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BIBLIOTERAPIA 
POMOCĄ W ROZWIĄZYWANIU 

PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY
(NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH

W ZAKŁADZIE NAUKI O KSIĄŻCE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO)1

Główna odpowiedzialność za wychowanie dziecka, za jego prawidłowy 
rozwój spoczywa na rodzinie, ponieważ stwarza ona więzi, których nie może 
zapewnić żadna instytucja, buduje naturalne środowisko do rozwoju, pozytywnie 
uzależnia dzieci od rodziców. Dziecko stara się postępować tak, aby byli zado-
woleni i okazywali mu miłość. W ten sposób uczy się stawiania i osiągania celów, 
przyswaja normy i wzorce postępowania. Jak twierdzi Urie Bronfenbrenner, 
każde dziecko potrzebuje kogoś, kto miałby bzika na jego punkcie i zapewniał 
bliski kontakt2. Dzieci podczas zajęć biblioterapeutycznych na temat rodziny 
powiedziały: warto mieć rodzinę, ponieważ wtedy człowiek jest bogaty, bo rodzi-
na to największy skarb (...) kiedy się ma rodzinę, to jest dla kogo żyć i kogo ko-
chać3.

Środowisko rodzinne jest czynnikiem wpływającym na zachowanie się dzie-
ci, co jest bardzo widoczne, kiedy w rodzinie panują nieodpowiednie relacje 
(trudne warunki bytowe, ubóstwo, problem alkoholowy, przynależność do rodzi-
ny niepełnej, bądź ryzyko występowania takich zagrożeń). U dzieci wychowy-
wanych w takich rodzinach występuje poczucie niższej wartości, obniżenie po-
czucia szacunku do samego siebie, co często przejawia się nieśmiałością albo 
agresją, a to utrudnia kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Dzieci te 
wykazują postawy wycofujące się lub zachowują się nadpobudliwie. Są też 

1 Problem ten zaprezentowano częściowo na Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
Sytuacja dzieci we współczesnym świecie w świetle badań interdyscyplinarnych, która 
odbyła się w Lublinie w dn. 16-17.11.2007 r.

2 Sieroctwo społeczne i jego kompensacja, red. M. Heine, G. Gajewska, Zielona Góra 
1999, s. 234

3 D. Kuczyńska, Terapeutyczne funkcje baśni, Gdańsk 2007, s. 87. Praca magisterska 
przechowywana w Zakładzie Nauki o Książce UG.
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dziećmi nadwrażliwymi. Dorastając w takich warunkach, nie otrzymują ani 
wystarczających bodźców, ani odpowiedniej opieki, ani miłości i atmosfery 
umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie. Rodzice zrzucają odpowie-
dzialność za wychowanie i prawidłowy rozwój swoich pociech na instytucje, na 
których spoczywają obowiązki dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,  
a przede wszystkim na szkołę.

Wiele dzieci pochodzi z rodzin dobrze sytuowanych. Rodzice spełniają każ-
dą zachciankę, rozpieszczają kupując drogie zabawki, ubrania. Dzieci te są 
złośliwe, pewne siebie, często zarozumiałe i nadpobudliwe, odtrącają te, które 
pochodzą z biednych rodzin, uważają, że wolno im obrażać innych, traktują to 
jako żart. Sami uczniowie mówią, iż właśnie brak tolerancji, kłopoty w szkole  
i związane z tym odrzucenie przez grupę są najczęstszymi problemami, z którymi 
spotykają się w szkole4.  

Uczniowie, jak widzimy, na co dzień zmagają się z wieloma problemami  
i dlatego powinniśmy pomóc im spojrzeć na nie w taki sposób, aby zrozumieli, 
że można je rozwiązać, że w swoim zagubieniu nie są odosobnieni. Jak wspo-
mniałam, rodzice nie zawsze umieją pomóc, dlatego oczekują wsparcia od wy-
chowawców i nauczycieli. Nie zawsze szukają pomocy u  pedagoga czy psycho-
loga. Bardzo często zwracają się do bibliotekarza szkolnego, który funkcjonuje 
w szkole nieco inaczej niż pozostali nauczyciele. Jest przychylniej postrzegany 
przez uczniów, którzy darzą go bezgranicznym zaufaniem. Bibliotekarze, przy 
ścisłej współpracy z wychowawcami i pedagogiem szkolnym, mogą pomóc tym 
uczniom, prowadząc zajęcia biblioterapeutyczne indywidualne i zbiorowe,  
a biblioteka może stać się pracownią biblioterapeutyczną.

Cele zajęć biblioterapeutycznych można połączyć nie tylko z zadaniami 
wychowawczymi szkoły, ale też z programem nauczania wybranych przedmiotów, 
a przede wszystkim wykorzystywać na lekcjach wychowawczych. Jak pisze 
jedna ze studentek, która wykorzystała godzinę wychowawczą na przeprowa-
dzenie zajęć opartych na pracy terapeutycznej z tekstem w klasie pierwszej li-
ceum: I mimo iż były to pierwsze i tylko jedne zajęcia tego typu (...), to pozwoli-
ły mi one docenić znaczenie biblioterapii. Nie znałam sytuacji i relacji panujących 
w tej klasie, jednak w ciągu jednostki lekcyjnej byłam w stanie odkryć indywidu-
alne i grupowe problemy uczniów. Już w trakcie ćwiczeń integracyjnych dały się 
zauważyć relacje między członkami zespołu klasowego, jak i charakterystyczne 
dla tej grupy podziały. (...) W trakcie omawiania tekstu, który wybrałam na te 
zajęcia, pojawiły się (...) jeszcze inne wypowiedzi ze strony różnych uczniów, 
ujawniające ich stosunek do przyjaźni, partnerstwa, związków uczuciowych, 
zdrady etc. Niejednokrotnie były to bardzo impulsywne i nacechowane emocjo-

4 K. Rak, Wpływ biblioterapii na rozwój emocjonalny dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 
Gdańsk 2007, s. 118. Praca magisterska przechowywana w Zakładzie Nauki o Książce UG.

Biblioterapia pomocą w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży...



420

nalnie sądy, co świadczy o oddziaływaniu działań biblioterapeutycznych na 
emocje i wytwarzanie sytuacji szczerej, otwartej, bezpruderyjnej rozmowy, której 
współczesna młodzież coraz bardziej potrzebuje, a której często nie ma okazji 
prowadzić z zaufanymi czy najbliższymi osobami5.

Co to jest biblioterapia?
Z definicji wynika, że biblioterapia jest to dłuższy proces, podczas którego 

wykorzystuje się książkę i inne materiały alternatywne, by osiągnąć wyznaczo-
ny cel, jakim jest rozwiązanie mniejszych i większych problemów osobistych 
danej osoby; szuka też skutecznego sposobu pomocy tym, którzy są w „trudnej 
sytuacji życiowej”. Pomoc biblioterapeutyczna prowadzona z udziałem książki 
potrzebna jest dzieciom, począwszy od wieku przedszkolnego, przez pierwsze 
lata szkolne, aż po nastolatków i to wcale nie tylko ze środowisk dysfunkcyjnych, 
osobom dorosłym, które los pozbawił domu oraz osobom zmagającym się  
z problemami wieku starczego, a także każdemu z nas, gdy znajdziemy się  
w sytuacji, z której, jak nam się wydaje, nie ma wyjścia. Biblioterapia potrzebna 
jest też osobom chorym leżącym w szpitalu, które czekają nie tylko na wsparcie 
medyczne, ale też duchowe, psychologiczne i terapeutyczne. Pamiętajmy, że 
książka otwiera się dla każdego, kto ma odwagę poszukać w niej pomocy, dla 
książki nie ma granicy wieku, wykształcenia czy środowiska.

Osoba prowadząca warsztaty biblioterapeutyczne odpowiedzialna jest za 
właściwy ich przebieg, za właściwy dobór tekstów literackich i pozaliterackich 
zgodny z problemem, który mamy rozwiązać i zgodny z przygotowaniem czy-
telniczym uczestników. Bardzo ważne są też odpowiednie kompetencje i predys-
pozycje do pracy z ludźmi. Podobnie jak chirurg nie przeprowadza operacji bez 
wcześniejszych przygotowań, tak też biblioterapeuta musi włożyć spory wysiłek 
we właściwe przygotowanie programu zajęć biblioterapeutycznych, dostosowa-
nych do potrzeb wszystkich uczestników terapii – pisze jedna z magistrantek  
w swojej pracy6, a Maria Grzegorzewska dodaje, (...) że aby coś zdziałać warto-
ściowego, trzeba być kimś, trzeba mieć swoje własne życie, swój własny świat, 
trzeba mieć mocny fundament przekonań – w coś gorąco wierzyć, czemuś gorą-
co służyć – trzeba być sobą7.

Biblioterapeuta powinien otworzyć się na czyjeś przeżycia, na czyjś świat  
i czyjąś prawdę, i przyjęcie tego w swój świat – na wspólne przeżywanie okre-

5 I. Płócienniczak, Wykorzystanie biblioterapii w rozwiązywaniu problemów dziecka 
dysfunkcyjnego. Artykuł przygotowany do publikacji (w posiadaniu autorki referatu).

6 E. Senger, Wartości terapeutyczne baśni Hansa Christiana Andersena (Badania prze-
prowadzone w grupie dzieci w wieku przedszkolnym w 2006 r.), Gdańsk 2007, s. 14. Praca 
magisterska przechowywana w Zakładzie Nauki o Książce Uniwersytetu Gdańskiego.

7 M. Grzegorzewska, Listy do Młodego Nauczyciela, Warszawa 1996, s. 54.
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ślonych wartości,8 powinien dążyć do tego, by osoby tworzące grupę terapeu-
tyczną dobrze czuły się w swoim towarzystwie i miały świadomość, że nie są 
oceniane, ale akceptowane ze swoimi zaletami i wadami. Jak bardzo potrzebna 
i skuteczna jest pomoc biblioterapeutyczna przekonały się uczestniczki semina-
rium magisterskiego prowadzonego przeze mnie na studiach stacjonarnych 
kierunku filologia polska i zaocznych – filologia polska ze specjalnością biblio-
tekoznawstwo i informacja naukowa na Uniwersytecie Gdańskim.

Katarzyna Rak w pracy pt. Wpływ biblioterapii na rozwój emocjonalny 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym (Gdańsk 2007) miała na celu ukazanie, w jaki 
sposób książka może pomóc w rozwiązywaniu problemów, z którymi stykają się 
na co dzień i zrozumieniu emocji, które towarzyszą dzieciom w wieku 7 lat, 
uczniom Szkoły Podstawowej w Gdyni. Miały też nauczyć się współpracy  
w grupie, a także oswoić z wypowiadaniem się na forum klasy. Spotkania odby-
wały się z całą klasą liczącą 22 uczniów, zgodnie z życzeniem dyrekcji, w czasie 
godziny wychowawczej, w obecności wychowawczyni. Odbyło się 10 spotkań, 
podczas których wykorzystane zostały bajki terapeutyczne.

Klasa uważana jest za bardzo zdolną, co potwierdziło się na zajęciach. Wśród 
uczniów były dzieci z rozbitych i ubogich rodzin. Największym problemem  
w klasie był brak tolerancji, strach przed złymi stopniami i związane z tym od-
rzucenie przez grupę, strach przed starszymi kolegami, brak pewności siebie, 
niskie poczucie własnej wartości. Uczniowie byli bardzo energiczni, chętnie 
brali udział w zajęciach. Bez skrępowania wypowiadali się na forum klasy, choć 
na początku kilkoro z nich nie chciało zabierać głosu, jednak powoli i oni ośmie-
lili się. Wydaje się – jak mówi prowadząca spotkania – była to jedna z nielicznych 
okazji, aby wypowiedzieć się na różne tematy, gdyż prawdopodobnie nie zawsze 
mają przy sobie osobę, która je wysłucha i podyskutuje z nimi ( s. 117). Z tygodnia 
na tydzień uczniowie uważniej słuchali tego, co do nich mówi prowadząca, jak 
i siebie nawzajem, w bardzo przyjazny sposób zaczęli się do siebie odnosić, 
swoim zachowaniem i słowami starali się nie ranić koleżanek i kolegów, co 
można było zauważyć na początku zajęć. Dzieci nabierały pewności siebie, za-
czynały rozumieć, że każde z nich jest osobą wartościową i ma coś mądrego do 
powiedzenia. 

Zajęcia  bardzo podobały się uczniom, wyrażali oni chęć uczestniczenia  
w podobnych spotkaniach w starszych klasach. Wychowawczyni również  
z uznaniem wyrażała się o spotkaniach i obiecała co jakiś czas podobne prowa-
dzić. Należy zachęcać do tego, by  biblioterapia czy jej elementy były wykorzy-
stywane systematycznie podczas lekcji wychowawczych, co byłoby z pożytkiem 
dla uczniów i dla nauczycieli.

8 J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna. Podręcznik dla wychowawców, Warszawa 
1996, s. 174.
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Z pierwszą klasą Szkoły Podstawowej w Gdańsku, liczącą 24 osoby, praco-
wała Dorota Kuczyńska, a wyniki obserwacji zanotowała w pracy pt. Terapeutyczne 
funkcje baśni (Gdańsk 2007). Celem 10 zajęć było potwierdzenie pozytywnego 
wpływu baśni Hansa Christiana Andersena, Braci Grimm i Charles’a Perraulta. 
Autorce zależało na wyeliminowaniu z zachowań badanych agresji, zawiści, zło-
śliwości, a także nauczenia dzieci, jak można sobie z takimi negatywnymi cechami 
charakteru radzić.  Klasa nie sprawiała problemów wychowawczych, jedynym 
problemem była nadpobudliwość. Dzieci pochodziły z rodzin dobrze sytuowanych, 
wyjeżdżały za granicę z rodzicami, dostawały upragnione zabawki. Robi na nich 
wrażenie wyjazd do dalekich krajów, droga zabawka lub ubranie. Większa część 
dzieci była bardzo złośliwa w stosunku do nieśmiałych kolegów i koleżanek, 
uważała, że można obrażać innych, traktowały to jako żart. Dzięki metodzie nie-
dokończonych zdań prowadząca zajęcia dowiedziała się, że jedno z nich jest regu-
larnie bite i przezywane, chociaż jego zachowanie na to nie wskazywało. Był to 
chłopiec bardzo pewny siebie. Nikomu o tym nie mówił, bo się wstydził.

Uczniowie powoli otwierali się. Nauczyli się, że warto mówić o swoich 
problemach, ponieważ jest wiele osób, które mogą i chcą im pomóc. Udowodnili, 
że potrafią udzielić wsparcia kolegom. Uważam – podkreśla prowadząca zajęcia 
– że biblioterapia powinna być najczęściej wykorzystywana podczas pracy  
z dziećmi, bo uczy zarówno dzieci, jak i dorosłych, jak można w prosty sposób 
poradzić sobie z problemami (s. 107).

Biblioterapia prowadzona w klasach pierwszych, pomimo licznych grup, 
pozwoliła na realizację postawionych celów. Dzieci chętnie uczestniczyły  
w zajęciach. Z dużym zainteresowaniem słuchały czytanych tekstów. Bez skrę-
powania wypowiadały się na tematy, które ich interesowały lub denerwowały.  

Osoby, których prace zostaną omówione poniżej, prowadziły warsztaty bi-
blioterapeutyczne z wybranymi grupami dzieci i młodzieży.

Izabela Płócienniczak napisała pracę pt. Wykorzystanie biblioterapii w roz-
wiązywaniu problemów dziecka z zaburzeniami zachowania i rozwoju emocjo-
nalnego (Gdańsk 2007) na podstawie badań przeprowadzonych z grupą, liczącą 
12 dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych bądź zagrożonych patologią 
lub w wyniku innych dysfunkcji rodzinnych wykazywały, jak pozostali uczest-
nicy, różnego rodzaju zaburzenia zachowania. Dzieci były uczniami I i II klasy 
Szkoły Podstawowej w Gdańsku. Grupa została wybrana po wywiadzie z peda-
gogiem i nauczycielem pracującym w świetlicy.

Celem badań było ukazanie, jak dorośli poprzez terapię książką mogą pomóc 
rozwiązywać problemy dzieci, które nie radzą sobie z rozpoznawaniem własnych 
i cudzych emocji, mają trudności w rozwiązywaniu konfliktów, charakteryzują 
się zaniżonym poczuciem wartości, wykazują postawy wycofujące lub zacho-
wują się nadpobudliwie i agresywnie; jak dzięki pośrednictwu tekstu dorosły 
może nawiązywać lub odnowić więź i komunikację z dzieckiem.  Do przepro-
wadzenia 10 zajęć wybrane zostały opowiadania terapeutyczne.

Iwona Zachciał



423

Podczas wykonywania przez dzieci ćwiczeń udało się odkryć powody tego 
typu zachowań. Powoli zaczęły opowiadać o swoich problemach, które wspólnie 
starali się rozwiązywać. Zajęcia pozwoliły im zmieniać nawyki, wskazały wzor-
ce zachowań ułatwiających funkcjonowanie w grupie i środowisku przez iden-
tyfikowanie się z bohaterem literackim znajdującym się w podobnych sytuacjach. 
Sądzę, jak pisze autorka pracy, że przeprowadzone zajęcia pozwoliły udowodnić, 
iż działania biblioterapeutyczne stanowią nieocenioną pomoc w rozwiązywaniu 
problemów z zaburzeniami zachowania, wspierają rozwój emocjonalny, fizyczny 
i umysłowy uczestników, pozwalają dzieciom poznać niebanalne formy aktywno-
ści oraz skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem, lękiem, przemocą oraz 
innymi trudnościami (s. 108).

Ten sam problem zainspirował Elżbietę Komosińską do opracowania tematu 
Bajka terapeutyczna pomocą w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży 
(Gdańsk 2005). Autorka próbowała ukazać, w jaki sposób tego typu lektura 
oddziałuje na młodych ludzi, jak uświadamia im lęki, pomaga w terapii i poka-
zuje nowe wzory zachowań. Grupa terapeutyczna liczyła 10 osób w wieku od  
11 do 13 lat. Dzieci w większości pochodziły z rodzin rozbitych, zagrożonych 
problemem alkoholowym. Rodzice ich są nieporadni i niewydolni wychowawczo. 
Mają złe warunki finansowe i bytowe. Utrzymują się przede wszystkim z zasiłków 
pomocy społecznej.

Zajęcia odbywały się w jednej z filii Biblioteki Miejskiej w Gdyni, ponieważ 
osoba prowadząca je jest bibliotekarzem tejże placówki. Spotkania miały na celu: 
wzmocnienie poczucia własnej wartości; odrzucenie przez grupę; umiejętność 
panowania nad negatywnymi emocjami; uświadomienie potrzeby przyjaźni  
i radzenie sobie z agresją. Mam nadzieję, że tematy, które poruszyłam, pisze 
autorka pracy, pomogą dzieciom odnaleźć się w tej trudnej, nawet czasami bru-
talnej rzeczywistości. Może choć trochę uwierzyły w siebie, w swoje umiejętności. 
Pomimo złych doświadczeń z dorosłymi, wierzę, że znajdą w swoim otoczeniu 
ludzi, do których będą mogły zwrócić się o pomoc, a oni nie zostawią ich z pro-
blemem tak jak rodzice czy nauczyciele. Mam nadzieję, że zrozumiały, iż każdy  
z nas ma prawo do marzeń, do szczęścia (s. 87). Pisząca tę pracę nadal prowadzi 
zajęcia biblioterapeutyczne z dziećmi, które bardzo potrzebują jej pomocy.

Z podobnymi problemami spotkała się Patrycja Murawska, pisząc pracę na 
temat Biblioterapia pomocą w pracy z dziećmi przebywającymi w domu dziecka 
(Gdańsk 2007). Badaniami autorka objęła 10-cioro dzieci w wieku od 7 do  
12 lat przebywającymi w Domu Dziecka w Sopocie. Działania biblioterapeu-
tyczne miały stworzyć wychowankom warunki do odkrywania siebie przy po-
mocy książki. Zaproponowane lektury, a były to bajki i opowiadania terapeu-
tyczne, miały pomóc zrozumieć wychowankom, że ich życie pełne jest 
różnorodnych możliwości, ale nieraz potrzeba bohatera literackiego, który peł-
niłby rolę przewodnika w tej trudnej wędrówce. Dzięki literaturze mogą otrzymać 
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wsparcie, kompensatę niezaspokojonych potrzeb, a też  cenne wzory zachowań. 
Bohater literacki, jego przygody, problemy stwarzają możliwość dyskusji, a to 
rozmowę o troskach czyni bardziej naturalną i swobodną.

Analizując wyniki obserwacji prowadzone po każdym z 10 spotkań, autorka 
zauważyła widoczne zmiany w zachowaniu wychowanków. Przede wszystkim 
stali się bardziej otwarci. Mówienie o uczuciach nie sprawiało im takich kłopo-
tów jak na wcześniejszych spotkaniach. Poprawiła się też relacja między nimi. 
Dzięki rozmowom i różnego rodzaju ćwiczeniom udało się zredukować agresję. 
Pomocne tutaj były techniki relaksacyjne, dzięki którym nauczyli się tłumić złość. 
Wzrosło także ich poczucie wartości, gdyż potrafili bardziej pozytywnie wypo-
wiadać się na swój temat. Przyszłość również już nie budziła w nich tylu obaw 
jak na początku zajęć.

Autorka pracy analizowała też wpływ przebiegu procesu biblioterapeutycz-
nego na zainteresowania czytelnicze uczestników. W tej kwestii, jak pisze, nie 
udało mi się osiągnąć znacznej poprawy. Wychowankowie wprawdzie zidentyfi-
kowali się z bohaterami literackimi, często wspominali omawiane teksty, mimo 
tego tylko nieliczni sięgali po inne lektury (s. 130). Wyniki swoich badań porów-
nała z wynikami badań prowadzonych przez Tomasza Kruszewskiego i stwier-
dziła, że nie odbiegają od tych, które ustalił wspomniany autor.

Podobne cele postawiła sobie Katarzyna Kalupa, przygotowując pracę pt. 
Serie wydawnicze jako pomoc w pracy biblioterapeuty (Gdańsk 2007). Badaniami 
objęła grupę  składającą się z jedenastu dziewcząt w wieku  od 11 do 15 lat 
(jedna miała 18 lat), mieszkające w Domu Dziecka w Gdańsku. Wskazane zo-
stały przez wychowawczynie jako „upośledzone środowiskowo” i „kwalifikują-
ce się do przeniesienia do ośrodków o zaostrzonym rygorze”. Diagnoza wska-
zywała na  trudną grupę, jednak prowadząca zajęcia bardzo szybko nawiązała  
z nimi kontakt i uważam, że szybko zdobyłam zaufanie uczestniczek spotkań, 
często chciały poznać moje zdanie na omawiany temat (...). Kilkakrotnie zdarzy-
ło się, że prosiły mnie bym została chwilę po zakończonych zajęciach i porozma-
wiała z nimi o ich osobistych problemach, dała radę w trudnej sytuacji. Widoczne 
było, że zajęcia sprawiają im wiele radości i przyjemności oraz że przychodzą 
na nie z ochotą, a także potrzebą rozmowy o swoich problemach (s. 90).

Przeprowadziła 10 spotkań, podczas których mówiły o przemocy psychicznej, 
agresji, samotności, miłości, adopcji, przyjaźni, nałogach, a też o rodzeństwie  
i szkole. Dużym problemem było poprawne wysławianie się i odpowiedni dobór 
słów.  W prowadzeniu zajęć pomogły bohaterki dwóch serii: Pamiętnik księż-
niczki oraz Bezsennik, czyli o czym dziewczyny rozmawiają nocą. Na rezultaty 
działania biblioterapii nie trzeba było długo oczekiwać, pisze autorka pracy, już 
po trzech spotkaniach dziewczęta chętnie się wypowiadały, pracowały w grupach 
bez konfliktów. Zachowanie jednej z uczestniczek uległo znacznej poprawie, 
przestała używać wulgarnych słów, stała się spokojniejsza, gdy uzyskała świa-
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domość, że na pewno zostanie wysłuchana, nikt nie przerwie jej wypowiedzi ani 
nie zgani jej za nią. (...) Dostrzegły również problemy koleżanek (s. 89).

W Ośrodku Czytelnictwa Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku prowadziła 
zajęcia biblioterapeutyczne Lucyna Morzy, a ich wyniki posłużyły do napisania 
pracy pt. Terapeutyczno-wychowawcze oddziaływanie biblioterapii na dzieci  
i młodzież (Gdańsk 2007). Dzieci, uczniowie IV, V i VI klasy szkoły podstawo-
wej oraz I i II klasy gimnazjum na zajęcia zostały skierowane przez nauczyciela 
i pedagoga szkolnego, po uzyskaniu zgody rodziców. Prawie wszystkie posiada-
ły wadę wzroku, niektóre wadę słuchu, były nieśmiałe lub nadpobudliwe.  
W spotkaniach brało udział 14-ście osób. W prowadzeniu zajęć pomagały dwie 
wolontariuszki – studentki II roku pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. 
Nadrzędnym celem zajęć było ukazanie wpływu biblioterapii na zachowanie  
i rozwój dzieci i młodzieży oraz na integrację uczestników niepełnosprawnych 
z pełnosprawnymi rówieśnikami. Posłużyły do tego opowiadania terapeutyczne, 
czytanki z podręcznika szkolnego i inne teksty,  które stanowiły podstawę do 
opracowania 10 scenariuszy. Tematyka została tak dobrana, by odzwierciedlała 
problemy przeżywane przez uczestników grupy i pomogły im w trudnej sytu-
acji.

Autorka pracy po przeprowadzeniu zajęć stwierdziła, że biblioterapia ma 
ogromną siłę oddziaływania i poprawiania samooceny każdego uczestnika.  
Z każdym następnym spotkaniem widoczna była choćby drobna zmiana. Jedne 
dzieci stały się spokojniejsze, bardziej uważne, inne nabrały pewności siebie, 
wiary we własne siły i możliwości. Dzieci niedowidzące i niedosłyszące nie 
czuły się gorsze od swych zdrowych rówieśników, potrafiły otwarcie mówić  
o swych problemach i obawach. W trakcie wykonywanych zabaw czuły się 
bezpieczne i spokojne, bo wiedziały, że mogą liczyć na kolegów. Dzieci bardzo 
się ze sobą zintegrowały (s. 174). Mam nadzieję, że z wszystkiego, czego dzieci 
nauczyły się na prowadzonych przeze mnie zajęciach, będą potrafiły czerpać 
korzyści, a wiedza, o którą zostały wzbogacone, będzie im pomocna w radzeniu 
sobie z trudnymi dla nich sytuacjami, zarówno w szkole z rówieśnikami, jak  
i przyszłym dorosłym życiu (s. 175)

Próbę ukazania wpływu powieści z cyklu „Jeżycjada” Małgorzaty Musierowicz 
na nastoletnie czytelniczki podjęła Katarzyna Maria Fopke w pracy Terapeutyczne 
wartości powieści z cyklu „Jeżyciada” Małgorzaty Musierowicz (Gdańsk 2007). 
Badania miały ukazać, jak współczesne dziewczyny, będące w okresie dorastania, 
radzą sobie z codziennym funkcjonowaniem w rodzinie, szkole, grupie rówie-
śników, jakie mają problemy, marzenia i plany na przyszłość oraz jaką rolę w ich 
życiu pełni książka, a w szczególności powieści dla dziewcząt.

Grupa liczyła 8 dziewcząt, bardzo dobrych uczennic z I klas gimnazjum  
w Chwaszczynie, które same zadeklarowały chęć uczestniczenia w spotkaniach. 
Dziewczęta w większości pochodziły z pełnych rodzin, bez patologii. Miały 
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dobre warunki bytowe. Odbyło się 10 spotkań, podczas których zostały omówio-
ne m.in. problem przyjaźni i wzajemnej pomocy, braku samoakceptacji, zagad-
nienie pierwszej miłości i wyboru odpowiedniego systemu wartości. Zastosowane 
przeze mnie – pisze prowadząca zajęcia (...) – metody dydaktyczne miały niewąt-
pliwie terapeutyczny wpływ na uczestniczki. Mogłam obserwować zachodzące 
zmiany w zachowaniu poszczególnych osób, które stawały się bardziej otwarte, 
odważne, spontaniczne, radośniejsze i aktywniejsze. (...) dziewczęta nauczyły się 
współpracy (s. 134). Na jednym ze spotkań poruszony został temat o rodzinie. 
Pokazał, jak wielką wartość stanowi ona dla młodej dziewczyny, która oczekuje 
od najbliższych zainteresowania swoją osobą, akceptacji, wsparcia, wzajemnej 
pomocy, pragną dzielić się z nimi troskami i radościami. Wykorzystane fragmen-
ty zaciekawiły uczestniczki powieściami Musierowicz. Dopytywały się, gdzie 
można je zdobyć. Dziewczęta utwierdziły się w przekonaniu, że z tego typu li-
teratury można wynieść wiele korzyści.

Omawiane powyżej zajęcia odbywały się z grupami uczniów, natomiast 
Karolina Szczypior w swej pracy Zaprzyjaźnij się z bohaterem książki – biblio-
terapia indywidualna z dziećmi w wieku 12 lat – zanotowała wyniki badań  
z zajęć przeprowadzonych z dwójką dzieci (chłopiec i dziewczynka), pochodzą-
cych z rodzin dysfunkcyjnych (alkoholizm i rozbite rodziny). Dzieci są nieśmia-
łe oraz mają stwierdzone problemy emocjonalne, co najbardziej widać podczas 
zajęć szkolnych (strach przed mówieniem na forum klasy, brak koleżanek i ko-
legów, ukrywanie sytuacji rodzinnej, unikanie kontaktów z dorosłymi).

Do pracy z Magdą została wykorzystana Pollyanna E.H. Porter, a z Damianem 
Tomek w krainie kangurów A. Szklarskiego. W prowadzonych zajęciach biblio-
terapeutycznych celem było nabycie umiejętności okazywania uczuć, mówienia 
o swoich zainteresowaniach, pozytywnych cechach charakteru, o swojej rodzinie, 
przyjmowania pomocy, doceniania tego, co się posiada, uwrażliwienie na krzyw-
dę innych ludzi, oswojenie z tematem cierpienia i kalectwa. (...) z każdym spo-
tkaniem widziałam poprawę, jeżeli chodzi o okazywanie emocji przez dzieci. 
Coraz śmielej odgrywały scenki podczas dramy i coraz częściej i chętniej się 
wypowiadały. U Magdy zauważyłam nawet, że jej głos, zawsze cichutki i słabiut-
ki, stał się mocniejszy i bardziej pewny (s. 124). (...) Jednak niezaprzeczalnym 
osiągnięciem jest to, że dzieci choć na trochę otworzyły się i mogły „oczyścić” 
ze swoich emocji i z kimś szczerze porozmawiać (...) (s. 125).

Dzięki temu, pisze autorka, że moje zajęcia były zajęciami indywidualnymi, 
mogłam całą swoją uwagę skupić na dziecku. Nie marnowałam czasu na uspo-
kajanie, uciszanie, co często zdarza się na zajęciach z grupą dzieci. Dzięki bi-
blioterapii indywidualnej mogłam poznać dogłębnie problemy i zachowanie 
dzieci (s. 123).    

Tematem warsztatów biblioterapeutycznych są często uzależnienia, dlatego 
też Ewa Naczka podjęła się opracowania tematu Młodzież i zagrożenia XXI 
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wieku w świetle literatury pięknej (1972-2007) (Gdańsk 2007).  Praca miała na 
celu przybliżenie tej tematyki biblioterapeutom i osobom pracującym z młodzie-
żą przede wszystkim uzależnioną. Autorka skupiła się na narkomanii, alkoholi-
zmie, nikotynizmie, zaburzeniu łaknienia (anoreksja, bulimia), nadmiernym 
korzystaniu z komputera i gier komputerowych oraz Internetu. Najcenniejsze  
w tej pracy jest zestawienie bibliograficzne, na które składają się utwory literac-
kie zawierające wątek uzależnień. Zestawienie zawiera 131 pozycji. Są to wspo-
mnienia byłych narkomanów, alkoholików i anorektyczek, relacje rodzin, które 
borykały się z uzależnieniem swoich bliskich, a też powieści, w których boha-
terki stykają się z problemem anoreksji i bulimii oraz utwory zawierające wątek 
szukania przyjaźni czy miłości przez Internet.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wyników badań, zajęcia bibliotera-
peutyczne przeprowadzone nawet w tak krótkim czasie pozwalają na realizację 
postawionych celów terapeutyczno-wychowawczych. Zauważane są zmiany, 
jakie zachodzą w zachowaniu dzieci i pozytywnym postrzeganiu siebie i kolegów. 
Irena Borecka w jednej ze swych książek podkreśla, że edukację biblioterapeu-
tyczną należy prowadzić od najmłodszych lat, by kształtować zainteresowania  
i zamiłowania oraz gotowość do niesienia pomocy innym ludziom9. 

9 I. Borecka, Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej 
i gimnazjum. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy, Wałbrzych 2002,  
s. 38.
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