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Se seniory si přes knihovnu dopisují děti i dospělí 

 
Severočeská vědecká knihovna v letošním roce pokračuje v úspěšném mezigeneračním 

projektu Dopisy babičce a dědečkovi, v rámci něhož si děti píší dopisy s klienty domovů 

pro seniory. Do projektu, jehož primárním cílem bylo propojit svět dětí a seniorů a 

pomoci především druhé skupině překonat období sociálního odloučení, se začali 

zapojovat i rodiče a učitelé.  

 

I přesto, že je Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem nadále uzavřena, snaží 

se svým čtenářům různými způsoby zpříjemnit období sociální izolace. Pro seniory, kterým 

chybí kontakt s vnějším světem, knihovna zřídila telefonní linku, kam mohou každý všední den 

zavolat a popovídat si s knihovníky o všedních tématech.  

Z množství dalších aktivit a služeb, které tato kulturně-vzdělávací instituce i v této 

nelehké době uživatelům nabízí, si pak pozornost rozhodně zaslouží projekt Dopisy babičce a 

dědečkovi, který knihovna spustila na konci loňského roku.  

V současné době se tento mezigenerační projekt těší takové oblibě, že se do psaní 

dopisů a kreslení obrázků osamělým seniorům zapojují celé třídy základních a mateřských škol. 

„Do projektu se nám zapojují i dospělí, obvykle se jedná o rodiče nebo učitele, kteří pomáhají 

s dopisem dětem, jsou však i takoví, kteří seniorům píší sami za sebe,“ vysvětluje Lucie 

Derkačová z Dětského oddělení knihovny, kde tento projekt vznikl.  

„Za dobu, co projekt funguje, jsme již doručili více než dvě stě dopisů a obrázků a 

velice nás těší, že mnozí senioři se rozhodli svým malým kamarádům odepsat, takže není 

výjimkou, že dopisy chodí obousměrně. Máme i případ, kdy si rodina začala dopisovat se 

seniorkou v rámci tohoto projektu a nyní už si pravidelně píší nezávisle na knihovně,“ dodává 

Lucie Derkačová. 

Knihovna se zároveň v únoru zapojila do celosvětové kampaně Mezinárodní den 

darování knih, v rámci které věnovala několik desítek knižních publikací vyřazených z fondu 

dětem z nízkoprahových klubů, předškolních klubů a doučování organizace Člověk v tísni. Část 

darovaných knih pak putovala i do ústeckého Domova pro seniory Dobětice. 

 

  

 
 

Text: Jan Černecký (Oddělení komunikace SVKUL)  
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