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BORECKA Irena : Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym : wstęp do
biblioterapii. – Olsztyn : Wydawnictwa WSP, 1991









Zawiera m.in. następujące rozdziały:
Biblioterapia jako metoda psychoterapeutyczna i forma rehabilitacji;
Zainteresowania i potrzeby czytelnicze osób chorych i niepełnosprawnych;
Terapeutyczno-wychowawczy wpływ literatury;
Dobór materiałów bibliotecznych ze względu na efekt biblioterapeutyczny (kryteria doboru literatury,
literatura dla niewidomych, ociemniałych i niedowidzących, lektury dla niesłyszących);
Postępowanie biblioterapeutyczne w stosunku do pacjentów nowo przyjętych;
Inspirowanie aktywności kulturalnej osób poszkodowanych na zdrowiu;
Rehabilitacja przez twórczość;
Warunki działalności terapeutycznej w zakładach leczniczych i domu chorego.
Sygnatura: 73382

CZERWIŃSKA Małgorzata : Książka w rehabilitacji niewidzących seniorów : uwagi o biblioterapii
reminiscencyjnej // W : Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki
Nowickiej. - Kraków : "Impuls”, 2006. – S. 239-251
Sygnatura:
Sygnatura:
Sygnatura:
Sygnatura:
Sygnatura:

94935-94936
297676 Filia w Bełchatowie
30497, 29600 Filia w Opocznie
34515 Filia w Radomsku
40850 Filia w Tomaszowie Maz.

KOWALCZUK-WAŁĘGA Dorota : Znaczenie muzykoterapii i poezjoterapii w rehabilitacji osób
niepełnosprawnych // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i
praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2008. – S. 207-211
Sygnatura: 96628
sygnatura: 29986 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 34605 Filia w Radomsku

SAGANOWSKA Ewa, SZCZEPANIAK Paweł : Biblioterapia w resocjalizacji więźniów – wybrane
problemy // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / red. Andrzej
Rejzner, Paweł Szczepaniak. – Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2009. – S. 275300
Sygnatura: 97865

SZCZEPANIK RENATA : Elementy pedagogiki specjalnej. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. – S. 176-182 : Wykorzystanie biblioterapii w pedagogice
specjalnej
Definicja i rodzaje biblioterapii. Etapy procesu biblioterapeutycznego. Najważniejsze kryterium doboru
materiału biblioterapeutycznego – podobieństwo psychologiczne sytuacji. Biblioterapia reminiscencyjna
(wspomnieniowa).
Sygnatura: 96539, 96159 W

SZCZUPAŁ Bernadeta : Twórczość osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową jako forma
autokreacji i autorewalidacji // W : Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna
misja / [red. Monika Bielska-Łach]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. – S. 200-216
O biblioterapii osób niepełnosprawnych oraz o roli twórczości literackiej tej grupy. Przykłady pozycji
literatury faktu opisującej zmagania z chorobą i niepełnosprawnością.
Sygnatura: 98343
Sygnatura: 29423 Filia w Opocznie
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SZCZUPAŁ Bernadeta : Zajęcia biblioterapeutyczne normalizacją kontaktów społecznych osób
niepełnosprawnych ruchowo // W; Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych /
red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. – (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; 4). – S. 471476
Sygnatura: 93494

SZULC Wita : Terapia narracyjna : powrót do przeszłości // W: Książki, które pomagają żyć :
rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i
społecznej : materiały z Ogólnopolskiego Seminarium w Ustroniu-Zawodziu. – Warszawa :
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2000. – S. 71-75
Sygnatura: 86812

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(Książki dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i/lub jej Filiach)
ANDRZEJEWSKA Agnieszka : Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych
[dorosłych] // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 1, s. 29-31
BERKE Gabriela : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu : z warsztatu biblioterapeuty. –
Bibliogr. // Biblioterapeuta. – 2009, nr 4, s. 17-20
Omówienie 3 nw. utworów, które można wykorzystać w pracy biblioterapeutycznej z więźniami:
Fesch Jacques – Za pięć godzin zobaczę Jezusa;
Dostojewski Fiodor – Zbrodnia i kara;
Ange Daniel – Zraniony pasterz.

BORECKA Irena : Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne // Poradnik Bibliotekarza. –
2007, nr 1, s. 41-42
BORECKA Irena : Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów // Poradnik
Bibliotekarza. – 2008, nr 6, s. 29-32
CHACKO Magdalena : Opowieści zamknięte w ... : rozważania na temat literatury i tekstów kultury
przydatnych w biblioterapii. Cz. 1. – Bibliogr. // Biblioterapeuta. – 2012, nr 3, s. 1-6
Propozycje literatury pięknej pomocnej w pracy biblioterapeutycznej z osobami starszymi.

DUDZIKOWSKA Małgorzata, TOMASIK Ewa : O biblioterapii reminiscencyjnej // Szkoła
Specjalna. – 1998, nr 4, s. 279-284
MARTYNIUK Monika : Miłość ponad niepełnosprawność : refleksje na podstawie filmu "Moja lewa
stopa" // Biblioterapeuta. – 2010, nr 2, s. 27
Historia miłosna człowieka niepełnosprawnego oraz jego zmagania z chorobą.

MARTYNIUK Monika : Refleksja na temat książki "Kraj znów się śmieje" autorstwa Hartmuta
Gagelmann'a (Warszawa 1988, wyd. Iskry) // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 26-27
Propozycja tekstu biblioterapeutycznego mówiącego o problemie niepełnosprawności

SZEWCZYK Beata : Lecznicza moc słowa – program biblioterapeutyczny dla pacjentek oddziału
onkologicznego // Biblioterapeuta. – 2013, nr 1, s. 13-34
Cele i założenia programu. Struktura zajęć. Scenariusze 7 spotkań.

SZCZEPANIAK Paweł : Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej // Opieka, Wychowanie,
Terapia. – 2009, nr 3/4, s. 26-33
Związki biblioterapii z pedagogika specjalną. Funkcja resocjalizacyjna biblioterapii. Terapia za pomocą
książki w zakładach penitencjarnych. Kryteria udziału w terapii. Programy resocjalizacji w polskim systemie
penitencjarnym.

WIDZOWSKA-PASIAK Agata : Życie jest sztuką, kobieta jest dziełem sztuki // Biblioterapeuta. –
2008, nr 1, s. 17-24
Program biblioterapeutyczny dla dorosłych kobiet, które czują się samotne, zagubione lub chciałyby
czerpać radość i inspirację poprzez kontakty z innymi kobietami.
Scenariusze 5 spotkań : Dzieciństwo, Kobiecość niejedno ma imię, Bogactwo i sława, Piękny i bestia,
Kobieta idzie spać.
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WOLKO-STEMPNIEWICZ Natalia : Program zajęć biblioterapeutycznych "Dodajemy sobie
skrzydeł" // Biblioterapeuta. – 2011, nr 2, s. 6-17
Celem programu jest pomoc ludziom w akceptacji zmian w życiu w związku z chorobą, pomoc w
otwarciu się na innych ludzi, obniżenie uczucia lęku, znalezienie swoich mocnych stron, uświadomienie, ze
pomimo choroby można nadal realizować marzenia i życiowe cele Zajęcia skierowane są do ludzi dorosłych,
przewlekle chorych.
Scenariusze zajęć:
 Integracja grupy;
 Mosty zamiast murów;
 Cała prawda o emocjach – szczęście;
 Cała prawda o emocjach – smutek;
 Życiowe cele i mapa marzeń.
Aneks: „Bajka o nadziei” Agnieszki Kozak; „Bajka o zasmuconym smutku” Bruna Ferraro; aforyzmy o
szczęściu; „Ballada o szczęściu” S. Magdaleny Nazaretanki; „Na dłoni” i „Przepis na szczęście” Anny Marii Jopek
i Marcina Kydryńskiego.

WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK
DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA
W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH
WYDAWNICTWA ZWARTE
CZAJKOWSKI Franciszek : Metabiblioterapia – kilka refleksji o biblioterapii osób starszych
// W: Biblioteki wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa : materiały konferencyjne. –
Warszawa, [2006]. – S. 65-75
DETTLAFF Katarzyna : Biblioterapia jako metoda aktywizująca osoby starsze // W: Biblioteki
wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa : materiały konferencyjne - Warszawa,
[2006]. – S. 95-98
GÓRALCZYK Szymon : Poezjoterapia w dysfunkcjach narządów ruchu // W : Arteterapia : od
rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / red. Wiesław Karolak, Barbara
Kaczorowska. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011. – S. 273-280
IPPOLDT Lidia : Rola zajęć biblioterapeutycznych w integracji i przeciwdziałaniu osamotnieniu osób
starszych // W: Biblioteki wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa : materiały
konferencyjne - Warszawa, [2006]. – S. 47-64
JAK pomóc własnemu dziadkowi? : poradnik bibliograficzny / oprac. Arleta Tuley. – Toruń:
Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepoełnosprawnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy
Miejskiej, 1996
KSIĄŻKA w działalności integracyjnej / pod red. Elżbiety Barbary Zybert. – Warszawa :
Wydawnictwo SBP, 1997. – 98 s.
Zawiera:
 Biblioteki jako metoda pedagogiki specjalnej;
 O programie biblioterapeutycznym;
 Możliwości zastosowania biblioterapii;
 Uwagi o realizacji biblioterapii w domu seniora;
 Analiza programu biblioterapii z dziećmi niedosłyszącymi.

MICHALCZYK Danuta, OSSOWICKA Beata : Techniki arte (biblioterapia, rysunek, drama) w
programie pomocy bezrobotnym // W: Arteterapia w medycynie i edukacji. – Łódź : Wyższa
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. – S. 143-154
PAWLINA S. : Biblioterapia // W: Ludzie chorzy i starsi w Kościele / [przygot. przez Jana
Charytańskiego przy współpr. Andrzeja Spławskiego]. – Warszawa : Akademia Teologii
Katolickiej, 1981. – S. 152-170
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ARTYKUŁY Z CZASOPISM
BAŚNIE i bajki dla najstarszych // Na Temat. – 2006, z. 2, s. 36-39
Bajkoterapia dla seniorów. Przykład tekstu terapeutycznego.

BORECKA Irena : Biblioterapia w rehabilitacji społecznej i zawodowej // Problemy Rehabilitacji
Społecznej i Zawodowej. – 1995, nr 2, s. 51-56
GRZELAK Małgorzata : Zajęcia biblioterapeutyczne dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim i umiarkowanym // Biblioterapeuta. – 2001, nr 2, s. 11-13
KOŁAKOWSKI Artur, PAWELCZYK Agnieszka : Uczenie wstępnej konceptualizacji poznawczej na
podstawie postaci z bajek i literatury pięknej. – Bibliogr. // Psychiatria i Psychologia Kliniczna.
– 2010, nr 4, s. 303-310

Terapia pacjentów skarżących się na depresje i smutek. Postaci z bajek: Czerwony Kapturek, Brzydkie
Kaczątko, Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Jas i Małgosia, Gerald z Rivii, Anna Karenina, Stanisław Wokulski, Pani
Dulska, Balladyna. Podstawą terapii jest zmniejszenie stresu leczonej osoby i zwiększenie jej odporności.

KRUSZEWSKI Tomasz : Biblioterapia wobec problemów ludzi dotkniętych niepłodnością //
Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2005, nr 4, s. 64-77
PLICH Agnieszka : "Łapanie za słowa" czyli o biblioterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi.
Cz. 1 // Arteterapia. - 2009, nr 1, s. 24-25
PLICH Agnieszka : "Łapanie za słowa" czyli o biblioterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi.
Cz. 2 // Arteterapia. - 2009, nr 2, s. 11-15
PAWĘZOWSKA Patrycja : Zastosowanie w terapii zajęciowej biblioterapii wychowawczej : zajęcia
psychohigieniczne z elementami logopedii w początkowym okresie zdrowienia pacjenta po udarze
mózgu // Wspólne Tematy. – 2009, nr 1, s. 41-48
REC Iwona : Problem choroby nowotworowej w literaturze : adnotowany poradnik bibliograficzny w
wyborze // Biblioterapeuta. – 2000, nr 2, s. 11-12
TOMASIK Ewa : Możliwości zastosowania biblioterapii względem osób starszych // Roczniki
Pedagogiki Specjalnej. – 1997, t. 8, s. 286-296
Zawiera:
 Psychologiczne problemy starzenia się;
 Biblioterapia reminiscencyjna;
 Programy biblioterapii dla osób starszych;
 Wybrane przykłady reminiscencji;
 Skutki biblioterapii reminiscencyjnej.

WAWRA Teresa : O wykorzystaniu biblioterapii w Domu Pomocy Społecznej na przykładzie
wybranego domu dla przewlekle chorych // Pomoc Społeczna. – 1992, nr 4, s. 20-23
WIDEROWSKA Maria : Czym są nerwice?. – Bibliogr. // Biblioterapeuta. – 2002, nr 2, s. 8-10

Zastosowanie wybranych technik biblioterapeutycznych i arteterapeutycznych w łagodzeniu następstw
nerwic u dzieci i ludzi dorosłych.

WOŹNICZKA-PARUZEL Bronisława : Biblioterapia w środowisku współuzależnionych //
Biblioterapeuta. – 2000, nr 3, s. 5-8
WOŹNICZKA-PARUZEL Bronisława : Biblioterapia w środowisku osób współuzależnionych. Cz. 2,
Współuzależnienie – charakterystyka ogólna // Biblioterapeuta. – 2000, nr 1, s. 2-5
WOŹNICZKA-PARUZEL Bronisława : Biblioterapia w środowisku współuzależnionychl. Cz. 3, Aspekty
biblioterapeutyczne w aktywności Grup Rodzinnych Al-Anon na tle ogólnych zasad ruchu //
Biblioterapeuta. – 2000, nr 2, s. 1-4
Zobacz też zestawienia bibliograficzne:
Biblioterapia, poezjoterapia, bajkoterapia i baśnioterapia (2008-2013) – zagadnienia ogólne –
wydawnictwa zwarte –
Biblioterapia, poezjoterapia, bajkoterapia i baśnioterapia (2008-2013) – zagadnienia ogólne –
artykuły z czasopism
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Biblioterapia – programy biblioterapeutyczne, scenariusze zajęć (2008-2013)
Biblioterapia – programy biblioterapeutyczne, scenariusze zajęć – wydawnictwa innych bibliotek –
58/2013
Biblioterapia w pracy z niepełnosprawnymi i chorymi – dziećmi i młodzieżą
Biblioterapia w pracy z niepełnosprawnymi i chorymi – dziećmi i młodzieżą – wydawnictwa innych
bibliotek – 60/2013
Biblioterapia – zagadnienia ogólne – wydawnictwa zwarte innych bibliotek – 62/2013
Biblioterapia – zagadnienia ogólne – artykuły z czasopism innych bibliotek – 63/2013
Biblioterapia - 37/03
Biblioterapia i bajkoterapia (2004-2007) – 141/07
Biblioterapia i bajkoterapia – scenariusze zajęć (2004-2008) – 39/2008

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl
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