
DROGI ZASTOSOWANIA BIBLIOTERAPII 
 

 

 

Biblioterapia jest metodą coraz bardziej rozpowszechnioną w Polsce. Cieszy się 

coraz większym zainteresowaniem wśród nauczycieli i bibliotekarzy. 

Jest zamierzonym działaniem korzystania z książek i materiałów nie drukowanych 

takich jak: (film, muzyka, obraz)  w celach terapeutycznych. 

Zadaniem biblioterapii jest oddziaływanie nie tylko na ludzi chorych, ale także 

zdrowych, którzy posiadają jakieś problemy. 

Książka może pomóc zapomnieć o trudach dnia codziennego. Może pomóc w 

rozwiązywaniu problemów, poprawić samopoczucie, zaakceptować siebie samego 

oraz wpłynąć na poprawę poczucia własnej wartości. 

 

Wyróżnia się dwa rodzaje biblioterapii: 
 

� Biblioterapia kliniczna - stosowana głównie wobec ludzi chorych, często z 

zaburzeniami psychicznymi .Prowadzona jest głównie przez psychiatrów i 

psychologów klinicznych. 

 

� Biblioterapia  wychowawczo- humanistyczna- stosowana głównie w szkołach, 

bibliotekach, rodzinach. Prowadzona jest prze nauczycieli, bibliotekarzy i 

osoby przeszkolone w tej dziedzinie. 

 

 

Książki wykorzystywane w procesie biblioterapeutycznym pełnią różne 

 

�  uspakajającą,  dla której stosuje się książki przygodowe, baśnie, fantazy, 

 

� refleksyjną - powieści obyczajowe, psychologiczne, biograficzne, o tematyce 

religijnej, 

 

� pobudzającą – książki, podróżnicze wojenne, popularnonaukowe. 

 

Oddziaływania biblioterapeuty muszą być wnikliwie zaplanowane. 

 

 

Proces biblioterapeutyczny obejmuje następujące etapy: 

 

� diagnoza terapeutyczna – czyli rozpoznanie problemu, 

� dobór odpowiedniej lektury potrzebnej do przeprowadzenia terapii, 

� postępowanie terapeutyczne i wychowawcze – słuchanie, czytanie tekstu, 

rozmowa, opowiadanie, identyfikacja z bohaterem książki i daną sytuacją . 

 

 



Biblioterapia nie jest nastawiona na usuwanie objawów chorobowych, lecz pomaga w 

odnalezieniu się w nowej roli czy sytuacji. Dotyczy to osób chorych, 

niepełnosprawnych. Może przyczynić się do zmiany samopoczucia , sposobu 

akceptacji siebie i innych oraz postaw. 

 

 

Uczestnikami biblioterapii mogą być dzieci, dorośli, osoby starsze. Postępowanie 

biblioterapeutyczne obejmuje terapię indywidualną i zbiorową. Dobór uczestników 

musi byś na zasadzie dobrowolności chociaż nie dotyczy to dzieci gdzie można 

zastosować nacisk pedagogiczny. Najważniejszym kryterium doboru grupy jest 

podobieństwo pod względem potrzeb i problemów. Grupy nie powinny być liczne 

maksymalnie 10 osób. Mogą być również programy indywidualne. 

W pracy biblioterapeutycznej z  dziećmi często stosuje się formy zabawowe. 

inscenizacyjne, pogadanki w czasie np.  rysowania. 

Bardzo ważnym czynnikiem jest dobra atmosfera, nastrój, estetyka i komfort miejsca 

w którym odbywa się spotkanie terapeutyczne. 

W procesie terapeutycznym bardzo ważną rolę odgrywa biblioterapeuta, który 

powinien wzbudzać zaufanie,  nie narzucać swoich poglądów i rozwiązań, być 

dyskretny i umieć słuchać. 

Terapeuta musi być  odpowiednio przygotowany merytorycznie, bardzo dobrze znać 

literaturę, by móc odpowiednio dobierać teksty, które będą zgodne z celami 

biblioterapeutycznymi. 

Podczas zajęć terapeutycznych stosuje się również techniki wspomagające takie jak; 

muzykoterapię, dramę, zabawy terapeutyczne. 

 

Biblioterapia jest metodą stosunkowo łatwą i nie wymagającą  żadnych większych 

nakładów. 

Wymaga jednak starannego przemyślenia i przygotowania . 

Należy jednak pamiętać, że,  nie stanowi złotego środka na wszystkie problemy, 

choroby czy potrzeby. Wspomaga tylko leczenie osoby chorej, osoby która potrzebuje 

pomocy i wsparcia ze strony biblioterapeuty. 
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