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Książka jest niczym ogród, 

który można włożyć do kieszeni...

„Kto weźmie książkę do ręki, 

albo się czegoś nauczy, 

albo się ubawi, 

albo zaśnie...

w każdym przypadku skorzysta"

Henryk Sienkiewicz



Polskie Towarzystwo 

Biblioterapeutyczne

Zostało założone we Wrocławiu

w 1997 roku w celu popularyzacji 

czytelnictwa oraz konsolidacji środowisk 

zainteresowanych metodami i technikami 

biblioterapii oraz arteterapii. Posiada 11 

oddziałów terenowych: w Gorzowie, 

Krakowie, Legnicy, Lubinie, Opolu, 

Poznaniu, Nowym Sączu, Warszawie, 

Wrocławiu, Zielonej Górze, Łodzi. 

Towarzystwo wydaje kwartalnik 

zatytułowany Biblioterapeuta,

dotychczas ukazało się 81 numerów. 

Więcej informacji na stronie 

www.biblioterapiatow.pl.



Bibliotherapy, reading therapy,  literature therapy, bibliohelp,

bibliolinking, terapia czytelnicza,  leczenie książką, czytelnictwo 

terapeutyczne, czytelnictwo ukierunkowane, bibliopsychologia, 

logoterapia, literaturoterapia (obejmująca poezjoterapię, 
bajkoterapię i baśnioterapię)

1. Etymologia wyrazu „biblioterapia” (gr. biblion – książka, therapeia –

pomoc, leczenie, przywracanie zdrowia) wskazuje na jego funkcję i treść, 
czyli zastosowanie lektury książek jako środka wspomagającego leczenie.

2. Termin został wprowadzony w 1916 r. przez Amerykanina Samuela 

McChorda Crothersa, który w artykule zatytułowanym A Literary Clinic 

wydrukowanym w „Miesięczniku Atlantyckim” opisał możliwości 

stosowania książek w leczeniu chorych.

3. Historia biblioterapii sięga czasów antycznych, już starożytni Grecy 

nazywali swoje biblioteki „lecznicami duszy” (psyches jatrejon), co 

opisał w swoim dziele historyk i podróżnik Diodor z Sycylii, autor 

czterdziestotomowego dzieła Bibliotheca historica.



Definicje biblioterapii

1. „Użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako

pomocy terapeutycznej w medycynie i psychiatrii, psychologii,

pedagogice, bibliologii, także poradnictwo w rozwiązywaniu

problemów osobistych poprzez ukierunkowane czytanie”

(Webster’s Third New International Dictionary).

2. „Program aktywności opierający się na procesach 

interaktywnego wykorzystywania materiałów drukowanych i 

niedrukowanych, sfabularyzowanych i informacyjnych przy 

pomocy bibliotekarza lub innego specjalisty w celu osiągnięcia 

rozwoju oraz zmian w zaburzonym emocjonalnie zachowaniu” 

(Rhea Joyce Rubin).



Jedna książka może zmienić Świat. 
Wybierz swoją...





„Uchwycić żywioł. 

O tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko”

„bo w życiu chodzi o to 

aby znaleźć swoją bajkę...”

(jak nauczyć się pracować ze swoją wyobraźnią i kreatywnością, 
by czerpać z nich inspirację i tworzyć) 



Umacnianie może następować 

w aspekcie indywidualnym lub 

grupowym i dotyczyć  rozpoznawania, 

nazywania i radzenia sobie z emocjami, 

samoświadomości, budowania poczucia 

własnej wartości, rozwijania samodzielności, wzmacniania 

skuteczności działań, rozwijania więzi z innymi ludźmi, 

„przepracowania” lęków i wewnętrznych napięć. 

Umacnianie (empowerment)

poprzez BAJKOTERAPIĘ, BAŚNIOTERAPIĘ, 

POEZJOTERAPIĘ, BIBLIOTERAPIĘ



Kodeks postępowania według założeń pedagogiki 

Marii Montessori

„Pomóż Mu

samemu to zrobić!”
Obdarz zaufaniem, 

wspieraj, ale nie wyręczaj!

Dziecim trzeba dać korzenie i skrzydła...



Rodzaje biblioterapii
(według R. J. Rubin: Bibliotherapy Sourcebook, London 1978)

Biblioterapia kliniczna – polega na zastosowaniu literatury w
grupach pacjentów chorujących psychicznie i fizycznie. Jej celem
jest „wgląd w siebie” pacjenta, zmiana jego sytuacji
psychologicznej. Ten rodzaj biblioterapii łączy się ściśle z
psychologią i psychiatrią. W swoich założeniach i sposobie
realizacji celów terapeutycznych jest zbliżona do psychoterapii,
można ją uznać za jedną z metod psychoterapii jako strategię
rehabilitacji psychiatrycznej. Opiera się na wspieraniu chorego w
kryzysach emocjonalnych i jego umacnianiu w procesie zdrowienia
(zob. Antoni Kępiński, Stanisław Pużyński, Danuta Gostyńska,
Wanda Kozakiewicz, Jan Aleksandrowicz, Ewa Tomasik, Andrzej
Szczeklik, Irena Borecka i in.).



Rodzaje biblioterapii
(według R. J. Rubin: Bibliotherapy Sourcebook, London 1978)

Biblioterapia wychowawcza (rozwojowa,

humanistyczna) – stosuje się w niej materiały

dostosowane głównie do potrzeb osób

zdrowych (fizycznie i psychicznie), ale

borykających się z różnymi problemami. Ma

wspierać rozwój, samorealizację i zdrowie

psychiczne czytelników (biblioedukacja,

biblioporadnictwo).



Literatura stwarza przestrzeń do dialogu

z samym sobą i z drugim człowiekiem

- dostarcza wzorów do naśladowania, kształtuje postawy;

- pokazuje strategie postępowania; 

- uczy rozpoznawania 

i nazywania emocji;

- kieruje każdego człowieka 

(także tego najmłodszego odbiorcę) 
w stronę nieustannego rozwoju.



Literatura w biblioterapii
1. Teksty uspakajające – SEDATIVA (przeważają w nich słowa „ciepłe”, 

zaliczamy do nich: książki przygodowe, tzw. młodzieżowe, baśnie, fantasy, 
literaturę humorystyczną);

2.Teksty pobudzające - STIMULATIVA (winny stymulować do działania,
budzić poczucie radości życia, a u osób niepełnosprawnych czy przewlekle
chorych spełniać funkcje kompensacyjne, zaliczamy do nich: książki o
tematyce przygodowej, podróżnicze, popularnonaukowe, poradniki i in.);

3. Teksty refleksyjne - PROBLEMATICA (celem ich zastosowania jest
przemyślenie własnego postępowania „przepracowanie” problemów,
zaakceptowanie słabości lub budzenie wiary we własne możliwości,
zaliczmy do nich: powieści obyczajowe, biograficzne, książki
psychologiczne i socjologiczne);

4. Teksty „SACRUM” powodują silne wzruszenia natury religijnej bądź
świeckiej, odbiorca w trakcie czytania dokonuje jakiegoś ważnego dla
siebie odkrycia.



Etapy modeli postępowania biblioterapeutycznego

(I. Borecka, E. Tomasik, W. Szulc, B. Woźniczka-Paruzel)

-Diagnoza (problem uczestnika, ustalenie przyczyn zaburzenia na podstawie

obserwacji), planowane rezultaty;

- Dobór literatury;

- Rozmowa z uczestnikami zmierzająca do zwerbalizowania przez nich

problemu;

- Czytanie, słuchanie lub oglądanie odpowiednio dobranych materiałów

terapeutycznych;

- Identyfikacja z bohaterami literackimi lub z sytuacjami, „przepracowanie”

samodzielne lub z pomocą terapeuty własnych problemów

- Katharsis (stan psychiczny osiągany podczas czytania lub po jego

zakończeniu, charakteryzujący się odczuciem ulgi, odreagowaniem

psychicznych napięć i blokad);

- Wgląd w siebie, zmiana własnej postawy i zachowania wobec siebie i innych;

- Ewaluacja.



Bajki psychoedukacyjne

• Bohater bajki ma problem 
podobny do problemu dziecka; 

• młody czytelnik zdobywa 
doświadczenie poprzez świat 
bajkowy;

• teksty te mają za zadanie zmianę 
zachowania dziecka;

• rozwijają inteligencję 
emocjonalną, pomagają 
rozpoznawać i nazywać emocje;

• podpowiadają właściwe 
zachowanie, ale nie umoralniają;

• często występuje w nich postać 
„eksperta”.



Książki psychoedukacyjne 







Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki 

i promocji zdrowia



Elżbieta Zubrzycka: Egzaminy bez spiny,

GWP 2018

Skąd się bierze niechęć do nauki i stres 

egzaminacyjny? Przede wszystkim ze 

sposobu „motywowania”, polegającego na 

obarczaniu młodzieży lękami.  Drugim 

powodem jest brak wiary uczniów we własne 

możliwości. 

Książka pomaga uczniom rozpoznać własną 
indywidualność, znaleźć odpowiedni styl 

nauki, powody, by się zaangażować i buduje 

w młodym człowieku zaufanie do siebie. 

Zmienia nastawienie do powtórek, uczy 

odnajdować w nich przyjemność. 



Bajki psychoterapeutyczne

BAJKI 

PSYCHOTERAPEUTYCZNE:

- mają bardziej rozbudowaną fabułę 
od bajek psychoedukacyjnych, ich 

pierwowzorem były baśnie;

- zawierają metafory, przenośnie, 

symbole;

- uczą postawy wobec lęku;

- głównym ich celem jest 

kompensacja niezaspokojonych 

potrzeb;

Stosujemy profilaktycznie lub gdy 

pojawi się konkretny problem.





Cyt. „Bo nie chcę żeby świat go 
bolał....” (R. J. Wróbel, Kosmita)



Komiks o depresji „Czarne fale” przybliża sposób pracy 

psychiatry i psychologa, pokazuje na czym polega 

terapia, pomaga również zmniejszyć obawy 

związane z przyjmowaniem leków przeciwdepresyjnych.ch.



• .





Paola Viezzer: 

Jesteśmy wyjątkowi! 

Bajki, które pomagają dzieciom 

zrozumieć chorych rówieśników

Zbiór mądrych, pełnych ciepła opowiadań, 
dzięki którym łatwiej wyjaśnić dziecku 

kwestie odmienności, niepełnosprawności 

i niektórych chorób; dlaczego jego brat, 

siostra czy przyjaciel ma szczególny 

wygląd, zachowuje się w sposób 

niezrozumiały lub źle się czuje...



Żeby pomóc dzieciom 

zrozumieć...
1. Króliczek Tytus i skaczące słowa. Żeby pomóc dzieciom

zrozumieć czym jest jąkanie.

2. Kiedy ciemność spotkała się ze światłem. Żeby pomóc

dzieciom zrozumieć niewidomych.

3. Ślimak Dawid i źdźbła traw. Żeby pomóc dzieciom

zrozumieć chorobę trzewną.

4. Żółwik. Żeby pomóc dzieciom zrozumieć zespół Downa.

5. Fabryka cukru. Żeby pomóc dzieciom zrozumieć cukrzycę.

6. Myszka z sześcioma nogami. Żeby pomóc dzieciom

zrozumieć niepełnosprawnych.

7. Saur i wstrząsy. Żeby pomóc dzieciom zrozumieć epilepsję.





Fundacja „Otwórz Oczy”,

Autor: Marzena Rydzewska 



Bajki relaksacyjne
(uspakajające, wyciszające, ciepłe, kołyszące)

• Opierają się na wizualizacji, silnie 

odwołują się do wyobraźni 

dziecka;

• „przenoszą” czytelnika (słuchacza)  

w bezpieczne miejsce, odbierane 

przez dziecko jako przyjazne i 

spokojne;

• czytaniu może towarzyszyć 
muzyka relaksacyjna;

• składają się z trzech faz:  

- rozwinięcia fabuły

- zasadniczej relaksacji

- fazy pobudzenia, energii, radości.



W poszukiwaniu mądrosci życia





Człowiek z osobowością leniwca

�oczekuje...

�do niczego nie dąży; 

�niczego nie poszukuje;

�nie nawiązuje kontaktów;

�ma pretensje do innych;

�„zarasta sobie spokojnie futrem z bakteriami  

i wisi na swoim drzewie”. 



Człowiek z osobowością 
Wojownika

� rozwija w sobie pozytywne 

cechy i stara się pozbyć 
złych

�nie ulega uzależnieniom od 

rzeczy  i ludzi

�nie manipuluje innymi, 

stara się nie szkodzić 
innym

�nie gubi się w bałaganie 

myśli i celów

�konsekwentnie realizuje 

postawione przed sobą cele

�nie zniechęca się 
porażkami

�potrafi być szczęśliwy 

z samym sobą i potrafi się 
tym szczęściem dzielić z 

innymi.



Zamiast zakończenia...

„Najlepiej gdy czytamy dla samej radości czytania...

Aby przeżyć wzruszenie, błądzić po ścieżkach lęku, grozy, 
czarów, marzeń, pragnień i nadziei” (prof. Grzegorz Leszczyński, Książkowy 

Wielki Post, „Meritum” 2016, nr 2)

Marcel Proust: „Szczęśliwe znalezienie dobrej książki 

może zmienić przyszłość duszy”
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