
✒✒  A Magyar Olvasástársaság 2014 má-

jusában, Nyíregyházán szervezett orszá-

gos biblioterápiás konferenciát, Segített

a könyv, a mese címmel. A konferenci-

án elhangzott elõadásokat 2015-ben je-

lentették meg. 

A karcsú, ám annál tartalmasabb zöld

kötet áttekintést ad a biblioterápia el-

méletérõl, magyarországi történetérõl,

irodalomelméleti hátterérõl, szakirodal-

máról, valamint konkrét foglalkozások

bemutatásával annak gyakorlatába is

betekintést nyújt. A konferencián el-

hangzott elõadásokból készült tanulmá-

nyok kötetbeli sorrendje logikus, az 

elmélettõl fokozatosan közelít a gyakor-

lat felé. A szerkesztésbe sajnos becsú-

szott egy hiba: a nyomtatott kötet a 96.

oldallal véget ér, míg a tartalomjegyzék

szerint az utolsó tanulmány a 97. olda-

lon kezdõdik. Nem egyedi hibáról van

szó, mert tíz könyvtár elektronikus ka-

talógusának mindegyikében 96 oldal a

terjedelem.1 Ez a hiányzó tanulmány

sajnálatos módon elektronikus formá-

ban sem érhetõ el a Magyar Olvasástár-

saság honlapján. (A lekérdezés idõpont-

ja: 2016. július.)

A kötetet haszonnal forgathatják a

könyvtárosképzésben részt vevõ hallga-

tók, gyakorló könyvtárosok, a bib-

lioterápia iránt érdeklõdõ olvasók, to-

vábbá tanárok és a tanárképzésben

részt vevõk. A tanulmányokra jellemzõ

a közérthetõ fogalmazás, a használt

szakkifejezések mindegyikét megma-

gyarázzák az elsõ elõforduláskor. Az

egyes írások stílusa és terjedelme válto-

zó, hol szerkesztés nélkül jelenik meg

az elhangzott szöveg, az élõbeszédre

jellemzõ jegyekkel, más szerzõk azon-

ban átdolgozták konferencia-elõadásu-

kat írott szöveggé.

A konferenciát és a Magyar Olvasás-

társaság biblioterápiai tevékenységét

röviden bemutató elõszó után a kötet

elsõ írása Bartos Éva tollából származik.

Bartos Éva a biblioterápia hazai megje-
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1 Az ODR-ben szereplõ kilenc könyvtár (Csor-

ba Gyõzõ Könyvtár – Pécsi Tudományegyetem

Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont; Eötvös

Károly Megyei Könyvtár; FSZEK; OSZK-KI;

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Ka-

posvár; ELTE; II. Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-

rosi Könyvtár; KSH Könyvtár; OIK), valamint a

konferenciának helyet adó nyíregyházi Móricz

Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár elektroni-

kus katalógusa alapján. Az OIK megjegyzésben

szerepelteti, hogy „Az utolsó tanulmány hiány-

zik”.



lenésérõl, történetérõl, jelenlegi helyze-

térõl, a szervezett képzésekrõl ad rövid

áttekintést.

Hász Erzsébet írása fõleg a bib-

lioterápia professzionalizációjának kér-

déseibe, a bliblioterapeuta-képzés 

magyarországi állomásaiba enged bete-

kintést. Emellett a biblioterápia és a mû-

vészetterápia kapcsolatáról ír röviden.

Jeney Éva irodalomtörténészként a

biblioterápia irodalomelméleti kérdései-

nek áttekintésével foglalkozik. Tanul-

mányában – a gyakorlat felé is fordulva

– megemlíti az irodalomelmélet szere-

pét az olvasás és a biblioterápia folya-

matában is.

Kovács Zsuzsanna írása a magyar

nyelven megjelent biblioterápiával fog-

lalkozó szakirodalmat ismerteti. Munká-

jának elsõ fele

megjelenési év

szerinti sorrend-

ben szerepelteti

a magyar szer-

zõktõl származó,

valamint magyar

nyelven is elér-

hetõ szakiro-

dalmat. A bib-

liográfiai adatok

mellett pár soros 

ismertetést is

nyújt a kötetek-

rõl, külön ki-

emelve, ha az 

elmélet mellett

olyan szöve-

gek is találhatók

a kötetekben,

amelyek biblio-

terápiai foglalkozás alapját képezhetik.

A biblioterápia elméletével foglalkozó

mûvek mellett történetgyûjteményeket

és hazai szervezeteket is említ. Összeál-

lítása elsõsorban a biblioterápiával most

ismerkedõknek lehet hasznos. 

Nagy Attila írásában fõleg saját okta-

tási és biblioterápiai tapasztalatairól 

számol be: az 1970-es évek olvasótábo-

raitól kezdve a felsõoktatási könyvtá-

rosképzésben megjelenõ biblioterápiai

témakörökig és foglalkozásokig. A ta-

pasztalatok a biblioterápiai foglalkozá-

sok vezetésére készülõknek kínálnak

bepillantást azon mélységekbe és prob-

lémákba, amelyek ezeken az alkalma-

kon elõkerülhetnek.

Baják Gábor tanulmányában a bib-

lioterápia egy speciális változatát, a 
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bibliodrámát mutatja be. A bibliai szö-

vegekkel végzett dramatikus foglalko-

zások a pszichodrámával rokoníthatók,

ám történeteiket kizárólag a Bibliából

merítik. „A bibliai szereplõk évezredes

archetípusai képesek mitikus távolságra

röpíteni a játékost, de önmaga lényegé-

hez mégis közelebb hozza, mert a nar-

ratívában saját történeteit fedezi fel” –

fogalmazza meg a tanulmány írója a 

kizárólagos szövegválasztás indokát. 

A dramatikusan megjelenített, önálló

szerepválasztással elõadott bibliai szö-

vegek nem a történet reprodukálására,

hanem a szereplõk közötti viszonyokra,

a szereplõk érzéseinek megjelenítésére,

átélésére törekszenek. A bibliai szöve-

gekhez alázattal közelítenek, ám a

spontán játék segíthet „a történetekre

rárakódott beidegzett értelmezésekkel”

szemben a történetek és az üzenet sze-

mélyesebbé tételében. A játékok végén

megjelenõ lezárás során a résztvevõk

reflektálnak a szövegekre, a történet ál-

tal elõhozott ismerõs érzésekre is.

A halál, veszteség, gyász feldolgozá-

sát segítõ kortárs gyermekirodalmi mû-

veket bemutató írás Czomba Magdolna

tollából származik. A veszteséggel, ha-

lállal, az idõ, lét és nemlét fogalmával

elõször szembesülõ gyermekek szülei,

pedagógusai sokat meríthetnek ezekbõl

a sorokból. A válogatásban a bibliográ-

fiai adatok hangsúlya helyett a versek-

ben, mesékben, novellákban megjelenõ

történetek kerülnek a középpontba. Az

ismertetésben külön szerepelnek a

nagyszülõ halálát feldolgozó írások.

A kisgyermekeknek szóló mûvek is-

mertetése után Sóron Ildikó és Med-

veczkiné Tegzes Tünde írása kamasz-

csoportokban végzett, több alkalmas

foglalkozásokat mutat be. Az egyes té-

makörökhöz választott mûveket, azok

fogadtatását és a szövegeket kiegészítõ

feladatokat, tevékenységeket táblázat-

ban foglalják össze. A kamaszokat érin-

tõ problémákhoz keresett szépirodalmi

mûvek felsorolása mellett különösen ér-

tékes és hasznosítható eleme a tanul-

mánynak az egyes szövegeket bevezetõ

és lezáró tevékenységek ismertetése.

Az idõsek körében végzett csoportos

biblioterápiai foglalkozásokat mutatja

be Tegzes Tünde írása. (Az elõzõ tanul-

mánnyal összevetve itt sajnos egy újabb

szerkesztési hiba tûnik elénk a nevek

feltüntetésében.) A fejlesztõ bib-

lioterápia körébe tartozó, kimondottan

terápiás céllal tartott alkalmakon az ak-

tív biblioterápia eszközeivel lehetõség

adódott a visszatekintés, változás, jövõ-

kép, a generációk közötti konfliktusok,

sõt a halállal való szembenézés, elmúlás

témakörének feldolgozására is. A tanul-

mányban ismertetett, nem reprezentatív

felmérés eredményei alapján a résztve-

võknek „a foglalkozás legnagyobb vonz-

erejét nem a felolvasások, az irodalmi

mûvek biztosítják (71%), hanem azok

receptív és aktív biblioterápiás feldolgo-

zása (84%, illetve 86%)”. Az idõsek kö-

rében gyakran jelentkezõ demencia

esetén a biblioterápia segítséget nyújt-

hat. A szakirodalom alapján az enyhe és

közepes fokú demenciában szenvedõk

esetén alkalmazható. A szerzõ az Ol-

vass Jászberény! címû pályázat kereté-

ben megvalósuló, demenciával élõk kö-

rében végzett tízalkalmas biblioterápiai
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foglalkozássorozat bemutatásával zárja

írását.

A konferenciának helyet adó nyír-

egyházi Móricz Zsigmond Megyei és

Városi Könyvtárban hátrányos helyzetû-

ek között szerzett biblioterápiai tapasz-

talatairól számol be Vaczóné Antal Eri-

ka. A vakok és gyengénlátók, a halmo-

zottan hátrányos helyzetû kamaszok és

a mozgássérült kamaszok csoportosan,

míg a Könyvet házhoz szolgáltatást

igénybe vevõk egyénileg vettek részt a

fejlesztõ biblioterápiás alkalmakon. 

A résztvevõk reflexióival gazdagon il-

lusztrált írás a foglalkozások részletes

célját, tematikáját és leírását is közli. 

Csak a tartalomjegyzék végén szere-

pel Sóron Ildikó mûKINCSvadászat cí-

mû írása. Remélhetõleg legalább elekt-

ronikusan is hozzáférhetõvé válik a

konferencia vagy az olvasástársaság ol-

dalán. Jelenleg a tanulmány címére 

keresve a Magyar Irodalomterápiás 

Társaság oldalán megtalálható egy azo-

nos címû, bõ négyoldalas írás a

http://www.irodalomterapia.hu/pub-

likaciok/soron1.pdf címen, amelyrõl ki-

derül, hogy a nyíregyházi biblioterápiás

konferencián elhangzott elõadás írásos

változata. Mivel a szerkesztõk szándéka

szerint ez a tanulmány is a nyomtatott

kötet része lett volna, így a kötet ismer-

tetésének is részét képezi.

A tanulmány történeti áttekintéssel

indul: az elõadó a biblioterapeuta felsõ-

fokú szakirányú végzettség megszerzé-

se után, 2010-ben indította el az azóta

már hetven alkalmat megélt, nyolcvan

résztvevõt elérõ, különbözõ könyvtá-

rakban megvalósuló, személyiség-

fejlesztõ jellegû biblioterápiás foglal-

kozásokat. A könyvtári térben tartott 

alkalmak a kezdeti nehézségek után 

sikeressé váltak. Itt érdemes megjegyez-

ni, hogy bár a biblioterápia Magyaror-

szágon már az 1980-as évek óta megje-

lenik a könyvtári szakirodalomban, az

1970-es években tartott olvasástáborok

pedig közvetlen elõzményének is te-

kinthetõk, ezen foglalkozások megvaló-

sulása a könyvtári munkatársakból kez-

detben ellenkezést, félelmet, fenntartást

váltott ki az ismeretlensége miatt. Az ál-

talános módszerek, az alkalmak ismer-

tetése után a tanulmány a tapasztalatok

alapján könyvtári környezetben megva-

lósítható továbblépési lehetõségek fel-

vázolásával, könyvtári változásokkal zá-

rul. A könyvtári tér átalakítása mellett

szükséges a szemléletváltozás is, hogy a

biblioterápia bekerülhessen a könyvtári

szolgáltatások közé.

A kötet szerkesztési hibái (kimaradt

tanulmány, szerzõi nevek egységesíté-

sének hiánya) ellenére haszonnal for-

gatható mind a biblioterápiával most is-

merkedõk, mind az azzal már aktívan

foglalkozók számára. Friss tapasztalatai-

val, az írásokban említett mûvekkel, va-

lamint a tanulmányok végén szereplõ

bibliográfiák segítségével betekintést

nyújt a könyvtári terület sokak számára

kissé még mindig idegen és ismeretlen

ágába. ■

Gombos Péter, Vörös Klára (szerk.):

Könyv és lélek. Biblioterápiai tanulmá-

nyok. Magyar Olvasástársaság, Buda-

pest, 2015.
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