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Fiatalok biblloterápiája

A közművelődési könyvtárak egyik alapvető, s egyes speciális könyvtártípusok szinte fő feladata lenne a szőkébb vagy tágabb értelemben vett bibliote- rápia. Nagy nemzetközi hagyományai ellenére Magyarországon mégis fehér hollóként fordul elő a könyvtári gyakorlatban. Pedig egyre nagyobb szükség lenne rá. A tíz éve elindult társadalmi változások felerősítették a könyvtár szociális funkcióját. Megsokszorozódott azok száma, akik a könyvtártól lelki, érzelmi segítséget várnak, vagy arra rászorulnak, s épp a könyvtár tölthetné be szükségeiket. Egyre nagyobb azok száma, akik különféle érzelmi, lelki problémával küszködnek, akik különféle okokból a társadalom peremére szorultak, akik másságuk vagy devianciájuk miatt mentálhigiénés segítségre szorulnának, s ebben a feladatban jelentős szerepe lehet a könyvtáraknak. Egyes könyvtártípusokban (kórházi, börtönkönyvtárak stb.) pedig a gyógyító munka és rehabilitáció hatékony eszköze lehetne a biblioterápia. Noha egyes, kellő empátiával és segítőkészséggel vagy prófétai lelkülettel rendelkező könyvtárosok szinte öntudatlanul is végzik, a hazai szakirodalomban alig-alig fordul elő a téma. Igen hasznos lehetne pedig azok számára, akik ezt szívvel és szeretettel végzik, végeznék, s a megfelelő szaktudásra is igényt tartanának.Az első (s mindmáig egyetlen) összefoglaló (szöveggyűjtemény) 1989-ben jelent meg -  Olvasókönyv a biblioterápiáról -  Bartos Éva munkája. Akár a biblioterápia tankönyve is lehetne, ha létezne ilyen képzés (akárcsak fakultatív módon is) hazai könyvtárosképző intézeteinkben. Sajnos, ezt követően is csak néhány, évente legfeljebb egy-két (sőt egyre kevesebb) tanulmány vagy cikk jelent meg a témáról a hazai szaksajtóban. Néhány híradás, beszámoló elszórtan jelentkező, egyéni próbálkozásokról, néhány tanulmány egy-egy tanulmánygyűjteményben. Pedig ennél jóval többre lenne szükség!Ezért is mutatom be szívesen Beth Dőli (gyermekpszichológus, a coloradói egyetem Iskolapszichológiai Programjának igazgatója) és Carol Dőli (könyvtáros, washingtoni egyetem, Könyvtár- és Informatikai Egyetemi Továbbképző) munkáját, a Fiatalok biblioterápiája című művét. Személyükben szerencsésen találkozik a biblioterápiában (ideális esetben) résztvevő kétféle szakember nézőpontja. Sokéves tapasztalatuk összevetése alapján alakítottak ki közös álláspontot a biblioterápia gyakorlatáról, figyelembe véve a két szakma, s azon belül is a különböző szakemberek eltérő nézeteit, megközelítéseit. Meggyőződésük, hogy a két szakembercsoport együttműködése -  egymást kiegészítő szakismereteik miatt -  gyümölcsöző lehet a biblioterápia számára.
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Könyvükben a legfontosabb kérdésekre keresnek választ: Eredményesen gyakorolható-e a biblioterá- pia? Kiknek van rá szükségük? Kik végezhetnek biblioterápiát? Milyen szakismeretek, milyen készségek szükségesek hozzá? Mitől függ a biblioterá- pia gyakorlatának eredményessége? Az alapvető kérdések tisztázása során ismertetik a különböző szerzők gyakran egymástól eltérő álláspontjait, majd ezeket összegezve, saját gyakorlatuk tapasztalataival kiegészítve előbb elméletileg, s aztán egy a gyakorlatban is megvalósított példán bemutatnak egy biblioterápiai mintaprogramot, annak felépítését, folyamatát, megtervezésétől az eredményesség ellenőrzéséig.A válasz valamennyi kérdésre döntően azon múlik, mit is tekintünk biblioterápiának? Anélkül, hogy állást foglalnának az elméleti vitában, újra definiálják -  a gyakorlat szempontjából -  a fogalmat. A biblioterápiának különböző fokozatait különböztetik meg az egyszerű olvasásvezetéstől az átfogó pszichoterápiái programokig. Különválasztják a 
fejlesztő biblioterápiát, amikor az a minden tekintetben átlagosnak mondható gyermekeknek, fiataloknak nyújt segítséget egészséges személyiségfejlődésükben, egyéni életproblémáik megoldásában, -  valamint a klinikai biblioterápiát, amely komoly érzelmi és szociális problémákkal küzdő, valamint beteg gyermekek esetében alkalmazott átfogó pszichoterápiás program. Ennek megfelelően más-más előkészítésre, anyagokra, módszerre, ellenőrzésre van szükség.A biblioterápia céljait a következő pontokban foglalják össze: az önismeret és az intellektuális belátás elősegítése, katarzis, segítségnyújtás a mindennapi és az egyéni problémák megoldásában, a gyermekek társas kapcsolatainak és másokkal szembeni viselkedésének javítása, rekreáció.
A 3: fejezetben sorra veszik a gyermekek és fiatalok mentálhigiéniai szükségleteit:

@ az átlagos, egészséges gyermek fejlődéséből adódó tipikus pszichoszociális problémák (barátság, önkontroll, önmegvalósítás, saját érzelmeik, társas kapcsolatok, beilleszkedés, tanulás stb.);® pszichoszociális rizikófaktorok, amelyek különösen a nehéz anyagi körülmények között, vagy az egyéb módon szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekeket veszélyeztetik (elszegényedés, túlzsúfoltság, családi veszekedések, erőszakoskodás, helytelen szülői gyakorlat). Ennek következtében gyakran alacsonyabb IQ-val, mentális rendellenességekkel, bűnözési hajlammal rendelkeznek, -  veszélyeztetettségük sok esetben pszichiátriai betegségekhez vezethet;@ végül a különféle tényleges mentális rendellenességek (szorongás, kényszerképzetek, étkezési zavarok, depresszió, öngyilkosság, -  illetve a figyelemzavaros hiperaktív viselkedés, kapcsolatteremtési zavarok).
Valamennyi esetben sok segítséget tudnak nyújtani az ideggyógyász szakemberek, hiszen ők ismerik és tudják megfelelően kezelni ezeket a problémákat. Részvételük tehát a biblioterápiai programokban igen hasznos lehet, sok esetben nélkülözhetetlen.A fejezet kihangsúlyozott üzenete, hogy a gyermekek és fiatalok mentálhigiénés szükségletei messze felülmúlják azok számát, akik hajlandók és tudnak is segítséget nyújtani. így gyakorlatilag bármely felnőttnek kötelessége, hogy segítséget nyújtson, akár rendelkezik mentálhigiénés képzéssel, akár nem.Azok számára, akik egyedül, ideggyógyász szakember közvetlen részvétele nélkül vezetnek egy programot, nyújt segítséget e téren a 6. fejezet (Figyelmeztetések a biblioterápia vezetői számára). Már az anyagok kiválasztásánál körültekintőnek kell
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lenniük, hogy azok minden tekintetben megfeleljenek a résztvevő gyermekek, fiatalok igényeinek, szükségleteinek, érzelmi és tapasztalati hátterüknek, értékrendjüknek. A feldolgozásnál pedig különösen érzékenynek kell lenniük a gyermekek szóbeli vagy magatartásbeli reakcióira, akár kimondatlan érzelmi megnyilvánulásaira is. Ezek figyelmeztethetik a biblioterapeutát, hogy a valódi szükségleteknek megfelelően, eredményesen irányíthassa, vagy ha kell, a megfelelő irányba módosítani is tudja a programot. A fejezet részletesen leírja a szorongás felismerhető jeleit (nyugtalanság, kisgyermekes viselkedés, ijedtség, érzelmi kitörések, betegségről panaszkodás, öngyilkossági gondolat emlegetése, bátortalanság), valamint a gyermekcsoportok esetében előforduló más problémákat. Segítséget nyújt abban is, hogy eldönthessük, mely esetekben és milyen fokon van szükség az ideggyógyász szakember segítségének igénybevételére.A könyv 4. fejezete a gyermek- és ifjúsági könyvtárosok speciális szakismereteivel foglalkozik, amelyek elsődlegesen alkalmassá teszik őket a biblio- terápiai munkára. Egyedülálló anyagismerettel rendelkeznek a gyermek- és ifjúsági irodalomban, képzettek a tájékoztatás és az olvasásvezetés terén, elvileg képesek arra, hogy minden szükségben a megfelelő könyvet (dokumentumot) adják a gyermek (fiatal) kezébe. Kellő empátiás készség bármelyiküket kiváló biblioterapeutává teheti. Rendelkezésükre állnak (sajnos nem nálunk!) azok a refe- renszkönyvek is, amelyek segítséget nyújtanak számukra a biblioterápiai munkában.Amikor azonban sürgetőbb és mélyebb, pszichoterápiás segítséget kell nyújtani, feltétlenül szükséges a pszichológus, ideggyógyász közreműködése. Az 5. fejezet a mentálhigiéniai szakemberek (pszichológusok, iskolai nevelési tanácsadók, szociális munkások, gyógypedagógusok, gyermekpszichiáterek és nővérek) speciális szakismereteivel foglalkozik, s elsősorban azzal, hogy szaktudásukat ho

gyan lehet hatékonnyá tenni egy-egy biblioterápiai program számára.A 7. fejezet (a könyv legterjedelmesebb része) az (amerikai könyvtárosok számára) rendelkezésre álló bibliográfiai eszközöket veszi számba. Értékeli is a bibliográfiákat, számba veszi előnyeiket, hátrányaikat, alkalmazhatóságukat egyes esetekben, stb.) Hasznos lenne hasonló jellegű tematikus bibliográfiát a hazai anyagra alapozva is összeállítani! (Magam is találkoztam olyan gyermekkönyvtárossal, aki évtizedeken át gyűjtötte és rendszerezte a gyermekekkel végzett -  gyakran valóban biblioterápiai -  munka során felhasználható műveket. Őket a munka folytatására és közkinccsé tételére buzdítom.) Emiatt is érdemes áttekinteti Dollék elemzési szempontjait.Huszonkét bibliográfiát mutatnak be. Valamennyiről rövid tartalmi összefoglalót adnak, majd közlik az ajánlott életkort; a bibliográfiában található indexeket (pl. szerző, cím, tárgy, érdeklődési kör, olvasási fok); a tartalmi paramétereket (pl. csak szépirodalmi címek, időhatár); annotációt (tartal- maz-e a bibliográfia, milyen jellegűt, a művek alkalmazhatóságára is utal); végül értékelik a bibliográfiákat, előnyeik és hátrányaik szerint (pl. esztétikailag értékes műveket tartalmaz, a mindennapi élethelyzetekben jól alkalmazható, fogyatékosságtípusok, illetve problémakörök szerint csoportosít, jól annotált, csak az összeállítók által már használt művek leírásait tartalmazza, -  illetve a címek túl régiek, csak kisgyermekeknek szóló irodalmat dolgoz fel, nem határozza meg az olvasási fokot stb.). Egy .ilyen bibliográfia kiváló segédeszköz lehet a gyermekkönyvtárosok számára!A szerzők véleménye az, hogy minden terápia hatástalan lesz mindaddig, amíg ötletszerű és nem célzott. Az eredményesség érdekében feltétlenül szükség van a biblioterápiai program alapos, minden részletre kiterjedő megtervezésére. Ezért az utolsó, 8. fejezetben egy biblioterápiai program részletes felépítésének fő szempontjait adják meg.
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© A gyermekcsoport meghatározásánál életkorukon és érdeklődési körükön túl figyelembe kell venni a résztvevők szocioemocionális szorongásának fokát is. Ha értelmileg vagy érzelmileg nem teljesen egészséges gyermekekről van szó, feltétlenül igénybe kell venni mentálhigiéniai szakember segítségét.© Meg kell határozni a program célját, -  mit kívánunk elérni a gyermekeknél? Ha a gyermekek viselkedésének megváltoztatása a cél, vagy túl heves érzelmi reakciókra számíthatunk, megint csak szükség van pszichoterapeutai részvételre.© Az előzők függvényében meg kell határozni, fejlesztő vagy klinikai biblioterápiára van-e szükség? Ennek megfelelően kell kiválasztani a programban résztvevő szakembereket, és meghatározni, kik lesznek felelősek a tervezésért, a végrehajtásért és az ellenőrzésért.© Ha több szakember vesz részt a programban, milyen munkakapcsolat legyen köztük (együttműködés, megbeszélés vagy közreműködés)?© Milyen típusú anyag a legmegfelelőbb a résztvevők és az elérni kívánt cél szempontjából?© A program céljának függvényében kell meghatározni azokat a módszereket, amelyek leginkább segítik a résztvevőket a könyvek megértésében és saját életükre való alkalmazásában.© Fel kell készülnünk arra is, hogy a program végrehajtása közben esetleg annak módosítására lesz szükség, vagy egyes résztvevőknek más, intenzívebb terápiára is szükségük lesz.© Meg kell határozni azt a személyt, aki szükség esetén a programot klinikai biblioterápiává fejleszti.© Végül -  a következő biblioterápiai programok miatt is -  feltétlenül szükséges, hogy megismer

jük munkánk eredményességét, hatékonyságát. Maguktól a gyermekektől, a szülőktől, a gyermekek ismerőseitől kaphatunk visszajelzést.
Egy így felépített biblioterápiai program konkrét megvalósítását mutatják be a szerzők a könyv függelékében. A programot egy külvárosi iskola negyedik osztályosai körében végezték. Középpontjában a korosztály egyik központi problémája, a barátság kérdése állt, amely a gyermekek jó része számára komoly konfliktusok forrása. Egy részük eleve visszahúzódó, de sokan szenvednek az elutasítástól, a társak kötekedése, sőt bántalmazása miatt is. A program célja természetesen a kapcsolatok javítása, a visszahúzódó magatartás kezelése volt. A programot az iskolai pszichológus vezette, a könyvtáros és a tanárok aktív közreműködésével. A kiválasztott olvasmányanyag és filmek feldolgozása, a kérdések tisztázása, a gyakorlati alkalmazás és konkrét megoldások keresése eredményeképpen a hatás várhatóan pozitív lesz (a program még nem fejeződött be a könyv megírásakor, csak közbeeső felmérés készült), -  s mindössze néhány tanulót találtak, akiknek kiegészítő -  egyéni -  terápiára van szüksége.A könyvet bőséges (bár sajnos csak az amerikai szakirodalomból vett) jegyzetanyag és bibliográfia egészíti ki.Ha Bartos Éva munkája tankönyv, Dollék könyve legalábbis kötelező olvasmány lehetne egyetemeinken, főiskoláinkon, -  mind a könyvtárosképzésben, mind a pszichiátriai, pszichológiai, gyógypedagógiai és szociális munkás képzésben. Remélhetőleg egyszer sor kerülhet fordítására és kiadására is, -  s talán nem a túl távoli jövőben. Minden bizonnyal hasznos segédeszköz lenne a jövő könyvtárosai és pszichoterapeutái számára.

Harmat József
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