A, 

v rámci přednášek probádají 

sbírky umění Arcibiskupské 

obrazárny, podívají se na vývoj 

člověka v širších souvislostech 

či se zaměří na bohatý svět nábo-

ženství. Své znalosti také rozšíří 

v oblasti numismatiky a dalších 

historických věd.

Na konci cyklu tedy budou 

znát obrazy Tiziana, Cranacha, 

van Dycka, různé náboženské 

zvyklosti a rituály, a historic-

ké vědy budou studovat přímo 

u zdroje ve Státním okresním 

archivu v Kroměříži. 

Cyklus B potěší studenty 

informacemi o technických 

památkách v Kroměříži, napří-

klad o Arcibiskupské vodárně, 

zdejších minipivovarech, navští-

ví také protiatomový kryt pod 

knihovnou. Dále je čeká pohled 

do duše člověka trpícího závis-

lostmi, průzkum technologie 

a kvality potravin, a na závěr stu-

dia proniknou do tajů sociologie.

Podle slov Petry Ježíkové, kte-

rá organizačně U3V v knihovně 

zajišťuje - v U3V si prostě všichni 

přijdou na své. Přihlášky budou 

k dispozici od 15. května na webu 

Knihovny Kroměřížska www.

knihkm.cz. 

Proč jsme se rozhodli reali-

zovat U3V ?

Knihovny vždy byly a budou 

těmi, které kromě tradičních 

výpůjčních služeb zprostřed-

kovávají i přístup ke vzdělání. 

Zájem ze strany seniorů nás 

přivedl na myšlenku nabíd-

nout jim takové studium, kte-

ré by uspokojilo jejich přání 

a zároveň je obohatilo o nové 

poznatky a zážitky. Základem 

pro vybudování U3V u nás byla 

dvacetiletá zkušenost s organi-

zací Akademie III. věku. Naším 

cílem je zajistit plnohodnotné 

vzdělávací aktivity pro seniory 

a to se nám ve spolupráci s Uni-

verzitou Tomáše Bati ve Zlíně 

daří. 

PhDr. Šárka Kašpárková, ředi-
telka Knihovny Kroměřížska

Proč studuji U3V?

Setkávám se s příjemnými 

lidmi, kteří mají většinou po-

zitivní myšlení, s lidmi stej-

ných zájmů a věku. Dozvím se 

spoustu zajímavých věcí, získá-

vám větší rozhled, mohu lépe 

komunikovat při setkávání 

se s jinými lidmi. Mám i větší 

obdiv v rodině. Myslím, že je 

to správně strávený čas. Už se 

těším na další ročník. Určitě se 

přihlásím.

Mgr. Jitka Dvořáková, poslu-
chačka U3V v Knihovně Kromě-
řížska

Pan Pavel Trunkát začal stu-

dovat U3V ve Zlíně, ale teď je 

posluchačem U3V v Kroměříži 

- i když musí dojíždět až z Vizo-

vic. „Ano, je to tak, navštěvuji 
teď přednášky o historii regionu 
Kroměřížska. Dojíždění do míst 
přednášek je pro mě záležitostí 
naplňování  mého zájmu o his-
torii celkově. Univerzita dle 
mého názoru velmi vhodně vy-
brala svá partnerská pracoviště 
v okresních městech kraje a tak 
má zájemce o studium U3V mož-
nost vybrat si z řady oborů.“

  zájmové studium seniorů, přednášky a semináře, různá zajímavá 

témata

  výuka v dvoutýdenních intervalech 

– ve Zlíně, v Uherském Hradišti, v Kroměříži a ve Vsetíně

  přijetí není podmíněno žádnými zkouškami

Přihlášky a další informace:

rektorát UTB ve Zlíně:  Jarmila Hřebíčková; 576 032 033, 724 646 744, 

hrebickova@rektorat.utb.cz; www.utb.cz 

U3V v Kroměříži:  Petra Ježíková, 573 503 173, Knihovna Kroměřížska,

Slovanské nám. 3920, Kroměříž, 

u3v@knihkm.cz; www.knihkm.cz
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