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Rovatunkban az újdonságok között egy kevéssé ismert, modellértékű munkára hívjuk fel 

a figyelmet. A Könyvtári Intézet „Könyv, Könyvtár, Könyvtáros” c. kiadvány 2017/3.  

számában  Bartos Éva, az Országos Széchenyi Könyvtár volt munkatársa egy szakmailag 

figyelemfelhívó  kiadványba nyújt betekintést. 

 

A segítő szakmai közösségnek szánt munka abból a felismerésből és kutatási 

tapasztalatokból táplálkozik, hogy a család egészével való, különböző célú 

képességfejlesztés törekvései sokkal hatékonyabbak, eredményesebbek, mintha külön-

külön csak a szülőkkel vagy a gyerekekkel foglalkozunk. (Az e számunkban közölt Perry-

Szalavitz-féle könyvrecenzió is ezt erősíti).  

A két szerző, a „Mesés-rajzos családi művészetterápia” projekt vezetői gyakorló 

szakemberek: Petrovszki Mária fejlesztő biblioterapeuta, Rácz Tünde pedig pszichológus-

művészetterapeuta.  

A Mesés-rajzos családi művészetterápia 

valójában a hazai modellje annak a brit 

kísérletnek, amelyről a Könyvtári Intézet és 

a Magyar Olvasástársaság 2010. évi „Írás-és 

olvasásfejlesztés a családban, Európában és 

világszerte” kerettémában megrendezett 

konferencián Greg Brooks, a University of 

Sheffield professzora tartott előadást. 

A hazai program vezetői a készség-

fejlesztésen túl a gondolkodás, az érzelmek 

és az emberi kapcsolatok befolyásolására 

vállalkoztak avval a céllal, hogy a családok 

biztonságot nyújtó közegében felnövő 

gyermekek életkezdési esélyei pozitív 

irányúak legyenek. A családterápiás szem-

léletmódra építve a részt vevő családokat 

három típusba sorolták: speciális igényű, 

(gyógypedagógiai ill. klinikai megsegítés 

határterületén levő családok), egyszülős, 

(főként anyával élő családok), és jól 

funkcionáló, közös élményre vágyó (csak a szokásos krízishelyzetekkel, nehézségekkel 

küzdő) családok. Bartos Éva a közleményben a terápiás program szerkezetéről és 

tartalmáról is tudósít. A programban verbális és vizuális technikák ötvöződtek, ezen belül 



 

is biblioterápiás és képzőművészet-terápiás technikák. Ezek belső tartalmának kibontása 

hat, alkalmanként másfél órás családi ülés keretében került kibontásra a két terapeuta 

irányítása mellett. A résztvevő családok új és közös élményeket élhettek át, a lelki 

egészség fenntartását segítő új viselkedésmódokat fedezhettek fel önmagukban és 

környezetükben, segítve evvel a kapcsolatteremtés, az érzelmi élmények 

megszerzésének, a mindennapi életérzések javításának új lehetőségeit.  

Tapasztalataik bemutatása, kezdeményezésük megismerése betekintést ad a 

segítségnyújtás újabb lehetőségeinek feltárásába, amely természetesen nem nélkülözheti 

tapasztalataik későbbi elemzését a bizonyítékon alapuló gyakorlat szempontjából. 

Munkájuk azért is figyelemre méltó, mert sok hasonlóságot mutat a hazai 

gyógypedagógiai gyakorlatból jól ismert, a Sándor Éva nevéhez fűződő és napjainkban 

sokak által alkalmazott  képzőművészeti pedagógiai terápia, illetve a Schmidtné Balás 

Eszter-féle komplex művészeti terápiával. Javasolom, hogy akit a leírtak szakmailag 

motiválnak, vegye fel a kapcsolatot Petrovszki Máriával és szerzőtársával az orosházi Justh 

Zsigmond Városi Könyvtáron keresztül.  

(Forrás: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26. évfolyam 3. szám, Könyvtári Intézet, 

Budapest. p. 48-49.) 

Gereben Ferencné 

 

 

 

  

 

 
 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is akkreditált lovasterapeuta képzést indít a 

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány. Az országban egyedülálló programra 

olyan gyógypedagógusok és gyógytornászok jelentkezését várjuk, akik az 

Alapozó ismeretek a lovasterápiáról című (Alapítási eng. ny. sz. 575-47/2017) 

110 órás alapképzés elvégzése után a Lovasterapeuta képzés hippoterápia 

szakágon című (Alapítási eng. ny. sz. 575-49/2017) 120 órás vagy a 

Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágon 

című (Alapítási eng. ny. sz. 575-48/2017) 120 órás képzésben szeretnének 

továbbtanulni.  

A jelentkezési kérelemhez rövid szakmai önéletrajzot, valamint az 

alapképzettséget igazoló dokumentum fénymásolatát kell csatolni. 

Az Alapozó ismeretek a lovasterápiáról című képzés várhatóan 2017 

októberében indul, a lovas felvételi vizsgákra szeptember folyamán kerül sor. A 

képzést sikeresen teljesítő résztvevők 2018-ban kapcsolódhatnak be a 

lovasterapeuta képzésekbe az említett két szakágon. 

Részletes információk a www.lovasterapia.hu weboldalon, a „Képzések” menü-

pont alatt találhatóak. 
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