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WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Bajka jak lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej / Agnieszka ChameraNowak, Lidia Ippoldt. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. 99, [1] s.
sygn. 159757
Książka zawiera między innymi rozdziały: Bajkoterapia jako metoda biblioterapii; Typy bajek
terapeutycznych; Bajkoterapia w pracy wychowawczej z grupą; Zasady terapii pedagogicznej.
Uczestnikami procesu bajkoterapeutycznego są: dzieci (z trudnościami adaptacyjnymi; przewlekle
chorych i niepełnosprawnych intelektualnie); rodzice; nauczyciele terapeuci i autorytet nauczyciela
terapeuty.
Scenariusze zajęć obejmują problemy: złości; gniewu; strachu; zdrowego odżywiania; higieny
osobistej; odrzucenia; relacji w grupach rówieśniczych; kultury języka oraz negatywnego stosunku
do czytania.
2. Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2012. - 116, [1] s.
sygn. 155454
Książka podzielona jest na rozdziały: Biblioterapia i jej możliwości; Bajki rymowane oraz
Charakterystyka scenariuszy.
3. Bajki terapeutyczne / Maciejka Mazan ; [ilustracje Beata Zdęba ; konsultacja merytoryczna Lidia
Ippoldt]. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k., cop., 2017. - 43 s.
sygn. 162758
Książka zawiera dwadzieścia bajek dotyczących poniższych problemów: 1) strach przed
przedszkolem, lęki adaptacyjne; 2) nieumiejętność przegrywania, pogodzenia się z porażką;
3)kompleksy z powodu wyglądu; 4) nowe dziecko w rodzinie; 5) nowe dziecko w zżytej grupie,
trudności w zawieraniu nowych znajomości; 6) dziecko obcojęzyczne w grupie; 7) zazdrość o
ulubioną koleżankę, ulubionego kolegę; 8) strach przed lekarzem; 9)brak wiary w siebie;
10) nadwrażliwość, emocjonalność;11) Agresja wobec innych dzieci; 12) strach przed zmianami;

13) mutyzm; 14) narcyzm; 15)emocje związane ze stratą kogoś, czegoś; 16) niejadek; 17) dziecko
wyśmiewane z powodu pochodzenia, wyglądu; 18) brak szacunku do osób starszych; 19) strach
przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi; 20) dziecko niepełnosprawne.
4. Bajkoterapia czyli bajki-pomagajki dla małych i dużych / Artur Barciś [et al.] ; [opieka meryt.,
wstęp, Komentarze bajkoterapeutyczne, Jak samodzielnie napisać bajkę terapeutyczną? Katarzyna
Klimowicz] ; il. Marcin Piwowarski. - Wyd. 2. poszerz. i popr. - Warszawa : Nasza Księgarnia,
2015. - 238, [2] s
sygn. 159292; 162417
Książka podzielona jest na tematy: Ostrożnie; Nie wierzę w siebie; Telefony alarmowe; Wszystkiego
się boję…; Zgubiłem się; Moi rodzice się kłócą; Umiem pływać; Jestem inny; Wirtualny świat; Kłócę
się i rywalizuję ze moim rodzeństwem; Samodzielność; Ja na pewno dziś nie sprzątam!; Nieznajomy;
Moi rodzice są uzależnieni; Jak samodzielnie napisać bajkę terapeutyczną?
5. Bezpieczna bajka / Roksana Jędrzejewska-Wróbel [et al.] ; il. Marcin Piwowarski ; [Katarzyna
Klimowicz - opieka merytoryczna, koment. bajkoterapeutyczne]. - Warszawa : Wydawnictwo
"Nasza Księgarnia", 2011. - 245, [1] s.
sygn. 154952; 156738
Książka podzielona jest na bloki zawierające po kilka słów od eksperta, bajkę oraz komentarz
bajkoterapeutyczny według następujących tematów: Ostrożnie!; Telefony alarmowe; Dlaczego on
jest taki dziwny?; Nie jestem tchórzem!; Zgubiłem się; Umiem pływać; Wirtualny świat;
Uzależnienie; Samodzielność; Znaleziony przedmiot; Nieznajomy; Chcę być dzielna i kochana.
6. Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J.
Cyrklaff. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – 262, [2] s.
sygn. 159987
Książka zawiera rozdziały: 1. Młodzieżowe programy rówieśnicze jako metoda profilaktyki
uzależnień i promocji zdrowia; 2. Biblioterapia oraz jej zastosowanie w działaniach
profilaktycznych; 3. Toruński „Program młodzieżowych liderów profilaktyki uzależnień i promocji
zdrowia” oraz stosowana w nim biblioterapia; 4. Działania biblioterapeutyczne w programach
profilaktycznych; 5 Eksperymentalne działania biblioterapeutyczne. Próba wdrożenia
ukierunkowanego czytelnictwa do procesu prozdrowotnej edukacji rówieśniczej.
7. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny
J. Koniecznej. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Implus", 2012. - 266 s.
sygn. 159294; 159295
Książka obejmuje: Obszar zastosowania scenariuszy biblioterapeutycznych; Metodykę pracy z
tekstem biblioterapeutycznym i Scenariusze biblioterapeutyczne – między innymi: Najlepsza rzecz,
jaką możesz zrobić, to zawsze być sobą!; Niebezpieczna znajomość; Ten inny; Ja tylko lubię dobrze
zjeść; Miejsce przyjaźni w życiu młodzieży; Sytuacja bez wyjścia?; Tolerancja; Decyzja; Narkotyki –
pomyśl dwa razy, nim weźmiesz choć raz!; Rodzina ponad wszystko… ?; Pokonać lęk.
8. Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii
/ Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : Difin, 2015. - 235 s.
sygn. 158651
Książka zawiera rozdziały: 1. Co nauczyciel powinien wiedzieć o dramie; 2. Wpływ dramy na
emocjonalny, społeczny i intelektualny rozwój dziecka; 3. Zabawa – drzwi do serca. Przykłady
ćwiczeń rozpoczynających zajęcia z dziećmi i młodzieżą; 4. Przykłady scenariuszy dla dzieci z
przedszkola oraz klas I-VI; 5. Warsztat nauczyciela – wskazówki metodyczne.

9. Jakub pogromca strachu : terapeutyczne opowiadania dla dzieci przeżywających lęki / Erika MeyerGlitza ; ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2001. - 89 s.
sygn. 136500
Książka zajmuje się problemami takimi jak: odosobnienie i brak akceptacji; strach przed rozstaniem
i stratą; nieśmiałość; lęk przed zmianami; strach przed psami; strach przed przemocą; reakcja po
rozstaniu rodziców; niskie poczucie własnej wartości; strach spowodowany wyrzutami sumienia;
przesadne troski rodziców; strach przed duchami; problemy z jedzeniem, strach przed utratą
miłości; nowe doświadczenie jako kolejny krok w dorastaniu; strach w wyniku nadopiekuńczości;
problemy z zasypianiem, drobne, codzienne kłopoty.
10. Jesień liścia Jasia : opowieść o życiu dla małych i dużych / Leo Buscaglia ; przekł. Ewa Wojtych ;
[zdj. Elżbieta Zubrzycka, Piotr Machola]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
- 46, [2] s.
sygn. 157052
… Książka, która pomogła milionom ludzi zmierzyć się z zagadnieniem życia i śmierci.
Jesień liścia Jasia to ciepła, cudownie mądra i uderzająco prosta opowieść o życiu i śmierci
splatających się w jedną całość. W tej książce liść Jaś i jego przyjaciele zmieniają się wraz z
następującymi po sobie porami roku i zbliżającą się zimą, aby w końcu ze śniegiem spokojnie opaść
na ziemię. Sposób przedstawienia tego niezwykle delikatnego tematu, który jest przecież elementem
prawdziwego życia, skłania do przemyśleń i porusza zarówno dzieci, jak i dorosłych…
11. Magiczny świat baśni i bajek : metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju /
Ewa Zawadzka, Anita Rawa-Kochanowska. - Warszawa : Difin, 2015. - 174, [1] s
sygn. 162351; 162350; 159376
Książka zawiera rozdziały: 1. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka w okresie średniego
dzieciństwa – prawidłowości i zagrożenia; 2. Symbolika wybranych baśni folklorystycznych i ich
znaczenia dla rozwoju dziecka; 3. Bajka terapeutyczna jako forma pomocy psychologicznej; 4.
Zastosowanie bajki jako formy wspomagania dziecka w rozwoju społecznym; 5. Zastosowanie bajki
jasko formy wspomagania dziecka w radzeniu sobie z problemami adaptacyjnymi oraz lękami
rozwojowymi.
12. Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii / Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina Świtaj-Wirtek;
[ilustracje Beata Zdęba, Elżbieta Śmietanka-Combik, Shutterstock ; konsultacja merytoryczna Lidia
Ippoldt]. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, cop. 2017. - 83 s.
sygn. 162759
Książka zawiera scenariusze do bajek: 1. Jak Tymianek nie poszedł do przedszkółka; 2. Jak Róża się
nie poddała i Tymianek poszedł z nią na spacer; 3. Jak Wawrzynek zaczął i przestał się wstydzić
piegów; 4. Jak Tymianek chciał oddać braciszka; 5. Jak Niedośpiałek poznał nowych kolegów i jak
wygląda katastrofa; 6. Jak do przedszkółka przyszła dziwna dziewczynka; 7. Jak Marzanka się
rozchorowała, bo Sasanka poznała nową koleżankę; 8. O Hubusiu co się lekarzom nie kłaniał; 9. Jak
Lulu przestała wierzyć Rozmarynie i zaczęła wierzyć w siebie; 10. O tym, czy masaże jeżem
pomagają na wrażliwość; 11. O Rozmarynie, co lubiła żartować z Niedośpiałka; 12. O Mikołajku
Nadmorskim, który nie lubił zmian;13. O tym jak Ostróżka włożyła koronę milczenia. 14. Jak
Narcyza ziółko przestała myśleć o sobie i zaczęła myśleć o innych; 15. O tym, jak przyjaciółka Mimi
musiała zniknąć; 16. Jak Niedośpiałek przestał być Niedojadkiem; 17. O tym, jak Rozmaryna nie
śmiała się ze Strzępotka; 18. Klątwa Niecierpka, czyli o tym, jak Róża była niemiła; 19. Jak do
przedszkółka przyszedł wyjątkowy Marcinek. Jak Marcinek dojechał na wózku do drzwi.
13. Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci / pod red. Bogusławy Sochańskiej i Justyny Czechowskiej. [Poznań] :[Warszawa] : Media Rodzina ; Duński Instytut Kultury, cop. 2012. - 166 s.
sygn.152273; 157447

Fragment tekstu duńskiego pisarza, Oscara K.- … nie zawaham się, opowiem o wszystkim, jeśli
będzie to miało jakiś głębszy sens: o skrzywionych egzystencjach, o samotnych dzieciach i dorosłych,
o śmierci i nadziei, o miłości, kazirodztwie, kłamstwach, przemocy, Bogu, seksualności,
alkoholizmie, a także o narkotykach, aborcji i eutanazji. Czyli o wszystkim tym, co jest częścią
prawdziwego obrazu świata dzieci i dorosłych.

ROZDZIAŁY, ARTYKUŁY I FRAGMENTY W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH

1. Biblioteka w szkole. Cz. 2, Biblioterapia, webquesty, przedstawienia / Jolanta Smuniewska [et al.]. Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. - S. 3-24 : Biblioterapia w szkolnej
bibliotece
sygn. 155581 / Cz.2; 155582 / Cz.2
2. Biblioterapia / Małgorzata Czerwińska // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F /
[red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa :
"Żak", 2003. – S. 380-385
sygn. 139749 / T.1 / 37(03)
3. Biblioterapia formą kształtowania kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością
intelektualną / Ditta Baczała, Paulina Rogozińska // W: Rozwój społeczny osób z
niepełnosprawnością intelektualną : ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych /
red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. –
S. 83-120
sygn. 158615
4. Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii
/ Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : Difin, 2015. – S.49-193
sygn. 158651
5. Najnowsza polska literatura piękna dla dzieci i młodzieży wybrana pod kątem pomocy w
zrozumieniu przez nich trudności życia i zachowań / Anna Józefowicz // W: Problemy
współczesnego dziecka : wybrane aspekty / red. nauk. Małgorzata Cywińska. - Poznań :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 211-224
sygn. 160279
6. Potencjał edukacyjny, socjalizacyjny, wychowawczy i terapeutyczny książki dziecięcej / Wanda
Matras-Mastalerz // W: Książki w życiu najmłodszych / red. nauk. Mariola Antczak, Agata WalczakNiewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa :Łódź : Wydawnictwo SBP ;
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – S. 105-119
sygn. 159700
7. Zastosowanie biblioterapii w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Katarzyna
Janczulewicz, Katarzyna Wieczorek // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy i Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo
Pedagogiczne ZNP, cop. 2013. – S.172-182
sygn. 158439 / T. 2
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1. "Gdy rozpoczynasz snuć nić własnych myśli" : szanse i granice dialogu w sytuacji odczytów w
bibliotekach i w instytucjach socjalnych - sprawozdanie z praktyki i doświadczeń wykorzystujących
idee Janusza Korczaka / Susanne Brandt, tłum. Jolanta Rubiniec // Edukacja i Dialog. - 2013, nr
3/4, s. 68-71

2. "Magiczny słoń" - niezwykła baśń Kate DiCamillo / Marta Wiktoria Trojanowska //
Biblioterapeuta. - 2013, nr 2, s. 28-30
3. "Razem przeciw agresji" : program profilaktyczno-wychowawczy przeciwdziałania agresji z
elementami biblioterapii dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych / Joanna Ambroży //
Biblioterapeuta. - 2013, nr 2, s. 16-27
4. "Siedmiu Wspaniałych" - dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych /
Iwona Bukowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 41-43
5. "Wiosenna bajka" - warsztaty z elementami biblioterapii / Anna Dziełak, Anita Bałas // Poradnik
Bibliotekarza. - 2012, nr 4, s. 41-43
6. „Wyfrunąć z gniazda” – program biblioterapeutyczny dla dorosłych dzieci między 25 a 34 rokiem
życia wciąż mieszkających z rodzicami / Agata Kędzierska // Biblioterapeuta. – 2016, nr 3, s.6-31
7. "Zielone banany są smaczne". Program biblioterapeutyczny - twórcze warsztaty z elementami
biblioterapii dla gimnazjalistów / Anna Sabiłło // Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s. 18-36
8. "Życie to baśń napisana ręką samego Boga". Autorski program kółka teatralno-dziennikarskiego z
elementami biblioterapii / Elżbieta Bukowiec // Biblioterapeuta. - 2014, nr 4, s. 1-17
9. Ach, te emocje! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole . 2017, nr 3, s. 29
10. Albumowe przygody czyli trochę terapii w bibliotece : propozycja spotkań z wykorzystaniem
wydawnictw albumowych / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 11, s. 7-9
11. Autorskie Spotkania Edukacyjne : program zajęć edukacyjnych z elementami biblioterapii / Joanna
Brodowska // Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 21-28
12. Bajka terapeutyczna "Dwa ptaki" / Marta Jurek // Biblioterapeuta. - 2017, nr 1, s. 43-47
13. Bajka terapeutyczna w logopedii / Dorota Bełtkiewicz // Biblioterapeuta. - 2014, nr 1, s. 30-34
14. Bajka terapeutyczna w pracy z chorymi na oddziałach onkologicznych / Beata Szewczyk //
Biblioterapeuta. - 2013, nr 1, s. 2-34
15. Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym / Kamila Jakubczyk //
Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 248-258
16. Bajkoterapia w środowisku edukacyjnym dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Fabrykiewicz //
Biblioterapeuta. – 2016, nr 4, s.19-36
17. Bez rutyny! / Monika Buchowska // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, s. 17
18. Bez złości mamy więcej radości : konspekt zajęć biblioterapeutycznych / Agnieszka Bałka //
Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 12, s. 28-29
19. Bibliotekarze piszą bajki terapeutyczne / Anna Sabiłło // Biblioterapeuta. - 2014, nr 3, s. 40-44
20. Biblioterapia - terapia i wychowanie przez czytanie / Sylwia Gallos // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s.
8-10
21. Biblioterapia dla osób współuzależnionych / Magdalena Prokopowicz // Biblioterapeuta. - 2014, nr
2, s. 1-22
22. Biblioterapia dziecka ze specjalnymi potrzebami / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2017, nr 1,
s.13-14
23. Biblioterapia i wczesna edukacja czyli o przydatności słów, które leczą / Agnieszka Miernik //
Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 29-38
24. Biblioterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przykładowy scenariusz zajęć /
Iwona Bukowska // Biblioterapeuta. - 2012, nr 1, s. 20-23
25. Biblioterapia w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej : (zestawienie
bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2015, nr 6, s. 56-62
26. Biblioterapia wśród młodzieży : zestawienie bibliograficzne / Joanna Naruszewicz // Poradnik
Bibliotekarza. - 2015, nr 1, s. 42-44
27. Budujemy scenariusz zajęć z bajkoterapii / Genowefa Surniak // Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s.
31-33
28. Co by było, gdyby morze przestało szumieć? : o istocie człowieczeństwa i poczuciu wartości /
Elżbieta Bukowiec // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, dod, Biblioterapia w Szkole, s. 10

29. Co mam ci szepnąć, byś zakwitł? : przez bajkę do potrzeb dziecka / Marta Mytko // Życie Szkoły . 2013, nr 11, s. 12-14
30. Co wpłacę na Bankowe Konto Emocji? : scenariusz o tym, co warto gromadzić / Marta Chrabąszcz //
Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 6
31. Czuj się dobrze, mów dobrze - logopedyczna bajka terapeutyczna / Dorota Bełtkiewicz //
Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 3-8
32. Czytanie pomaga : I Ogólnopolski Dzień Biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz // Biblioterapeuta.
- 2016, nr 3, s. 1
33. Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia / Wanda Matras-Masztalerz //
Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 2
34. Dlaczego oni to zrobili? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie "Żółty
balonik" Mariana Orłonia / Joanna Polaszczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 3, s. 40-42
35. Dorosłość : zajęcia biblioterapeutyczne / Aleksandra Sobańska // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr
11, s. 29-31
36. Dręczenie i przemoc w szkole - scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska //
Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 24-29
37. Drogowskaz – wychowanie do wartości. Program zajęć z elementami biblioterapii / Monika
Dzwolak-Grubarek // Biblioterapeuta. – 2017, nr 2, s. 19-41
38. Dziewczęca przemoc i jej uwarunkowania : (wstęp do metodyki powieści "Ja, Blanka" E.
Barańskiej) / Elżbieta Szefler // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 2, s. 18-30
39. Elementy biblioterapii w pracy resocjalizacyjnej i wychowawczej młodzieży trudnej ( na przykładzie
Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach) / Lidia Ippoldt
// Biblioterapeuta. - 2017, nr 1, s. 38-42
40. Gdybym był bogaty : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole.
- 2017, nr 5, s. 19
41. Gdybym miał marzenia : dlaczego zawsze warto marzyć / Lidia Ippoldt // Dyrektor Szkoły :
miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 16
42. Innych przybywa... Rzecz o biblioterapeutycznej funkcji nowych książek dla dzieci / Elżbieta Szefler
// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 7/8, s. 51-56
43. Klechda o żywej wodzie : scenariusz lekcji "żywego słowa" / Maria Kwiecień // Biblioteka w
Szkole. - 2012, nr 4, s. 20
44. Książka? Czytanie? Po co to, komu? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Małgorzata Sobol //
Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 11
45. Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii : dla uczniów klasy 4 szkoły
podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Jolanta Pawłowska //
Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 9-10
46. Książka i Róża: kreatywne warsztaty literackie z elementami biblioterapii realizowane w Światowy
Dzień Książki i Praw Autorskich / Wanda Matras-Mastalerz // Biblioterapeuta. - 2017, nr 1, s. 3337
47. Książka receptą na szczęście - bajkoterapia jako warsztat pracy bibliotekarza-pedagoga / Paulina
Knapik // Biblioterapeuta. - 2015, nr 3, s. 16-18
48. Książka zawsze pomoże / Agnieszka Chamera-Nowak // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 5, s. 79
49. Literatura pomagająca pokonać lęki dzieci rozpoczynających naukę przedszkolną i szkolną / Olga
Konatowska-Ciszek // Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s. 36-59
50. Literatura w kształtowaniu tożsamości / Maria Molicka // Edukacja i Dialog. - 2016, nr 11/12, s.
38-45
51. Logopedyczna bajka terapeutyczna - nowa forma wsparcia rozwoju dzieci z rodzin wielojęzycznych,
wielokulturowych / Dorota Bełtkiewicz // Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 39-48
52. Magiczne drzewka mocy : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które nie chcą jeść warzyw /
Agnieszka Borowiecka // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 10, s. 19-21

53. Magiczne drzewka mocy : zabawy i zadania do bajki terapeutycznej / Gabriela Gąsienica // Bliżej
Przedszkola. - 2014, nr 10, s. 22-23
54. Maski czyli próba poznania samego siebie / Grażyna Anna Sabiłło// Dyrektor Szkoły : miesięcznik
kierowniczej kadry oświatowej. - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 14
55. Mieć czy być? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Monika Lach // Biblioteka w Szkole. 2013, nr 4, s. 16-17
56. Młody Książę : Ja i moja planeta : o realizacji życiowych celów / Dorota Bełtkiewicz // Biblioteka w
Szkole. - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 13
57. Moje miejsce na ziemi : o ważnych decyzjach życiowych / Lidia Ippoldt // Dyrektor Szkoły :
miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 15
58. Największy dar ...przyjaźń : o trudnej sztuce nawiązywania relacji / Anna Walska // Biblioteka w
Szkole. - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 11
59. Narracje towarzyszące - interpretujące oraz wychowawcze w procesie biblioterapeutycznym / Anna
Bautsz-Sontag // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 157-170
60. Nie wszystko można kupić : scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych / Roksana Kociołek //
Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 7-8
61. O sławnym człowieku, który nie znał swojego imienia / Urszula Zybura-Zadworna //
Biblioterapeuta. - 2015, nr 2, s. 33-36
62. O walorach i ograniczeniach bajkoterapii jako metody pracy pedagogicznej / Marcin Wlazło //
Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1-2, s.24-28
63. Od słowa do słowa : warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej w Bolesławcu / Ewa Bońdos, Monika
Łuksza // Biblioterapeuta. - 2016, nr 2, s. 32-37
64. Opowieści zamknięte w ... Rozważania na temat literatury i tekstów kultury przydatnych w
biblioterapii. Cz. 1 / Magdalena Chacko // Biblioterapeuta. - 2012, nr 3, s. 1-6
65. Opowieści zamknięte w ... Rozważania na temat literatury i tekstów kultury przydatnych w
biblioterapii. Cz. 2, W świecie "barwnych cieni i nietoperzy" / Magdalena Chacko //
Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s. 1-7
66. Otaczają nas różni ludzie : scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum na podstawie opowiadania Ewy
Nowak: "Zakompleksiona" / Marzena Medyńska // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 6, s. 20
67. Piśmiennictwo alpinistyczne i podróżnicze w oddziaływaniach psychoedukacyjnych / Dagmara
Łupicka-Szczęśnik // Biblioterapeuta. - 2012, nr 2, s. 3-5
68. Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy 4 szkoły
podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Jolanta Pawłowska //
Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 11
69. Potrzeba biblioterapii wśród uczniów dyslektycznych na przykładzie Terapeutycznej Szkoły
Podstawowej nr 119 we Wrocławiu / Joanna Borkowska // Biblioterapeuta. - 2014, nr 3, s. 1-8
70. Pozytywne relacje / Małgorzata Żółtaszek // Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 39-43
71. Program biblioterapeutyczny „W krainie grzeczności” / Beata Basiura // Biblioterapeuta, 2016, nr
2, s.1-32
72. Program biblioterapeutyczny połączony z warsztatami rękodzielniczymi - Być kobietą, być kobietą /
Maja Wilczewska-Wojczyszyn // Biblioterapeuta. - 2014, nr 1, s. 16-30
73. Program zajęć biblioterapeutycznych „Każdy Inny wszyscy równi”. Problem: tolerancja wobec
Innego / Anna Giniewska // Biblioterapeuta. – 2016, nr 1, s.24-38
74. Program zajęć biblioterapeutycznych "Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą" / Lidia Ippoldt,
Agnieszka Pospuła // Biblioterapeuta. - 2012, nr 1, s. 3-20
75. Program zajęć biblioterapeutycznych "Nasza klasa jest najważniejsza" / Lidia Ippoldt, Anna Stekla //
Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 29-39
76. Przygotowania do jubileuszu XX-lecia Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Scenariusze
zajęć z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz // Biblioterapeuta. - 2017, nr 2, s.1-14
77. Program zajęć biblioterapeutycznych: uspołecznianie dzieci rozpoczynających naukę w szkole /
Anna Borowska, Agnieszka Jurek, Jolanta Obrzut // Biblioterapeuta. - 2014, nr 4, s. 27-40

78. Rola baśni Hansa Christiana Andersena w odróżnianiu dobra od zła u dzieci w wieku
wczesnoszkolnym. Scenariusze zajęć / Mariola Łyszczarz // Biblioterapeuta. - 2014, nr 3, s. 9-27
79. Rola biblioterapii w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole - refleksje przed i pozajęciowe /
Iwona Bukowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 40-41
80. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych : "Nie oceniaj książki po okładce czyli o tolerancji" /
Marcjanna Rzyczkowska // Biblioterapeuta. - 2013, nr 2, s. 30-32
81. Sprostać nieznanemu czyli o odwadze bycia sobą / Ewa Kasprzyk // Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s.
7-18
82. Śnić jak Zofia Beszczyńska / Renata Grigoriew // Biblioterapeuta. - 2012, nr 3, s. 22-23
83. Terapeutyczna funkcja wierszy Danuty Wawiłow na przykładzie wybranych utworów / Ewa Bońdos
// Biblioterapeuta. - 2012, nr 2, s. 6-28
84. Terapeutyczna rola literatury pięknej adresowanej do dzieci w paradygmacie psychologii
poznawczej / Maria Molicka // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9/10, s. 60-68
85. Tupcio Chrupcio. Ja się nie boję! - zajęcia terapii czytelniczej / Agnieszka Pejkowska // Poradnik
Bibliotekarza. - 2014, nr 3, s. 34-36
86. Warsztaty z biblioterapii / Joanna Grabczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 38-42
87. Wykorzystanie metod i technik biblioterapeutycznych podczas spotkań katechetycznych w
nauczaniu początkowym / Magdalena Musiela // Katecheta. – 2014, nr 7/8, s.118-122
88. Wykorzystanie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie z zakresu biblioterapii
i arteterapii do pracy z najmłodszymi czytelnikami / Anna Walska // Biblioterapeuta. - 2015, nr 1,
s. 21-24
89. Z Bajdulinkiem w krainie wartości i dziecięcej wyobraźni / Dariusz Szewczyk // Biblioterapeuta. 2013, nr 4, s. 9-38
90. Zachęta do czytania (delikatnie o trudnej sytuacji) : lekcja biblioteczna dla klas III-IV szkoły
podstawowej / Hanna Diduszko // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 1, s. 41-42

