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Vieneri Lietuvos biblioterapijos asociacijos gyvavimo metai:  situacija ir 

perspektyvos 

 

Jūratė Sučylaitė 

Lietuvos biblioterapijos asociacijos prezidentė 

 

Kas mes esame? 

 Lietuvos biblioterapijos asociacija įkurta 2017m. lapkričio 30 dieną, oficialiai įregistruota 

2017m. gruodžio 15-ąją.  Prabėgo beveik pusantrų metų, taigi atėjo laikas apžvelgti, ką nuveikėme 

ir pasvarstyti, kur eisime toliau. Šiuo metu asociacija yra atvira visiems: taikantiems biblioterapijos 

metodus ir tiems, kurie pritaria biblioterapijos idėjai ir nori ją populiarinti visuomenėje. Asociacijos 

tikslas – padėti asmenybei augti ir vystytis bei sveikti rašytinės kalbos, simbolio, pasakojimo dėka.  

Esame bibliotekininkų, psichologų, gydytojų psichiatrų, ergoterapeutų, poetų ir lituanistų 

bendruomenė.  

Terapijos sąvokos vartojimas iki šiol tebekelia nemažai klausimų. Žodis terãpija yra kilęs iš 

graikų kalbos [gr.therapeia],  reiškia gydymą, slaugą, tarptautinių  žodžių žodyne iki šiol 

pateikiamos tik dvi žodžio terapija reikšmės: 1. gydymas nechirurginiais metodais; 

2. mokslas apie vidaus ligas ir jų gydymą. Platonas (lot. Plato; 427-347 pr.m.e.) vartojo sąvoką 

therapeia ton kamnonton – tai reiškia patarnavimą ligoniams.  Ar mes, biblioterapijos idėjų 

skleidėjai, dirbame tik su ligoniais ar neįgaliaisiais, kuriems reikia patarnauti? Taip nėra. Mes 

dažnai  skaitome, kalbamės apie savo jausmus ir dalijamės ką tik atrastomis įžvalgomis praktiškai 

sveikų žmonių grupėse, tai kodėl šią savo veiklą vadiname terapija, o ne edukacine ar kultūrine 

veikla? Biblioterapijos metodais dirbdami su praktiškai sveikais žmonėmis, be abejo, mes 

stipriname psichikos sveikatą – tai yra, emocinį  ir dvasinį atsparumą, kuris leidžia patirti 

džiaugsmą, ištverti skausmą, nusivylimą ir liūdesį, stiprina gebėjimą būti savimi tarp kitų žmonių, 

patiems spręsti ir atsakyti už savo sprendimus. Biblioterapija praktiškai sveikų žmonių grupėse 

reiškia ne gydymą, o visuomenės sveikatinimą, prielaidų sudarymą asmenybėms augti. Tai – 

edukacinė, kultūrinė veikla, kurios vykdytojui nereikia specialiųjų klinikinės psichologijos žinių. 

Kitas dalykas, kai skaitome ir naudojame rašymo užduotis dirbdami su sergančiais šizofrenija, 

onkologinėmis ligomis, suicidinių minčių turinčiais asmenimis, kai jų gydymo tikslais atliekame 

psichologines intervencijas, kurios gali būti sunkios ir skaudžios, reikia specialaus medicininio ir 

psichologinio išsilavinimo. Vėlgi – jeigu siekiame tik skatinti šiuos žmones bendrauti, skaityti, 

paįvairinti jų laisvalaikį, neprivalome būti klinicistai. Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekoje į 

edukacinius susitikimus karts nuo karto susirenka sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos 

nariai. Pagal dabar vyraujančias tradicijas kultūrinę edukacinę veiklą, skirtą žmogaus psichikos 

sveikatai gerinti, vadiname terapija, nors tai ir nėra visiškai tikslu. 

 Yra žinoma gana daug biblioterapijos mokyklų. Apie jas išsamią paskaitą gali paskaityti 

mūsų asociacijos valdybos narė, mokslo daktarė, M. Mažvydo Nacionalinės bibliotekos vyriausioji 

metodininkė Daiva Janavičienė. Vienais atvejais žmogaus dvasinį atsparumą stiprinančių galių 

pirmiausia ieškome knygoje, kitu – grupės veikloje: vadovaujamos refleksijos gelmėje ir tolesnio 

gyvenimo įžvalgoje. Vienais atvejais terapijos tikslais pasirenkamos populiariosios psichologijos ir 

psichologinės savipagalbos knygos, kitais atvejais – tiktai grožinė literatūra arba ekspresyvųjį 

rašymą įkvepiantys kiti meno kūriniai: meninė fotografija, kinofilmai, dainos. Interaktyvioji 

biblioterapija / poezijos terapija, kurios metu vyksta du lygiagretūs procesai: literatūros meno ir 
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psichoterapijos -  yra ekspresyviosios meno terapijos forma, orientuota į žodinį meną. Mūsų 

asociacija jungia specialistus, nepriklausomai nuo to, kokia biblioterapijos koncepcija jie 

vadovaujasi ir kokius metodus taiko. Įstatai mus įpareigoja konsoliduoti biblioterapija 

besidominčias bendruomenes ir institucijas,  dirbti kartu stiprinant Lietuvos žmonių dvasinę 

sveikatą.  

          Lietuvos biblioterapijos asociacijos nariai dirbo ir tebedirba  edukacinėse praktiškai sveikų 

žmonių grupėse, dirba klinikinį darbą, skaito paskaitas apie biblioterapiją bibliotekininkų 

kvalifikacijos kėlimo kursuose, organizuoja respublikines biblioterapijos konferencijas 

 Lietuvos rašytojų suvažiavime š.m balandžio 5-tą dieną Lietuvos kultūros ministras 

Mindaugas Kvietkauskas pasidžiaugė bibliotekomis, kurių dėka Lietuvoje stiprėja bendruomenės. 

Didžiausia paskata bendruomenėms atsirasti ir stiprėti – bendra veikla, vertybių siekis. Pokalbiai 

apie knygas  suartina, leidžia ne formaliai, o autentiškai bendrauti.  Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijos 

bibliotekoje dirba mūsų asociacijos narė, lituanistė Lina Lakickienė  kartu su įvairių dalykų 

mokytojais, gimnazijos psichologe organizuoja trumpas biblioterapines valandėles, vadovauja 

pokalbiams apie žodžio galią. Mokytojai ir mokiniai pristato perskaitytas knygas, dalinasi  

atradimais, visiems mielas pasibuvimas kartu su bendraminčiais. Mokykloje organizuotos popietės 

„Gydanti knygos galia“, „Žodis žeidžia, žodis gydo“,  „Ruduo su knyga“, „Kava su knyga“, 

susitikta su poete Daiva Molyte-Lukauskiene.  Tik turėdami  galimybių išsakyti gilesnius jausmus 

bei autentiškas mintis  bei būti išgirsti, mes išmokstame ir išdrįstame būti savimi tarp žmonių – tai 

yra vidinės laisvės ir psichikos sveikatos rodiklis, pilietiškumo prielaida. Psichiatras ir poezijos 

terapeutas medicinos daktaras Kenneth Gorelick rašė, kad poezijos terapija padeda mums geriau 

suvokti save pačius, atrasti savo tapatybę, o paskui tai išauga iki atsakomybės, kokį pėdsaką tu 

palieki žemėje. 

Entuziatingai Lietuvos aklųjų bibliotekoje dirba Dalia Balčytytė, suprantanti, kad  turime vis 

mažiau galimybių ir laiko lėtajam skaitymui. O neskirdami tam laiko patys, negalime įkvėpti  

jaunosios  kartos lėtai skaityti: skaityti jaučiant ir mąstant. Dalia Balčytytė pasirinko biblioterapijos 

metodą kaip galimybę skatinti mąslų, lėtą skaitymą, kai ne tik gauni žinių, bet ir jauti širdimi, kai 

svarstai, savo žodį tari. Bendradarbiaudama su profesionalia psichoterapeute Veronika Mudėnaite-

Savickiene, Krokialaukio gimnazijos bibliotekininke Daivai Kalasauskiene ir Jezuitų gimnazijos 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Dalia Švažiene, ji pakvietė Alytaus r. Krokialaukio Tomo 

Noraus-Naruševičiaus ir Vilniaus Jėzuitų gimnazijų devintų klasių mokinius į teminius susitikimus 

„Kaip priimu „kitokį“ nei aš“. Grožinės literatūros kūrinio, kuriame pagrindinis herojus yra autistas, 

ir  diskusijos  dėka puikiai pavyko  pažadinti mokinių empatijos jausmus.  

Be abejo, Lietuvoje yra daug mokyklų ir bibliotekų, kuriose daug kas daroma, kad mūsų 

visuomenėje daugėtų supratimo, tolerancijos, jautrumo, Lietuvos biblioterapijos asociacija 

pirmiausia džiaugiasi savo narių pedagogine veikla, jų biblioterapijos projektais. Kartu būdami mes 

galime daugiau negu pavieniai entuziastai, tad kviečiame įsijungti  į Lietuvos biblioterapijos 

asociacijos veiklą. Mokslinėje literatūroje yra duomenų, kad pamokas praleidinėjantiems, blogai 

besielgiantiems ir blogai besimokantiems moksleiviams būdinga žema savivertė, juos vargina 

skaudūs emociniai išgyvenimai. Biblioterapijos  metodais įgalinus kūrybiškai atsiverti ir pasidalinti 

išgyvenimais, rezultatai buvo stulbinantys – jaunuolių gyvenimai iš esmės pasikeitė. Lietuvoje yra 

daug moksleivių, kuriems galima padėti šiais metodais, bet iššūkiai nemaži. Paaugliai, jaunuoliai 

bijo būti nesuprasti,  sužeisti, jiems būdinga priklausomybė nuo bendraamžių nuomonės, 

biblioterapeutas turi būti ne tik metodiškai, bet ir psichologiškai pasiruošęs. 

Biblioterapija yra tarpdalykinė sritis. Mūsų asociacijoje yra žmonių, baigusių lituanistiką ir 

studijuojančių egzistencinę terapiją ar individualiąją psichologiją. Psichologijos žinios ir 

psichologinio darbo metodai leidžia kūrybiškai paįvairinti biblioterapijos  metodiką, Neringa 

Lašienė biblioterapijos grupėse  naudoja metaforines asociatyvines kortas, siekdama palengvinti 

istorijų pasakojimą, kūrimą.  Šių metų sausio mėnesį Neringa Lašienė, pasitelkdama asociatyvinius 

metaforinius atvaizdus,  vadovavo istorijų pasakojimo pratyboms Nacionalinėje Martyno Mažvydo  
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bibliotekoje. Ši biblioteka yra vienas iš Lietuvos biblioterapijos centrų, joje dirba asociacijos narės: 

komunikacijos ir informacijos mokslų  daktarė Daiva Janavičienė ir žurnalistė, literatūrologė, 

individualiosios psichologijos atstovė Rasa Derenčienė. Jos įkūrė skaitytojų klubą ir jame aktyviai 

propaguoja biblioterapiją. Rasa turi patirties, kaip poeziją panaudoti asmenybės augimo, terapijos 

tikslais. 

Salomėja Burneikaitė – teatro pedagogė, režisierė, lėlininkė, gebanti taikyti taikomosios 

dramos, socialinės dramos, lėlių terapijos, pasakų terapijos, kūrybiško rašymo metodus. Ji - 

Klaipėdos socialinių paslaugų centro užimtumo specialistė, bendradarbiauja su mokyklomis. Lina 

Lakickienė, vertindama Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijoje vykusio tarptautinio projekto „Matyk Kitą 

Kelią“ sociokultūrinį renginį „Istorijų siūlai, gijos ir mazgai”, džiaugėsi Salomėjos Burneikatės 

kūrybingumu ir rašė: „ Žaismingo užsiėmimo metu vydami, raizgydami siūlus atskleidėme sąsajas, 

kad ir bendravime viskas tampriai susiję, susiviję. Kaip siūlų raizgalynę išpainiojant, taip ir 

santykiuose reikia mokėti bendrauti ir bendradarbiauti: vienus paraginti, kad padėtų, o kitiems 

galbūt leisti atsikvėpti, kad vėl galėtų kibti į darbus naujomis jėgomis. O nesurišus savojo mazgo, 

vargu ar pavyks padėti kitam”. 

Jovita Klevinskienė turi geštalto psichoterapijos ir vadovavo rašymo grupėms patirties. Ji į 

rašymo terapiją pakvietė Kaišiadorių ir Trečiojo amžiaus universitetų studentus, aš, pakvietus 

Ukmergės Vlado Šlaito bibliotekai, poezijos terapijos grupėje bendravau su ukmergiškiais. 

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institute surengėme seminarą „Profesinio perdegimo 

prevencija“, skirtą ikimokyklinio auklėjimo ir pradinių klasių pedagogams. Į seminarą integravome 

kūrybiško rašymo užduotis, tai sumažino seminaro dalyvių emocinę įtampą ir sudarė geras sąlygas 

mokytis vieniems iš kitų. 

 Biblioterapijos metodus klinikiniame darbe sėkmingai taiko psichologės Teresė Kaminskaitė 

(Palangoje) ir Donata Grakauskaitė Šličienė (Kuršėnuose). Buvome Kauno savivaldybės V. 

Kudirkos bibliotekos partneriai, vykdant Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotą projektą 

„Menas pokyčiams“, biblioterapijos grupėje man teko dirbti su krizes patyrusiomis moteris. 

Kadangi projektą finansavo Kultūros ministerija, siekta, kad meno procesas grupėje būtų toks pat 

stiprus, koks ir terapijos. 

Biblioterapijos grupės yra atviros visiems, nepriklausomai nuo žmogaus pasirinkto  religinio 

tikėjimo. Vis dėlto, pasauliniame kontekste yra ir dvasinės krypties biblioterapija. Jos atstovai kaip 

gydomąją knygą renkasi Šventąjį raštą, gali būti pasirenkama ir kita grožinė literatūra, tačiau 

veikiama bažnytinėje aplinkoje, bendradarbiaujant su atitinkamos religinės konfesijos dvasininkais. 

Mūsų asociacijos narė Virginija Tamošiūnaitė studijuoja šv. Ignaco kolegijoje sielovadą ir rašo 

bakalauro darbą tema  „Biblioterapijos taikymas sielovadoje”, kaip literatūros šaltinį ji pasirinko 

šv.Raštą. 

Per ataskaitinį laikotarpį, bendradarbiaujant su Birštono viešąja biblioteka ir Kauno apskrities 

viešąja biblioteka Birštone surengta jau ketvirtoji konferencija „Knyga gali prakalbinti ir gydyti“, 

sukvietusi įvairių profesijų biblioterapija besidominčius atstovus. Birštono biblioterapijos 

konferencijos buvo viena iš prielaidų burtis entuziastams ir įsteigti Lietuvos biblioterapijos 

asociaciją – ačiū mūsų asociacijos narei, Birštono bibliotekos direktorei  Alinai Jaskūnienei. 
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo projektą „Sveikos gyvensenos 

skatinimas Šiaulių mieste“. Biblioterapijos paslaugos – viena iš projekto veiklų, skirta vyresnio amžiaus 

gyventojams. Biblioterapijos valandoms vadovauja dr. Daiva Janavičienė, Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos, Informacijos mokslų departamento, Bibliotekininkystės skyriaus vyriausioji 

metodininkė. 
Biblioterapijos idėjų sklaida bibliotekininkų bendruomenėje yra vienas iš Lietuvos 

biblioterapijos asociacijos uždavinių. Daiva Janavičienė ir aš skaitėme paskaitas Vilniaus Adomo 

Mickevičiaus ir Druskininkų savivaldybės bibliotekose, Kauno Vinco Kudirkos viešojoje 

bibliotekoje. Prieš savaitę susitikau su mokyklų bibliotekininkais Klaipėdos apskrities viešojoje 



 4 

Ievos Simonaitytės bibliotekoje. Metodinius rašinius, kaip parinkti literatūrą terapijai, paskelbėme 

leidinyje „Šiandien aktualu“. 

Valdybos posėdžiuose diskutavome apie tinklalapio poreikį, vasaros stovyklos planus ir 

tarptautinius mokymus. Posėdžius derinome su viešais renginiais Nacionalinėje Martyno Mažvydo 

ir Šiaulių apskrities viešosiose bibliotekose, siekdami didesnės biblioterapijos idėjų sklaidos.  

Tinklalapis Vido Dusevičiaus ir Daivos Janavičienės dėka buvo sukurtas, Branguolė Šimkūnienė, 

lituanistė, literatė, daugybės literatūrinių renginių organizatorė ėmėsi stovyklos organizavimo 

darbų. Savaitgalio stovykloje Šventojoje atradome, kokie esame kūrybingi, o tarptautinių lektorių 

kvietimą, įvertinę finansinę riziką, atidėjome vėlesniam laikui. 

Lietuva yra pirmoji iš Baltijos valstybių, kurioje yra įsteigta biblioterapijos asociacija. Berit 

Kashan iš Estijos perduoda sveikinimus. Ten yra biblioterapijos entuziastų, bet bibliotekininkai, 

psichologai kartais vadovaujasi skirtingomis nuostatomis, Estijoje norima laikytis vieningos 

psichoterapinės koncepcijos, bet pakol kas jėgų maža asociacijai įkurti. Mes susibūrėme visi, 

entuziazmo skatinami. Čia mūsų jėga ir iššūkiai mokytis būti ir veikti kartu. 

 

Į savo tinklalapį esame įdėję Etikos kodeksą, kuris iki šiol yra projektas. Jame siūloma trijų 

lygių narystė: asmenybės vystymo biblioterapeutas, klinikinis biblioterapeutas ir biblioterapeutas – 

mentorius. Tam, kad įteisintume trijų lygių narystę, turime keisti įstatus. Tai nėra problema, bet 

būtina susitarti, kokį išsilavinimą turi turėti šie specialistai, ir kas turi kompetencijos juos rengti. 

Padėti asmenybei vystytis, pažinti save, kurti ir stiprinti bendruomenes – tai pedagogų, andragogų, 

bibliotekininkų, socialinių darbuotojų uždavinys. Jie nėra psichikos sveikatos specialistai, bet šiek 

tiek psichikos sveikatos žinių turi turėti, kad nestigmatizuotume į skaitytojų klubą atėjusio, su 

psichiatrija susidūrusio žmogaus, kad įstengtume suprasti vaiko, kurio mama serga depresija, 

išgyvenimus ir elgesį ir  jo netraumuotume. Dar vienas klausimas, ar asmenybės vystymo 

biblioterapeutas turi turėti žodinio meno terapeuto kompetencijų, tai yra, gebėti įkvėpti ir vadovauti 

žodinio meno kūrybos procesui, kuriame klientas euristiškai atranda žodžius iki tol nesuvoktiems 

išgyvenimams reikšti, juos nagrinėja, atranda naujas savo paties galimybes? Taigi, koks būtų tas 

specialusis biblioterapijos kursas, kad paruoštume asmenybės vystymosi biblioterapeutą?  Kitas 

dalykas – biblioterapija nėra profesija, individą ar bendruomenę kuriantis, ugdantis specialistas yra 

bibliotekininkas, pedagogas, psichologas. Biblioterapija yra papildomos jo kompetencijos. Ar mūsų 

asociacija turėtų parengti specialų asmenybės vystymo biblioterapijos  kursą, organizuoti mokymus 

ir juos baigusiems įteikti sertifikatus? O gal reikia bendradarbiauti su pedagogus, psichologus, 

lituanistus ruošiančiais universitetų centrais, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu ir 

siekiant specialistų kvalifikacijos tobulinimo tikslų, parengti biblioterapijos bei kūrybiško rašymo 

programas, skirtas bibliotekininkams, lituanistams, psichologams? Gal iš pradžių nekelti tikslo 

paruošti asmenybės vystymo biblioterapeutus, o kiekvienam specialistui, kuris savo kompetencijos 

ribose teikia žmogui emocinę paramą ir egzistencinių žinių, padėdamas atrasti knygą, pasakyti ačiū 

ir sudaryti jam sąlygas augti, tobulėti? 

Klinikinis ar sveikatos psichologas, psichikos sveikatos slaugytojas ar gydytojas psichiatras 

patys renkasi metodus, kaip dirbti su pacientu. Kartais  su pacientu ar jų grupe jie pakalba apie 

knygą ir pasiūlo rašyti dienoraštį, taigi, jie  eina klinikinės biblioterapijos keliu. Ačiū, kad jie tai 

daro. Žinoma, klinicistams būtų pravartu pasimokyti kūrybingumo, kalbos meno, nes kliento 

išgyvenimų perkėlimas iš skurdžios kalbos į vaizdžią kartais daro stebuklus. Nemanau, kad 

klinikinės biblioterapijos darbą gali dirbti tik klinikiniai psichologai, psichiatrai, slaugytojai, kartais 

labai didelę patirtį turi socialiniai darbuotojai. Literatams, norintiems dirbti klinikinio 

biblioterapeuto darbą, nebūtina, remiuosi Tarptautinės biblioterapijos konfederacijos nuostatomis, 

baigti psichologijos bakalauro studijų ir parašyti bakalauro darbą, pakanka būti studijavusiam 

žmogaus raidos psichologiją, grupės procesą ir anomaliąją psichologiją bei baigti biblioterapijos 

440 valandų programą. Rašytojai turi Dievo dovaną išreikšti sudėtingiausias dvasines būsenas, tad 

savo kūriniais jie gali labai padėti psichikos ar onkologiniams ligoniams. Kai kurių valstybių 
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ligoninėse, globos įstaigose veikia Rašytojo rezidencijos programa. Rašytojas eina kalbėtis su 

ligoniais ir jų išgyvenimus išreiškia meno kalba. Dažnai jo poveikis ligonio sveikatai didelis, bet tai 

nevadinama biblioterapija. 

Na o biblioterapeutų mentorių neturime, nė vienas nesame  baigę specialiųjų biblioterapijos 

supervizijų ir mentorystės studijų. Mums dar patiems reiktų mokytis ir bendradarbiauti su socialinio 

darbo, psichoterapijos mentoriais Lietuvoje ir biblioterapijos supervizoriais užsienyje. 

Lietuvos biblioterapijos asociacijai reikia spręsti, ar mums dabar reikia trijų lygių narystės, 

kai asociacijoje  praktiškai nėra biblioterapijos studijas baigusių žmonių. Ar mums reikia rengti 

labai aiškius asmenybės vystymo biblioterapeuto ir klinikinio biblioterapeuto specialiųjų studijų ir 

šių specialistų kompetencijų aprašus,  sudaryti komitetą, kuris analizuotų ir vertintų, kas kokio lygio 

nariu kas gali būti, ar eiti jau pramintu keliu, perimant Tarptautinės biblioterapijos konfederacijos 

parengtą, biblioterapeuto / poezijos terapeuto kvalifikacijai įgyti reikalingą  440 valandų programą: 

200 valandų būtų skiriama biblioterapijos didaktikai, 60 valandų - įgyti mažos  biblioterapijos 

grupelės dalyvio patirčiai, 120 valandų studijuojantysis, konsultuojamas mentoriaus, pats būtų 

biblioterapijos grupių ar individualių biblioterapijos sesijų vadovas, 60 biblioterapinio darbo 

valandų medžiagą reiktų pateikti mentoriui / supervizoriui. Prieš pradedant biblioterapijos studijas 

reikalingos aukštojoje mokykloje įgytos literatūros, kūrybiško rašymo, psichologijos 

kompetencijos. Tokios biblioterapijos / poezijos terapijos studijos atimtų nemažai laiko, bet atitiktų 

tarptautinį standartą. Galėtume burti universitetus į konsorciumą – steigti atvirąjį universitetą, kurio 

tęstiniai biblioterapijos ir kūrybiško rašymo seminarai galėtų įeiti į  tarptautinį biblioterapijos / 

poezijos terapijos mokymus organizuojančių aukštųjų mokyklų registrą, galėtume jungtis ir į 

Europos universitetų, kuriuose dėstomas kūrybiškas rašymas, asociaciją. Atvirajame  universitete 

vykdomos 440 valandų biblioterapijos studijos biblioterapeuto kvalifikacijai įgyti turėtų 

podiplominių studijų statusą. Žinoma, tokios studijos kainuotų ir nedaug kas jas baigtų (1-2 

asmenys per metus, bet tokių studijų vykdymas verstų tobulėti visus. Apie tokį studijų modelį 

šiandien svajojama Estijoje. Jei norime galvoti apie biblioterapijos studijų, biblioterapijos 

kvalifikacijos kėlimo programų kūrimą ir bendradarbiavimą su šalies aukštosiomis mokyklomis, 

turime sudaryti Lietuvos biblioterapijos asociacijos mokslinį komitetą. 

 Projektinis darbas yra silpnoji grandis: mums trūko jėgų patiems rašyti projektus, esame tik 

visuomenininkai. Asociacijos plėtra teikia vilčių. Neseniai į asociaciją įstojo poetas, vertėjas, 

poezijos terapeutas Tomas Čepaitis, tikimės, kad jo tarptautinė patirtis, kitokios galimybės planuoti 

laiką įgalins mus imtis projektų. Ateityje reiktų daugiau bendrdarbiauti su JK LAPIDUS ir JAV 

poezijos terapijos institutu. Tikėtina, kad lapkričio pabaigoje galėsime pakviesti į menų magistro, 

psichologo, vedančiojo poezijos terapijos specialisto, JAV Poezijos terapijos instituto direktoriaus 

Džono Fokso seminarą. 

 Asociacijos gyvybingumui palaikyti reikalinga aktyvi veikla. Visi galime susirinkti tik  kartą  

ar du kartus per metus: visuotiniame susirinkime arba savaitgalio stovykloje. Iškyla uždavinys 

asociacijos vardu veikti regionuose, kurti savas tradicijas Klaipėdoje, Šiauliuose, Kuršėnuose, 

Panevėžyje. Valdyba ateis į pagalbą ne Vilniuje gyvenantiems kolegoms, jei jie norės organizuoti 

respublikinius renginius, pavyzdžiui,  jei Kuršėnuose būtų norima surengti respublikinį 

biblioterapijos seminarą psichikos sveikatos specialistams. 

 Gal galėtume pagalvoti  apie esė konkursą: „Koks grožinės literatūros  kūrinys kokiu 

gyvenimo metu man padėjo įveikti krizę?“ 

 Pasaulyje vis dažniau diagnozuojama depresija,  vis dažniau susirūpinama, kad 

žodynas skursta, kalba praranda vaizdingumą, įrodytas depresijų ir senatvinių demencijų ryšys. 

Mokslininkui Snowdon(ui) ir jo grupei, tyrusiai į vienuolyną stojusių merginų gyvenimo 

aprašymus, pavyko nustatyti, tos vienuolės, kurios jaunystėje gebėjo vaizdingai rašyti, iki gilios 

senatvės išsaugojo psichikos sveikatą.  Moderniųjų technologijų laikais, fragmentiškame, 

skubėjimo pilname gyvenime vaizdingos kalbos išsaugojimas yra iššūkis. Neretai psichikos 

sveikatos problemos vardina todėl, kad neturime žinių, reikalingų suprasti  sunkius vidinius 
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išgyvenimus, neturime žodžių.  Reikia pagalvoti, kaip augančiuosius skatinti ir mokyti sudėtingus 

mūsų laiko  žmogaus išgyvenimus išreikšti turtinga kalba. Gal kokio konkurso idėją galėtų pasiūlyti 

pedagogai. 

Pokalbiai apie biblioterapiją populiarūs, beveik kas mėnesį vienas ar kitas žurnalistas 

paprašo interviu.  Pradžia yra.  Reikia eiti toliau. Rūpintis, kaip kurti sąlygas mums patiems augti, 

kaip padėti praktiškai sveikiems žmonėms, o ypač tiems, kurie traumuoti ar yra sumaišty, patekę į 

nelengvą gyvenimo situaciją, 
  

Ataskaitinio pranešimo tekstas, kuriuo remiantis pristatyta Lietuvos biblioterapijos asociacijos 

veikla 2018 metais. 

  

 


