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WYDAWNICTWA ZWARTE 

1. "Czarodziejski pyłek" czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : 
przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego 
człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : 
przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2006. - 73, [3] s. 
sygnatura: 146719, 147857-8 
Omówiono metody i formy pracy, zasady i warunki jakie powinny być spełnione podczas 
wprowadzania bajek terapeutycznych. Opisano model budowania bajek terapeutycznych. 
Część książki omawia proces rozwoju tolerancji i akceptacji u dzieci oraz niwelowanie 
leków i obaw poprzez opowiadanie bajek. Praca zawiera 11 tekstów terapeutycznych 
i kilka scenariuszy spotkań z dziećmi i rodzicami dotyczące także dzieci 
niepełnosprawnych. 

2. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 156 s. 
sygnatura: 149241 
I część książki: to rozważania teoretyczne na temat bajki, myślenia twórczego oraz form 
i sposobów zapisu procesu myślowego w postaci książkowej. 
II część składa się z zestawu ćwiczeń wraz z dokumentacja ich realizacji. 

3. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : "Media 
Rodzina", [ca. 2006]. - 207, [1] s. 
sygnatura: 147129 
Zagadnienia teoretyczne dotyczące pojęcia lęku. Rola bajki w obniżaniu poziomu leku. 
Charakterystyka baki terapeutycznej. Przykłady bajek terapeutycznych. 

4. Bajkoterapia – motywacją do nauki czytania i pisania / Marta Falkowska // W: Wokół 
dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / 
pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. - Warszawa : Difin, 2010. – S. 120-135 
sygnatura: 154135 
Rola biblioterapii i bajkoterapii w przezwyciężaniu trudności w nauce czytania i pisania. 
Wpływ bajek na prawidłowy rozwój dziecka. Rola bajek terapeutycznych. Przykłady bajek 
terapeutycznych. 

5. Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać / [aut. bajek] 
Krzysztof Ibisz [et al.] ; il. Marcin Piwowarski ; [wstęp, komentarze Katarzyna 
Klimowicz]. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2009. - 237, [3] s. 
sygnatura: 152212 
Wśród tematów bajek znalazły się m.in.: "Nikt mnie nie lubi", "Nie wierzę w siebie", 
"Wszyscy muszą robić tylko to, co ja chcę", "Wszystkiego się boję...", "Moi rodzice się 
kłócą", "Jestem inny", "Czy moi zapracowani rodzice mnie kochają?", "Nie potrafię 
powiedzieć NIE". Do bajek dodano wskazówki i komentarze, w jakich sytuacjach najlepiej 
przeczytać bajkę, a także, w jaki sposób i o czym dyskutować z dzieckiem po skończonej 
lekturze. Ostatni rozdział "Bajkoterapii" zatytułowany jest "Jak samodzielnie napisać 
bajkę terapeutyczną". Zawarte tam wskazówki pomogą rodzicom samodzielnie napisać 
utwór dla swojego dziecka. 



6. Bezpieczna bajka / Roksana Jędrzejewska-Wróbel [et al.] ; il. Marcin Piwowarski ; 
[Katarzyna Klimowicz - opieka merytoryczna, koment. bajkoterapeutyczne]. - Warszawa : 
Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2011. - 245, [1] s. 
sygnatura: 154952 
Zbiór opowiadań „profilaktycznych” dla dzieci np. o tym, co zrobić, kiedy koledzy 
namawiają na niebezpieczne eksperymenty (warunek przyjęcia do paczki), jak nie bawić 
się prądem, gazem i wodą oraz historia, który uczy, jak korzystać z telefonów alarmowych. 
W książce zamieszczono także rady dla  rodziców np.  co zrobić, by dziecko nie zgubiło się 
w tłumie, o czym z nim rozmawiać, w co się bawić i jakie rzeczy ustalić przed wyjściem z 
domu. Są też wypowiedzi ekspertów np. rzecznika prasowego Komendanta Głównego 
Policji czy Mateusza Kusznierewicza (w rozdziale o pływaniu). 

7. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata 
społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2011. - 381 s. 
sygnatura:  154177,  154178p / 02 
Myślenie narracyjne i paradygmatyczne w procesie konstruowania wiedzy. Rola narracji 
w rozumieniu świata społecznego i w konstruowaniu tożsamości. Biblioterapia w 
paradygmacie narracyjnym. Znaczenie baśni w rozwoju dziecka. Bajkoterapia jako 
metoda budująca zasoby osobiste dotyczące sytuacji trudnych emocjonalnie. 
Metodologiczne podstawy badań własnych. Rola literatury w procesie zmiany; rozumienie 
siebie i świata – w świetle badań własnych. Podsumowanie i interpretacja danych 
empirycznych. 

8. Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. 
- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, 2006. – 188 s. 
sygnatura: 146032-4, 146031p 
Część I : Dzieci „skazane” na dom dziecka. Specyfika funkcjonowania placówek 
opiekuńczo-wychowawczych na gruncie polskim. Biblioterapia i jej możliwości 
oddziaływania na proces socjalizacji. 
część II: Eksperyment biblioterapeutyczny. Próba uzupełnienia programów 
wychowawczych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
Bibliografia. 

9. Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą / Marzena Okrasa // W : Kompetencje 
diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy 
Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. – S. 207-226 
sygnatura: 153504, 153505, 153503p / 376 
Cele i zadania biblioterapii. Środki wykorzystywane w biblioterapii. Metodyka pracy z 
tekstem biblioterapeutycznym. Przykłady wykorzystywania biblioterapii w praktyce 
pedagogicznej. 

10. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / red. 
Ewelina J. Konieczna. - Kraków : "Impuls", 2005. - 263 s. 
sygnatura: 144791-2,  144790p 
Obszar zastosowania scenariuszy biblioterapeutycznych : czym jest biblioterapia, jej cele, 
biblioterapia jako metoda pracy z uczniem i grupą. 
Metodyka pracy z tekstem biblioterapeutycznym: jak pracować z zamieszczonymi w 
książce scenariuszami, jak napisać własny scenariusz biblioterapeutyczny, jak opracować 
scenariusz na bazie gotowego tekstu, co to jest trójelementowy model postepowania 
biblioterapeutycznego. 
30 scenariuszy biblioterapeutycznych. 



11. Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o 
charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, 
Joanna Walczak. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2005. - 78 s. 
sygnatura: 147625 
Dla dzieci, które maja trudności z przezwyciężeniem sytuacji lękowych. Głównym celem 
programu jest przygotowanie uczniów klas młodszych szkoły podstawowej do 
rozwiązywania problemów, rozumienia siebie i swoich uczuć, a poprzez zabawę nauczyli 
się współpracy oraz dostrzegania i szanowania odmienności innych osób. 

12. Historia Guziolka czyli jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii 
oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, 
rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga ; [rys. Agata Fuks]. - Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2005. - 123, [1] s. 
sygnatura: 144267, 144266p 
Bajka i opowiadanie jako elementy biblioterapii dziecka w wieku przedszkolnym. 
Wyjaśnienie pojęć. Argumenty przemawiające za tworzeniem i wykorzystaniem bajek 
i opowiadań w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Jak samemu tworzyć bajki oraz 
opowiadania. Możliwości ich wykorzystania w zabawach i zajęciach. 10 bajek z 
komentarzem dla dzieci i rodziców. Przykłady bajek tworzonych przez dzieci i rodziców. 
Płyta CD zawierającą scenariusze zabaw i zajęć wraz z pomocami. 

13. Materiały z sesji popularnonaukowej pt. : Biblioterapia i biblioteka : odrodzenie i nowa 
szansa / [red. Mirosław Rzeszowski]. - Szubin : Rejonowa Biblioteka Publiczna, 2007. - 
119 s. 
sygnatura: 150398pb / 028 
Działania biblioterapeutyczne w bibliotece publicznej: moda czy powinność? 
Biblioterapia w bibliotekach szkolnych. Metodyka biblioterapii – przegląd wybranych 
technik i narzędzi. Bajki i baśnie w psychoterapii. Drama (bajka pt. Smok) z komentarzem. 
Praktyczne wykorzystanie bajek, opowiadań i metafor w pracy profilaktycznej, 
wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. 

14. Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna / Elżbieta Szefler. - Warszawa 
: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2010. - 101 s 
sygnatura: 154106, 154107p / 37.064.1/.3 
Znaczenie biblioterapii w życiu człowieka. Cechy książki, która traktuje o przemocy 
rówieśniczej w szkole i ma walory biblioterapeutyczne. Wybrana literatura 
biblioterapeutyczna dotycząca przemocy rówieśniczej w szkole. Wyniki badań dotyczących 
pracy z wybranymi książkami na zajęciach szkolnych. 

15. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, 
zabawa, nauka / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. - 206, 
[2] s 
sygnatura: 152774,  152776, 152775p / 02 
Prezentowane w pracy scenariusze przeznaczone są dla uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z dysharmonijnym rozwojem 
psychoruchowym. Scenariusze zebrano w trzy bloki tematyczne: rodzina-dom, szkoła, 
środowisko społeczne i dotyczą m.in. agresji, autorytetu, kompleksów, miłości, przyjaźni, 
radości, smutku, szczęścia. 

16. Teoretyczne podstawy biblioterapii / Wiktor Czernianin. – Wrocław : Oficyna 
Wydawnicza Atut, 2008. – 142 s. 



sygnatura: 152429-30, 152428p / 02 
Literatura piękna jako środek oddziaływania terapeutycznego – na przykładzie mitów i 
baśni. Każdemu odpowiednia literatura – czyli o aspekcie poradoznawczym w 
biblioterapii. Techniki dramatyczne i gry teatralne jako czynniki terapeutyczne. W 
biblioterapii. Film jako narzędzie terapeutyczne. Przeżycie estetyczne jako kluczowe 
pojęcie biblioterapii – na przykładzie poglądów Romana Ingardena. Biblioterapeuta – kim 
jest? O terapeutycznym wymiarze wiary religijnej w biblioterapii. Biblioterapia w świetle 
psychologii ( zarys problematyki0. Biblioterapia w pedagogice specjalnej. Rola bibliotek 
w działalności biblioterapeutycznej. Warsztat podręczny biblioterapeuty. Metody i techniki 
działania biblioterapeutycznego. 

17. Miejsce biblioterapii w procesie rewalidacyjnym dziecka / Bernadetta Szczupał // W : 
Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i 
Doroty Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. – S. 167-179 
sygnatura: 144908p 
Autorka wskazuje na różnorodne możliwości wykorzystania książek w pracy z dzieckiem 
autystycznym. Wyróżnia książki nominacyjne (zawierające materiał obrazkowy), typowe 
dla dzieci bogato ilustrowane książki, historyjki obrazkowe, materiały alternatywne i 
książki do samodzielnego czytania. Zwraca także uwagę na nie łatwy proces nauki 
czytania w przypadku dziecka autystycznego. 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 

1. Adaptacja i formy udostępniania materiałów dydaktycznych dla czytelników z 
niepełnosprawnością wzroku w Bibliotece Głównej Akademii Podlaskiej w Siedlcach / 
Agnieszka Andrzejewska, Mariusz Podpora // Biblioterapeuta. – 2009, nr 3, s. 12-17 

2. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program 
wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // 
Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 20-21 

3. Alians biblioterapii z logopedią / Joanna Palacz, Bożena Bełkot // Nauczyciel i Szkoła. - 
2005, nr 3/4, s. 200-212 

4. Ankieta dotycząca kształcenia w zakresie biblioterapii / Genowefa Surniak // 
Biblioterapeuta. – 2009, nr 3, s. 23-24 

5. Anna Jaworska (5.04.1923-13.09.2007). Prekursorka biblioterapii w Polsce / Janina 
Kościów // Biblioterapeuta. – 2008, nr 4, s. 27-28 

6. Apel do emocji i intelektu / [oprac. red.] // Na Temat. – 2006, nr 2, s. 6-11 
Biblioterapia jako twórczy dialog. Przykłady bajek terapeutycznych: bajka K. Gibrana 
„Król pustyni” i „ Świece” H. Ch. Andersena. 

7. Arteterapia a literatura. Związki i rozbieżności / Tomasz Kruszewski // Biblioterapeuta. – 
2007, nr 4, s. 1-2 

8. Bajka czy opowiadanie / Katarzyna Szeliga; rozm. przepr. Emilia Mela // Życie Szkoły. – 
2007, nr 10, s. 16-21 



9. Bajka terapeutyczna w pracy z przedszkolakami / Lidia Ippoldt // Biblioterapeuta. – 
2011, nr 4, s. 4-6 
Scenariusze. Temat: Uzależnienie od telewizji. Uzależnienie od komputera. 

10. Bajka w pracy z dziećmi / Lucyna Markowicz // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 3, s. 21 
Bajkoterapia jako forma pracy w świetlicy. 

11. Bajki Danuty Chwastniewskiej w „Świecie ciszy” / Marta Wiktoria Michalska // 
Biblioterapeuta. – 2010, nr 1, s. 20-22 
Twórczość biblioterapeutyczna D. Chwastniewskiej. 

12. Bajkoterapia / Jadwiga Bibrzycka // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 1, s. 16 
Bajkoterapia jako jedna z form pracy świetlicy. 

13. Bajkoterapia sposobem na pokonywanie lęku / Katarzyna Klimowicz, Ewa Sawicka // 
Gazeta Szkolna. – 2007, nr 9, s. 20-21 

14. Bajkoterapia w szkole podstawowej / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 
12, s. 5-6 
Praktyczne rady dla nauczycieli, którzy chcą stworzyć ciekawy i skuteczny scenariusz 
zajęć biblioterapeutycznych. 

15. Baśnie dla mężczyzn, czyli wykorzystanie potencjału archetypu / [oprac. red.] // Na 
Temat. – 2006, nr 2, s. 25-30 
Archetyp wojownika w baśniach i bajkach. Zawiera bajkę terapeutyczną. 

16. Baśnie i bajki dla najstarszych / [oprac. red.] // Na Temat. – 2006, nr 2, s. 36-39 
Zawiera bajkę terapeutyczną H.Ch. Andersena „Stary ma zawsze słuszność”. 

17. Baśniowa terapia / Maria Molicka // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 63-71 

18. Baśniowe przygody uczą życia / Katarzyna Och // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 3, s. 62-
65 
Zawiera również scenariusz zajęć bajkoterapeutycznych. 

19. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 1 / Maria Molicka // 
Remedium. – 2005, nr 2, s. 10-11 

20. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 2 / Maria Molicka // 
Remedium. – 2005, nr 4, s. 8-9 

21. Biblia – księga podróży w czasie i przestrzeni. (Intencje pragmatyczne) / Leon Andrzej 
Krzemieniecki // Biblioterapeuta. – 2008, nr 2, s. 1-3 

22. Bibliograficzny warsztat biblioterapeuty / Genowefa Surniak // Biblioterapeuta. – 2005, 
nr 5, s. 14-21 

23. Biblioterapeutyczne wspomaganie ucznia nie tylko z dysleksją : (scenariusze zajęć) / 
Mirosława Wójtowicz // Biblioterapeuta. – 2010, nr 2, s. 19-26 



24. Biblioterapeutyczne wspomaganie uczniów z dysleksją (scenariusze zajęć) / Mirosław 
Wójtowicz // Biblioterapeuta. – 2010, nr 1, s. 9-17 
Scenariusze zajęć dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 

25. Biblioterapia / Olga Chmielewska // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 29-31 

26. Biblioterapia (zestawienie biblioterapeutyczne) / Graczyk Agnieszka // Wszystko dla 
Szkoły. – 2010, nr 2, s. 23-24 

27. Biblioterapia. Potrzeba nowego spojrzenia / Janina Kościów // Biblioterapeuta. – 2006, 
nr 1, s. 1-3 

28. Biblioterapia : szkolenie dla nauczycieli / Świerczyńska Mariola // Biblioteka w Szkole. – 
2008, nr 12, s. 13-15 
Czym jest biblioterapia i efekt terapeutyczny. Jak dobierać książki w zależności od 
potrzeb dzieci. 

29. Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej / Paweł Szczepaniak // Opieka, 
Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 26-33  
Pedagogika resocjalizacyjna. Więźniowie – resocjalizacja 

30. Biblioterapia jako forma pomocy psychologicznopedagogicznej : przykładowy scenariusz 
zajęć / Iwona Bukowska // Biblioterapeuta. – 2012, nr 1, s. 20-23 
Temat: Jak ze strachu uczynić siłę? - nieśmiałość 

31. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Emilia 
Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 6, s. 12-14 
Zajęcia pomagają odnaleźć i rozwijać własny rodzaj inteligencji, budować porozumienie 
ze światem i osiągnąć satysfakcję z życia. 

32. Biblioterapia w ICIM / Katarzyna Pytlakowska // Biblioteka Centrum Informacji. – 2011, 
nr 2, s. 15-16 

33. Biblioterapia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach / Bożena Iwan // Poradnik 
Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 29-30 

34. Biblioterapia w pracy domu dziecka / Sonia Labryga // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. – 2005, nr 8, s. 36-37 

35. Biblioterapia w pracy gdyńskiej biblioteki / Renata Rzepecka-Stenka // Bibliotekarz. – 
2010, nr 5, s. 14-16 

36. Biblioterapia w pracy nauczyciela świetlicy / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. – 
2011, nr 2, s. 9-10 

37. Biblioterapia w pracy wychowawczej z grupą dzieci w wieku przedszkolnym / Hanna 
Hajzak // Biblioterapeuta. – 2010, nr 4, s. 1-17 
Tematy: Nasze emocje. Jak sobie radzić ze złością. Każdy jest częścią grupy. W zgodzie 
lepiej i weselej. Przedmioty wokół nas. Dlaczego warto być grzecznym. 

38. Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras // 
Biblioterapeuta. – 2007, nr 4, s. 2-8 



39. Biblioterapia w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. – 2005, nr 2, s. 23-26 

40. Biblioterapia w praktyce / Zyta Chachowska // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. – 
2010, nr 1, s. 8-10 
Program biblioterapii stosowanej w bibliotece szkolnej. 

41. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler // Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 35-47 

42. Biblioterapia wobec problemów ludzi dotkniętych niepłodnością / Tomasz Kruszewski // 
Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2005, nr 4, s. 64-77 

43. Co to znaczy opiekować się kimś? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów 
klas I-IV szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 
11, s. 11-12 

44. Cyberbiblioterapia - o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski // 
Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 6-8 

45. Czym jest bajkoterapia / Iwona Czesiul-Przybył // Biblioterapeuta. – 2011, nr 4, s. 12-16 

46. Czytelnictwo a biblioterapia / Małgorzata Czerwińska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, 
s. 70-72 

47. Działania bibliotek publicznych w Polsce na rzecz grup wykluczonych społecznie / 
Iwona Smarsz // Biblioterapeuta. – 2009, nr 3, s. 9-12 

48. Dzieci lubią wiersze / Sławomir Krzyśka // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 21-23 
Poezjoterapia. 

49. Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej / Emilia 
Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, s. 8-10 
Scenariusz zajęć. 

50. Film jako narzędzie terapeutyczne w biblioterapii / Wiktor Czernianin // Biblioterapeuta. 
– 2007, nr 1, s. 1-5 

51. Frant z Czubkiem / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 1, s. 18-19 
Scenariusz zajęć. 

52. Funkcje terapeutycznego tekstu / [oprac. red.] // Na Temat. – 2006, nr 2, s. 11-16 
Funkcje bajki i baśni. Zawiera bajki terapeutyczne. 

53. Gabinet biblioterapeutyczny im. Ireny Boreckiej / Genowefa Surniak // Biblioterapeuta. – 
2009, nr 4, s. 4-5 

54. Gabinet biblioterapeutyczny im. Ireny Boreckiej / Genowefa Surniak // Poradnik 
Bibliotekarza. – 2010, nr 5, s. 28-29 

55. Gdy sen nie chce przyjść… Scenariusz lekcji bibliotecznej / Hanna Diduszko, Dorota 
Lemańska // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 7-8, s. 50-51 



56. Gwiazdy – radosne, ożywione duchy, wielkie przyjaciółki dziecka / Renata Grigoriew // 
Biblioterapeuta. – 2010, nr 2, s. 15-19 
Terapia lęku. 

57. Haiku – słowa motyle, słowa - kropelki rosy, słowa szum strumyka : przykład 
poezjoterapii / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 13-14 
Scenariusz zajęć dla uczniów potencjalnie twórczych ale niechętnych do działania, 
przeżywający lęk przed wystąpieniem, zamknięci w sobie, niewspółpracujący z grupą. 

58. Hobbit, czyli tam i z powrotem. Scenariusze biblioterapeutyczne / Izabela Sieradzka // 
Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 12, s. 22-23 
Scenariusze wykorzystują powieść J.R.R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem’. 
Przeznaczone są szczególnie dla uczniów klas VI szkoły podstawowej i I gimnazjum, 
którzy maja trudności z akceptacją w nowym środowisku, z podejmowaniem 
samodzielnych decyzji lub przeżywają lek spowodowany zmiana szkoły. 

59. I ja mogę taki być. Program zajęć biblioterapeutycznych wzmacniających poczucie 
własnej wartości / Natalia Flaum // Biblioterapeuta. – 2005, nr 5, s. 22-24 

60. Igła do cerowania czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości : scenariusz baśnioterapii 
/ Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 14-15 
Uświadomienie granicy pomiędzy poczuciem własnej wartości a próżnością, trening 
asertywności. 

61. Irena Borecka – człowiek i biblioterapeuta / Wiktor Tarantiej // Biblioterapeuta. – 2008, 
nr 3, s. 28 

62. Ja też coś potrafię / Krystyna Janeczko-Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 
10, s. 41-42 
Scenariusz zajęć. 

63. Ja, ty, ona, my – czyli o problemach wspólnego życia / Danuta Kubiak // Biblioterapeuta. 
– 2009, nr 2, s. 12-27 
Scenariusz zajęć. 

64. Jak radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników? Konspekt zajęć z biblioterapii / 
Krystyna Janeczko-Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 11, s. 35-37 

65. Jak radzić sobie ze złością? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-
VI szkoły podstawowej / Adam Lubos // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 10, s. 19 

66. Janina Kościów Honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego / 
Genowefa Surniak // Biblioterapeuta. – 2009, nr 4, s. 5-6 

67. „Każdy z nas jest inny” / Edyta Lachowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 10, s. 
39-41 
Scenariusz zajęć. 

68. Każdy z nas jest wyjątkowy! Program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-
VI szkoły podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 11, s. 8-9 



69. Kiedy boję się szkoły? Metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk 
i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. – 
2009, nr 6, s. 36-39 

70. Kiedy muszę nauczyć się żyć – biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / 
Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 3, s. 33-37 

71. Klechda o żywej wodzie : scenariusz lekcji „żywego słowa” / Maria Kwiecień // 
Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 4, s. 20 
Lekcja z elementami biblioterapii dla uczniów kl. III szkoły podstawowej, dziecko 
uświadamia sobie własne wady oraz potrzebę pracy nad nimi. 

72. Kochamy mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii : materiał na podstawie baśni 
„Brzydkie kaczątko” Hansa Christiana Andrsena / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. 
– 2008, nr 12, s. 16 

73. „Komputer nie jest realnym światem” : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w 
klasie piątej z zastosowaniem komputera / Lilla Pietrzykowska // Poradnik Bibliotekarza. 
– 2008, nr 5, s. 31-32 

74. Konspekt otwartych zajęć z biblioterapii dla nauczycieli / Mariola Halicka // 
Biblioterapeuta. – 2006, nr 2, s. 3-4 

75. Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii / Jolanta 
Pawłowska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 6, s. 9-10 
Dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu 
lekkim. Rozwijanie prawidłowych postaw i zachowań oraz poznanie sposobów radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach. 

76. Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i 
VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 10-12 
Program przewidziany dla uczniów potencjalnie twórczych i uczniów używających 
przemocy słownej i fizycznej. 

77. Książka w działalności resocjalizacyjnej / Jolanta Mikołajczyk // Poradnik Bibliotekarza. 
– 2005, nr 11, s. 21-22 

78. Książki, które pomagają żyć / Barbara Appel // Biblioterapeuta. – 2008, nr 4, s. 22-27 

79. Książki, które pomagają żyć : zestawienie bibliograficzne część XII / Barbara Appel // 
Biblioterapeuta. – 2009, nr 3, s. 18-23 

80. Książki wybrane / Iwona Czesiul-Przybył // Biblioterapeuta. – 2011, nr 4, s. 17-20 
Bibliografia 

81. Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-I szkoły 
podstawowej / Ewa Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s. 14-15 

82. Księżniczka na ziarnku grochu, czyli o prawdzie w życiu : scenariusz baśnioterapii / 
Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 14-15 
Mówienie prawdy zawsze przynosi moralna korzyść i satysfakcję oraz poczucie bycia „w 
porządku”. 



83. Lecznica dla duszy / Katarzyna Szeliga // Życie Szkoły. – 2007, nr 10, s. 22-27 
Biblioterapia jako forma arteterapii. 

84. Lecznicza moc lektury : słowo o biblioterapii / Agnieszka Jakutajć-Zalewska // Guliwer. - 
2008, nr 2, s. 118-128 

85. Leczyć i wychowywać książką / Krystyna Droździewicz, Krzysztof Gerc, Roman Świątek // 
Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 1, s. 18-19 

86. Legnickie Koło PTB / Regina Więcław // Biblioterapeuta. – 2006, nr 2, s. 12-13 

87. Literatura dla dzieci zalecana do biblioterapii. Wybór za lata 2000-2006. Poradnik 
bibliograficzny / Bożena Gil // Biblioterapeuta. – 2006, nr 3, s. 6-21 

88. Literatura dotycząca osób głuchoniewidomych / Agnieszka Kubarewicz // Biblioterapeuta. – 
2009, nr 2, s. 27 

89. Magiczna siła baśni : wywiad z Marią Molicką; rozm. przepr. Emilia Mela / Maria Molicka // 
Życie Szkoły. – 2007, nr 5, s. 53-56 

90. Matematycznie o poezjoterapii / Sławomir M. Krzyska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 4, s. 
54-56 
Badanie odbioru poezji i poezjoterapii. 

91. Miej oczy i uszy, serce i duszę szeroko otwarte. Niepełnosprawni – dostrzegaj ich! Cykl zajęć 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Anna Wojciechowska // Biblioteka w Szkole. – 2006, 
nr 9, s. 16-17 

92. Moja rodzina – „szczęśliwe gniazdo” czy „wielka pustynia”? (scenariusz zajęć dla III klasy 
gimnazjum) / Krystyna Scheffs // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 11, s. 9 
Scenariusz oparty na fragm. Książki B. Kosmowskiej „Buba”. 

93. Możliwości wykorzystania plastykoterapii w zajęciach biblioterapeutycznych / Maria 
Widerowska // Biblioterapeuta. – 2011, nr 2, s. 4-5 
Scenariusze. 

94. Możliwości zastosowania biblioterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi / Bernadeta 
Szczupał // Wspólne Tematy. – 2008, nr 9, s. 39-44 

95. „My i inni” / Alicja Pogudz, Katarzyna Grela // Biblioterapeuta. – 2008, nr 4, s. 7-22 
Program biblioterapeutyczny dla świetlicy pozaszkolnej. 

96. Na niepowodzenia w szkole – magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem 
„Bajki o mróweczce” Marii Molickiej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 5, s. 
15-16 
Dla uczniów o niskiej samoocenie i lekiem przed niepowodzeniami w szkole, stosującymi 
agresję słowna i fizyczną. 

97. Nie do śmiechu / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole. – 2009/10, nr 3, s. 94-110 



98. Nie porzucaj nadzieje… / Jadwiga Matys // Biblioterapeuta. – 2008, nr 2, s. 3-5 
Scenariusz zajęć adresowanych do osób pochodzących z małych miasteczek i wsi, do 
młodzieży mało aktywnej, nieśmiałej, z obniżonym poczuciem własnej wartości. 

99. Nie tylko uczeń uczestnikiem procesu biblioterapeutycznego w szkole / Lidia Ippoldt // 
Biblioterapeuta. – 2006, nr 2, s. 5-7 

100. Niezgoda rujnuje, zgoda buduje : o rozwiązywaniu konfliktów między uczniami za pomocą 
tekstu biblioterapeutycznego (Mit o Demetrze i Korze) : scenariusz zajęć dla klasy V szkoły 
podstawowej / Magdalena Jamka // Wychowawca. – 2010, nr 3, s. 26-28 

101. Nikt nie jest lepszy od nikogo. Program biblioterapeutyczny / Elżbieta Owsińska // 
Biblioterapeuta. – 2006, nr 4, s. 5-14 

102. O kiczu swojskim, bezpiecznym i sentymentalnym / Leon Krzemieniecki // Biblioterapeuta. – 
2007, nr 2, s. 1-3 

103. O mnie, o tobie, o nas : projekt edukacyjny / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. – 2010, 
nr 6, s. 18-19 
Dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej. Wykorzystanie utworu Marty Fox 
„Niebo z widokiem na niebo”. Refleksja nad własnym zżyciem rozwojem i światem wartości. 

104. O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych / Elżbieta Szefler // 
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 8, s. 21-29 

105. O terapeutycznej funkcji „Ogrodów” Marii Borowej / Irena Borecka // Biblioterapeuta. – 
2007, nr 1, s. 22-23 

106. O terapeutycznym wymiarze wiary religijnej w biblioterapii / Wiktor Czernianin // 
Biblioterapeuta. – 2007, nr 3, s. 1-7 

107. Od starej baśni do współczesnej bajki terapeutycznej / Marta Bolińska // Język Polski w 
Szkole. – 2007/08, nr 1, s. 18-32 

108. Obcy w naszym świecie, czyli obraz dziecka niepełnosprawnego w literaturze / Edyta 
Izabela Rudolf // Biblioterapeuta. – 2009, nr 2, s. 5-11 

109. Obraz człowieka i wynikające z niego konsekwencje / [oprac. red.] // Na Temat. – 2006, 
nr 2, s. 30-33 
Zawiera bajkę terapeutyczną. 

110. Oderwać się od choroby – pacjent onkologiczny i biblioterapia / [oprac. red.] // Na 
Temat. – 2006, nr 2, s. 34-36 
Zawiera bajkę terapeutyczną. 

111. Opowiadania / Agnieszka Urbańska // Biblioterapeuta. – 2009, nr 4, s. 23-28 
Tekst biblioterapeutyczny. 

112. Otchłań złości : scenariusz spotkania / Renata Rzepecka-Stenka // Biblioteka w Szkole. – 
2011, nr 10, s. 20 
Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Na podstawie fragmentów książki Both 
Sabine „Diablik Amelki”. 



113. Patografie – nowe zjawisko na polskim rynku? / Edyta Zierkiewicz // Biblioterapeuta. – 
2011, nr 3, s. 1-3 49 

114. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu : z warsztatu biblioterapeuty / Gabriela 
Berke // Biblioterapeuta. – 2009, nr 4, s. 17-20 

115. Piszemy bajki / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. – 2007, nr 10, s. 60-62 

116. Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Jolanta Pawłowska 
// Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 6, s. 11 
Dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu 
lekkim. Poszukiwanie sposobów radzenia sobie z napadami złości u siebie i u innych. 

117. Podstawy biblioterapii w pracy z lekko upośledzoną młodzieżą z obszarów 
niedostosowania społecznego / Agnieszka Łaba // Pedagogika Pracy. - T. 51 (2007), s. 
156-162 

118. Poezjoterapia. Joanny Kulmowej pomysły na zasypianie. Cz. 2 / Renata Grigoriew // 
Biblioterapeuta. – 2011, nr 2, s. 1-3 

119. Pojęcie biblioterapii, zadania i mechanizm oddziaływania / Maria Molicka // 
Biblioterapeuta. – 2005, nr 4, s. 1-5 

120. Pokonywanie słabości : konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko-Witkowska // 
Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 9, s. 39-40 

121. Pomagać innym w rozwoju / Lucyna Podgórna // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 5, s. 
18-19 

122. Poradzę sobie ze złością. Konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III 
szkoły podstawowej / Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 10, s. 18-19 

123. Porozmawiajmy o emocjach : scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum / Edyta Dobek // 
Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 6, s. 36-37 

124. Portret seniora. Warsztaty biblioterapeutyczne / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. 
– 2007, nr 1, s. 41-42 

125. Potrafię afirmować życie. Program zajęć z biblioterapii dla młodzieży gimnazjalnej / 
Teresa Mańczak // Biblioterapeuta. – 2005, nr 4, s. 8-24 

126. Potrzeba biblioterapii w środowisku bibliotekarzy i nauczycieli – analiza badań 
ankietowych / Lidia Ippoldt // Biblioterapeuta. – 2009, nr 3, s. 24-28 

127. Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży. Program zajęć 
biblioterapeutycznych / Urszula Lisowska-Kożuch // Biblioterapeuta. – 2011, nr 3, s. 3-
36 
Agresywność. Asertywność. Anoreksja. Wartości życiowe. 

128. Program biblioterapeutyczny – oswajanie starszaków : część pierwsza / Agata 
Widzowska-Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 1, s. 34-36 



129. Program biblioterapeutyczny – oswajanie starszaków : część druga / Agata Widzowska-
Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 2, s. 35-39 

130. Program biblioterapeutyczny dla świetlicy pozaszkolnej / Barbara Kądziołka // 
Biblioterapeuta. – 2007, nr 3, s. 10-23 

131. Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym / Elżbieta Jasiak // 
Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 11-13 
Adresatem działań był uczeń klasy I liceum ogólnokształcącego zachowującego się 
niezgodnie z ogólnie przyjętymi i uznawanymi normami i obyczajami.. 

132. Program "Jak dobrze być razem" - wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć 
integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-
Truszkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 
1/2, s. I-VI 

133. Program „Pomagam czytać” szansą rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym – 
Urszula Zybura // Biblioterapeuta. - 2011, nr 4, s. 6-10 

134. Program terapeutyczny „Ja i rodzina” / Sylwia Bielawska // Biblioterapeuta. – 2006, nr 3, 
s. 5-6 

135. Program zajęć biblioterapeutycznych // Biblioterapeuta. – 2008, nr 1, s. 18-24 

136. Program zajęć biblioterapeutycznych „Dodajemy sobie skrzydeł” / Natalia Wolko-
Stempniewicz // Biblioterapeuta. – 2011, nr 2, s. 6-13 
Scenariusze. Temat: Integracja grupy. Mosty zamiast murów. Cała prawda o emocjach – 
szczęście. Cała prawda o emocjach – smutek. Życiowe cele i mapa marzeń. 

137. Program zajęć biblioterapeutycznych „Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą” / Lidia 
Ippoldt, Agnieszka Pospuła // Biblioterapeuta. – 2012, nr 1, s. 3-20 
Scenariusze. Temat: Jestem przyjacielem samego siebie. Emocje – co to takiego. Złość 
piękności szkodzi. Jak się nie złościć. Uwaga agresja!!! Jestem tolerancyjny. Jak dobrze 
mieć przyjaciela. W grupie raźniej. 

138. Propozycja literatury biblioterapeutycznej / Bożena Zwierzyńska // Biblioterapeuta. – 
2011, nr 2, s. 17-20 
Bibliografia 

139. Przezorność i uczynność : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Anna Borowska // 
Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, s. 14 
Na podstawie utworu „Konik polny i mrówka’ Jeana de La Fontaine. Dla uczniów kl. VI 
szkoły podstawowej lub uczniów gimnazjum. Rozwijanie zdolności przewidywania 
skutków swoich decyzji. Uwrażliwienie na potrzeby innych. Uświadomienie potrzeby 
pracy nad sobą. Integracja grupy. 

140. Przeżycie estetyczne jako kluczowe pojęcie biblioterapii na przykładzie poglądów 
Romana Ingardena / Wiktor Czernianin // Biblioterapeuta. – 2008, nr 1, s. 3-8 

141. Przyjazna kreacja księżyca w poezji Doroty Gellner jako próba oswojenia dziecięcego 
strachu przed mrokiem / Renata Grigoriew // Biblioterapeuta. – 2010, nr 1, s. 4-9 



142. Reguły bajkoterapii, albo – jak to robić, żeby się udało? / [oprac. red.] // Na Temat. – 
2006, nr 2, s. 21-25 
Zawiera bajkę terapeutyczną. 

143. Relacja z panelu dyskusyjnego poświęconego terapeutycznej funkcji literatury / Anna 
Sabiłło // Biblioterapeuta. – 2009, nr 1, s. 28 

144. Roksana Jędrzejewska-Wróbel „Gębolud” / Helena Mużyłowska // Biblioterapeuta. – 
2010, nr 1, s. 18-20 
Scenariusz. 

145. Rozejrzyj się, nie jesteś sam : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Teresa Kajl-
Jankowska // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 12, s. 17 
Dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej z zaniżoną samooceną i niskim poczuciem własnej 
wartości. Odwrócenie uwagi od siebie i skierowanie jej na innych. 

146. Rozmowa z innymi : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // Biblioteka w 
Szkole. – 2009, nr 12, s. 7 
Znaczenie dobrej komunikacji z innymi ludźmi. 

147. Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // Biblioteka 
w Szkole. – 2009, nr 12, s. 6 
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