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Kutatásom során a fejlesztő biblioterápia hazai, gyakorlati alkalmazásának
lehetőségeivel foglalkozom, azonban gyakran találkozom azzal a jelenséggel,
hogy nem tudják, mi is ez a módszer pontosan. Az online kérdőívünk célja
annak felmérése volt, hogy az ország területén belül mennyire ismert a
biblioterápia módszere, a kitöltők milyen arányban vettek részt már korábban
ilyen foglalkozásokon, valamint milyen tapasztalatot szereztek ezek során. Ez
azért fontos, mert hazánkban még nem készült hasonló felmérés, annak
ellenére, hogy a módszer alkalmazási területe igen széles, többek között
sikeresen alkalmazható csoportközösség építésére, a csoport perifériáján
elhelyezkedő személyek társaik általi elfogadtatására, konfliktuskezelési
módszerek megismertetése, a vitakészség fejlesztése, új értékek és
hozzáállások közlése, szociális érzékenység növelése, valamint az érdeklődési
kör szélesítése.

A biblioterápia
A Google Trendsnek köszönhetően lehetőségünk van arra, hogy a Google-on
futtatott keresések egy bizonyos százalékát elemezve meghatározzuk, hogy az
általunk meghatározott időszakban a Google segítségével elvégzett összes
kereséshez képest hány keresést végeztek az általunk megadott
kifejezés(ek)re. Az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban
a bibliotherapy, Magyarországon pedig a biblioterápia szavak keresési
trendjeire voltunk kíváncsiak. Az alábbi ábrán a három helyszín keresési átlagai
láthatóak a 2004-2014 közötti időintervallumban.

„A grafikon számai azt tükrözik, hogy a Google-on végzett összes
kereséshez viszonyítva milyen gyakran keresték az adott kifejezést. Nem
abszolút keresési forgalmat jelölnek, mivel az adatok a normalizálás után egy 0tól 100-ig terjedő skálán jelennek meg. A grafikon minden pontját elosztjuk a
legmagasabb ponttal, majd megszorozzuk 100-zal. Amikor nem áll
rendelkezésre elegendő adat, akkor a 0 érték jelenik meg […] A lefelé tartó
vonalak azt jelzik, hogy a keresett kifejezés népszerűsége csökken. Ez
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azonban nem jelenti azt, hogy az adott kifejezésre irányuló keresések abszolút,
vagyis
teljes
száma
is
csökken”
(Adatforrás:
Google
Trends:
www.google.com/trends). Ennek fényében a grafikonon jól megfigyelhető, hogy
bár az USA-ban is voltak olyan időszakok, amikor a biblioterápiával kapcsolatos
keresések száma visszaesett, de a téma népszerűsége megmaradt. Az
Egyesült Királyságban már nem volt ilyen töretlen a népszerűsége,
időszakonként volt fellendülés, még korábban ritkábban de sok keresés történt
a biblioterápiával kapcsolatban, az elmúlt években gyakrabban, azonban kisebb
intenzitással jelentkeznek a biblioterápiával kapcsolatos keresések.
Magyarországon sajnálatos módon egyik kifejezésre sincs elegendő keresési
mennyisek az eredmények megjelenítéséhez.
De a biblioterápiával kapcsolatban melyek voltak a legnépszerűbb
keresőkérdések? A Google Trendsből ezt is megtudhatjuk:

Az online kérdőívünk
A kérdőív az UniPoll kérdőívszerkesztő rendszeren keresztül lett közzétéve, az
alkalmazott mintavételi eljárás hólabda módszer volt, azonban nem
reprezentatív.
A kérdőív egy szociodemográfiai felméréssel kezdődik, mely során a kitöltő
születési évét, nemét, a lakóhelyének jellegét és megyében való
elhelyezkedését méri fel, valamint a foglalkozásra vonatkozó kérdések – jelleg,
konkrét megnevezés. Ezt a részt követi a kutatásunk szempontjából
lényegesnek számító rész, amely a biblioterápia, illetve a meseterápia
ismertségét kívánja detektálni. Ezt a célt szolgálják a kérdőív alábbi kérdései:
• Hol hallott a biblioterápiáról és/vagy irodalomterápiáról?
• Kérem, írja le röviden, hogy Ön szerint miről szól a biblioterápia és/vagy
irodalomterápia?
• Hol hallott a meseterápiáról?
• Kérem, írja le röviden, hogy Ön szerint miről szól a meseterápia!
• Vett már részt biblioterápiás foglalkozáson/foglalkozásokon? – Milyen
tapasztalatai vannak róla?
• Ha lenne rá lehetőség a környezetében, részt venne ilyen foglalkozáson?
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• Ha Önnek nincs ideje részt venni biblioterápiás foglalkozáson, rokonának /
gyerekének / barátjának ajánlaná-e az ilyen foglalkozásokon történő
részvételt?
A kérdőív nyílt és zárt kérdéseket egyaránt tartalmaz. A kitöltést 525 fő
kezdte el, és közülük 392 fő fejezte be teljesen, kutatásunk során csak azokat a
kérdőíveket dolgoztuk fel, amelyek ez utóbbi kategóriába tartoztak. A kitöltők
25%-a 1986-ban született, a legidősebb kitöltők (2 fő) 1943-ban, a
legfiatalabbak pedig 1994-ben (4 fő), a kitöltők 78%-a nő, 22%-a férfi, a kitöltők
34%-a valamely megyeszékhelyen, 28%-a a fővárosban, 26%-a városban és
12%-a faluban, községben él. A kitöltők 80% alkalmazottként dolgozik, az
alábbi táblázat tartalmazza a kitöltők foglalkozására vonatkozó részletes
adatokat.
Válasz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott
Alkalmi munkából, megbízásokból él
Gyes, gyed
Háztartásbeli
Munkanélküli
Nyugdíjas
Saját vállalkozásában dolgozik
Szociális segélyekből él
Tanuló

Mennyiség
(db)
314
6
8
1
7
17
13
1
49

Százalék
80%
2%
2%
0%
2%
4%
3%
0%
13%

A kérdőívet teljesen kitöltők közül 86-an könyvtárosként dolgoznak. Ez azért
is fontos, mert a fejlesztő biblioterápiát az American Library Associaton 1939ben könyvtári alapszolgáltatásként fogadta el (Bartos, 1989). A kitöltők közül
130-an foglalkozásuknak köszönhetően rendszeresen foglalkoznak valamilyen
korosztály tanításával. Mint az a módszer lehetséges alkalmazási területeiből,
valamint a külföldi szakirodalomból (Sanacore, 2012; Prater, 2003; Norton &
Vare, 2004; Larson & Hoover, 2012; Gavigan, 2012) is látható, iskolai keretek
között is sikeresen alkalmazható a módszer.
A kitöltők 36%-a az interneten keresztül hallott már a biblioterápiáról, a 28%a még nem hallott a módszerről. A meseterápia esetében az arány nagyon
hasonló, a legtöbben (35%) internet segítségével hallott már róla, a módszert
nem ismerők aránya pedig csupán 19%. Mindennek részletes megoszlását
tartalmazza az alábbi táblázat:
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Válasz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Napilapban
Folyóiratban / Magazinban
Szakmai lapban
Könyvben
TV-ben, rádióban
Interneten
Előadáson, konferencián
Főiskolai/Egyetemi előadáson
Beszélgetés során
Még nem hallottam róla

Biblioterápia és / vagy
Meseterápia
irodalomterápia
Darabszám Százalék Darabszám Százalék
17
4%
27
7%
52
13%
73
19%
102
26%
84
21%
80
20%
100
26%
32
8%
52
13%
139
36%
134
34%
115
29%
117
30%
132
34%
105
27%
105
27%
108
28%
110
28%
74
19%

A kérdőívet kitöltők 82%-a még nem vett részt ilyen foglalkozásokon. Milyen
tapasztalatai vannak a résztvevőknek? 72 fő fejtette ki, hogy miért is tetszett
neki a foglalkozás. Közülük 67 pozitív, 4 negatív, 1 változó, 3 fő pedig a
biblia(drámá)val azonosította a biblioterápiát. A pozitív és negatív tapasztalatok
között volt átfedés. A negatív élményt az okozta, hogy a feldolgozásra
kiválasztott műveket esetlegesnek, véletlenszerűnek érezték, vagy a választott
téma/mű nem állt a válaszadóhoz közel, nem az ő aktuális problémáit célozták
meg, valamint szintén negatívumként fogalmazta meg egy válaszadó, hogy
nem sikerült a foglalkozás végére a mű feldolgozását befejezni. Néhány
válaszadó számára nehézséget jelentett az ismeretlenek előtt történő
megnyilvánulás, véleménykifejtés. A legtöbben a biblioterápiás foglalkozáson
történő részvételükre pozitív élményként emlékeznek vissza. Hogy mit is
emeltek ki ezek közül? Többek között:
• „Érdekesnek találtam, valamint volt egy feszültségoldó, felszabadító
tulajdonsága. A többi résztvevő véleményét hallgatva és összevetve
alakultak ki a személyes vélemények, sőt azok újabb kérdéseket
válaszoltak meg, vetettek fel és további történetszálat vittek bele.”
• „Nagyon pozitív tapasztalataim vannak: az irodalom hat, az irodalom
képes kimondatni az eltemetett dolgokat, érzéseket, történéseket, képes
választ és mintát nyújtani.”
• „Nagyszerű dolog. A beszélgetésben részt vevők, vagyis, akik ott voltak a
foglalkozáson aktívan megnyíltak a mű meghallgatása után és bátran
beszéltek a művön keresztül tulajdonképpen magukról, saját
gondjaikról.”
• „Nagyon sok mindennel gazdagodtam minden foglalkozás után, sok jó
történetet, mesét ismertem meg, amellett, hogy mélyebb önismeretre
tettem szert és a hozzáállásom is változott. Nagy élmény minden
alkalommal.”
• „Én élveztem, főleg az hogy mindenki megnyílt a csoportban. Itt ugyanis
nincs rossz válasz. Azok is meg mernek szólalni,aki szorongással
küzdenek. Jó kisközösség alakult ki a csoport foglalkozások során.”
• „Nagyon érdekes volt, hogy egy vers meghallgatása utáni mély csendből
elindult egy általános beszélgetés, ami egyre mélyebbé vált, s szinte
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mindenki lassanként megnyílt annyira, hogy a beszélgetés során
elmondott egy problémát a saját magánéletéből. Nagyon jó volt ennek
kapcsán, hogy rájöttünk, többen küzdünk hasonló gondokkal, s volt,
amire egy másik hozzászóló története adta a megoldást, vagy épp a
másfajta megközelítés fogadtatott el olyan dolgot néhányunkkal, ami
ellen addig küzdöttünk.”
• „Visszaemlékezésem szerint gyorsan repült az idő. A közösen felolvasott
művel kapcsolatosan a csoport tagjainak rengeteg mondanivalója volt,
szárnyalt a képzeletünk, hol nevettünk, hol sírtunk. A foglalkozást
követően még sokat beszélgettünk a csoporttársakkal és a többször
végiggondoltam, hogy mitől is éreztem a terápia végén feltöltődést,
rengeteg energiát és ugyanakkor megnyugvást. Szívesen vennék részt
rendszeresen hasonló foglalkozásokon.”
• „Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek tartott biblioterápiás
foglalkozásokat néztem meg, ill. velük együtt vettem részt bennük. A
foglalkozások végére többen is megnyíltak, őszintén beszéltek
problémáikról, olykor megdöbbentő dolgokról számoltak be, olyanokról,
amiről tanórán nem valószínű, hogy beszélnének...”
• „Lelki wellness.”
A tapasztalatokból készített szófelhő alább található.
1. ábra A biblioterápiás foglalkozásokon szerezett tapasztalatok

A kérdőív nyílt kérdései közül a következő arra irányult, hogy mit gondolnak a
kitöltők, mi a biblioterápia, amelyre 383-en írták le gondolataikat. Közülük 37-en
válaszolták azt, hogy nem tudják, 46 kitöltő válaszában az dominált, hogy erre
beteg, esetleg pszichiátriai kezelésre szoruló embereknek van szüksége, 1 fő a
Wikipédia adott szócikkére mutató linket másolta be, 1 kitöltő egyértelműen a
meseterápiával azonosította, míg 6-an a drámaterápiával, drámapedagógiával
azonosították. A többi válaszadó megközelítően helyes választ adott, azonban
néhány érdekes visszajelzés is született, mint például:
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• „Nem tudom. Az eleve fura, hogy terápiát kapcsolnak a bibliához, hiszen a
biblia gyógyír minden lelki gondra már önmagában is, főképp, ha jól
használod. Az irodalom terápia meg gondolom a történet elképzelésével
segítheti az embert”
• „Talán a pszichológia alkalmazhatja sérült lelkű páciensek traumatikus
élményeinek, esetleg viselkedészavarainak kezelésére. Kevésbé
"klinikai" felhasználását elképzelhetőnek tartom a drámapedagógiában,
fiatalok személyiségfejlődésének elősegítésében. Ha pedig rosszmájúan
tréfálkoznék, arra gondolnék, hogy az új közmunkaprogram
könyvkötészeti szakágának megjelölését takarja”
• „Valami 20. századi találmány lehet ez is, vagy valami ókori görög
filozófustól előbányászott agymenés”
Az erre a kérdésre adott válaszokból készített szófelhő:
2. ábra Mi a biblioterápia?

Az utolsó nyílt végű kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy a kitöltők szerint
mi a meseterápia. A kérdésre 381 választ kaptunk, amelyek közül 27-en írták
azt, hogy nem tudják, 68-an, hogy ez a gyerekeknek szól, 13-an, hogy beteg
gyerekeknek, 4-en, hogy betegeknek szól, 11 válaszadó szerint ez biblioterápia
gyerekeknek, 21 kitöltő szerint pedig biblioteárpia mesékkel. 9-en egyértelműen
a biblioterápiával azonosították, 5-en pedig a mesedrámával. Az ebből készített
szófelhő lent található.
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3. ábra Mi a meseterápia?

Összegzés
A kitöltők alacsony száma alapján nem vonhatunk le általános
következtetéseket, azonban érdekes, hogy bár Boldizsár Ildikó neve 11
válaszban is szerepelt, és a Meseterápiás Központ népszerűsítő hatását sem
tudjuk kizárni, mégis sokan még mindig úgy gondolják, hogy a meseterápia
csak gyerekek körében alkalmazható módszer. Annak ellenére, hogy úgy
gondoltuk, hogy a biblioterápia lesz a kevésbé ismert, mégis ennek
meghatározására több helyes válasz érkezett. Bár itt érdemes megjegyezni,
hogy többen úgy gondolták, hogy csupán elírás történt a kérdőívben, és
valójában a bibliaterápia módszerére vagyunk kíváncsiak.
A feldolgozás során rájöttünk, hogy a kérdőívünknek voltak hiányosságai. Az
első problémának azt tudnám feltüntetni, hogy Budapest nem szerepelt a
megyék között, csak Pest megye. Később rájöttünk, hogy érdemes lett volna
megkérdezni a kitöltőktől, hogy mit gondolnak, ki jogosult biblioterápiás
foglalkozások vezetésére, ugyanis még mindig nagy arányban szerepelt a
válaszok között, hogy a biblioterápia, irodalomterápia és meseterápia a beteg,
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pszichiátriai kezelést igénylő embereknek/gyerekeknek szól, a későbbiekben
érdemes lenne ezt is megkérdezni.
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