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-
tēšanas (aptauja notika no 2008.gada 28.marta līdz 
17.aprīlim) rezultātus, secināts, ka eksistē vienkāršoti 
priekšstati par biblioterapiju un tās izmantošanas ie-
spējām bibliotēkās. Piemēram, ar jēdzienu “bibliote-
rapija” tiek saprasts gan nelielas bibliotēkas ikdienas 
darbs (bibliotekārs taču labi pazīst savus lasītājus un 

uzklausīšana un atbilstošas lasāmvielas ieteikšana. Ir 
bibliotekāri, kas domā, ka biblioterapiju drīkst prak-

uzskata par ārstēšanu ar literatūru, nekļūdās, tomēr 
jēdziens “biblioterapija” ir daudz plašāks — ar to tiek 
saprasts arī personības attīstīšanas un pilnveidošanas 
process, ko tikpat labi var veikt bibliotēkās, skolās, ie-
slodzījuma vietās u.tml.

Zanda Groziņa

Biblioterapijas definējums

biblion — ‘grāmata’ un therapeia — ‘ārstēšana’. Burtisks 
tulkojums gan rada tikai aptuvenu un reizēm pat mal-

jomu. Īpaši daudz neskaidrību rada salikteņa otrā daļa 
‘terapija’ jeb ‘ārstēšana’, kas asociējas ar medicīnu. Lat-

-
-

rapija minēta kā viena no mākslas terapijas formām. (1) 

aizsākās tikai 20.gadsimta 90.gados (2), iespējams, tā-
dēļ pagaidām mazizplatīta. Raksturojot biblioterapijas 
saistību ar mākslas terapiju, noteikti jāmin, ka mākslas 

Biblioterapija — 
ārstniecības un personības izaugsmes metode

Biblioterapija ir viens 
no ārstniecības, prob-
lēmu risināšanas un 
personības izaugsmes 
sekmēšanas veidiem. 
Latvijā šīs metodes iz-
mantošanas iespējas 
un efektivitāte vēl nav 
pietiekami novērtē-
tas — tā ir salīdzinoši 
maz pētīta un tiek reti 
izmantota. Zināšanas 
par biblioterapiju ir 
niecīgas, trūkst mācību 
un metodisko līdzek-
ļu, turklāt nav standar-
tu, kas regulētu biblio-
terapijas speciālista zi-
nāšanas, pienākumus 
un atbildību.

Biblioterapijas istaba grāmatveikalā Bātā, Anglijā
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terapeita profesionālo kompetenci un darbību Latvijā 
-

kumi Nr.268 “Noteikumi par ārstniecības personu un 
studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesio-
nālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, 
kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un 
praktisko zināšanu apjomu”. Šie noteikumi paredz, ka 
mākslas terapijas speciālists ir ārstniecības persona, 
kas ieguvusi maģistra grādu veselības aprūpē un pro-
fesionālo kvali*kāciju vienā mākslas veidā (vizuāli plas-
tiskā māksla, deja un kustība, drā-
ma, mūzika), tāpēc bibliotekārs, 
pedagogs, sociālais darbinieks 
vai jebkura cita persona bez me-
dicīniskās un mākslas izglītības 
Latvijā netiek uzskatīta par māks-
las terapijas speciālistu. (3)

Līdz ar to daļa speciālistu, kas 
biblioterapiju varētu izmantot 
darbā, to nedrīkst darīt, jo cilvēks 
bez medicīniskās izglītības nevar 

-
dējādi netiek izmantots biblio-
tēku literārais potenciāls, kas ar 
ētisko un estētisko vērtību starp-
niecību varētu sniegt indivīdam 
atbalstu aktuālu problēmu risi-
nāšanā un personības izaugsmē.

Jebkurā biblioterapijas pro-
cesā stingri ievērojama ētika, jo 
problēmsituācijā cilvēks ir vājš, 
neaizsargāts, informācija, ar kuru 
viņš dalās, ir dziļi personiska.

Starpdisciplinārās izcelsmes 
un plašā izmantojuma dēļ biblio-
terapiju pēta un praktizē dažādu 

psihologi, sociologi, sociālie dar-
binieki, pedagogi, arī bibliotekā-

un viedokļi par tās izmantošanas 

-
pijas de*nīcijās tiek runāts par 
domu un uzvedības maiņu ar la-
sīšanas palīdzību, piemēram:

“lasāmmateriāla izmanto- ó
šana personīgo problēmu 
risināšanā un psihoterapijā” 
(10);
“psihoterapijas metode, kad personīgo problēmu  ó
risināšanai un citos terapeitiskos nolūkos izman-

“lasīšanas izmantošana emocionālu izmaiņu pa- ó
nākšanai un personības pilnveidošanās un izaug-
smes veicināšanai” (13);
“lasītāja un literatūras mijdarbības process, kas  ó
var tikt izmantots personības analizēšanā, korek-
cijā un izaugsmē” (22);

“uz drukāto un nedrukāto, emocionālo un infor- ó
matīvo materiālu interaktīvu apgūšanu balstīta 
darbības programma, kas tiek īstenota ar tāda 
bibliotekāra vai cita speciālista palīdzību, kurš 
pārzina cilvēka psiholoģiju un emocionālo trau-
cējumu novēršanu” (21).

Ņemot vērā lasīšanas lielo nozīmi zināšanu gū-
šanā, ētiskajā un estētiskajā audzināšanā, var rasties 

rezultātu orientētu lasīšanu, kas parasti saistīta ar 
kādu klientam aktuālu tēmu (skat. 1.attēlu).

Biblioterapiju nevar traktēt arī kā speci*sku lasī-
šanas vadības metodi bibliotēkās. Kā norāda krievu 
bibliotēkzinātnieces Jūlija Drešere (Юлия Дрешер) un 

Ольга Латыпова), neskatoties uz to, 
ka biblioterapijai un lasīšanas vadībai ir daudz kopī-
ga, tie tomēr nav sinonīmiski jēdzieni, jo biblioterapi-

 

Biblioterapeitiskās situācijas analīze 

Klienta stāvokĜa izpēte 

Sociāldemogrāfisko datu 
(dzimums, vecuma grupa, 

nacionālā un reliăiskā 

piederība, sociālā grupa, 

profesionālā grupa, sabiedriskā 

darbība) vākšana 

Indivīda veselības stāvokĜa un galveno 

problēmu noteikšana 

Slimnieka 
anamnēzes 

izpēte, viĦa tieša 

iepazīšana 

sarunas procesā 

Indivīda, kuram 
nav veselības 

traucējumu, 

problēmu izpēte 

Ārstēšanas modeĜa veidošana 

Biblioterapijas mērėu un uzdevumu formulēšana, piesaistot ārstu, bibliotekāru, 

psihologu, sociologu u.t.t., atkarībā no konkrētās situācijas 

Nepieciešamās literatūras un biblioterapijas procesa taktikas izvēle 

Klienta stāvokĜa papildus izpēte profilaktiskā vai ārstnieciskā procesa gaitā, 
atkārtotas konsultācijas ar speciālistiem 

Biblioterapeitiskās sadarbības metodikas korekcija 

Biblioterapeitiskās darbības rezultātu noslēdzošā analīze, secinājumu formulēšana 

1.attēls. Biblioterapijas procesa strukturālais modelis
Дрешер, Ю. Современная концепция подготовки специалиста – библиотерапевта : 
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ja prasa dziļu lasītāja personības un problēmu analīzi, 
tādēļ ir laikietilpīgāka un darbietilpīgāka. (28)

Biblioterapiju var īstenot divējādi — izmantojot 
individuālo un grupu darbu. Individuālās ārstēšanas 
procesā piedalās tikai speciālists un pacients, bieži 
tiek izmantotas pašpalīdzības grāmatas (par tām tā-

un pedagoģiskajā darbā vairāk tiek praktizēta grupā-
lā biblioterapija.

Par termina “biblioterapija” relatīviem sinonīmiem 
var uzskatīt tādus jēdzienus kā “lasīšanas terapija”  
(reading therapy), “grāmatterapija” (book therapy), “li-
teratūras terapija” (literatherapy), “terapeitiskā lasīša-
na” (therapeutic reading) u.c. Literatūras izmantošanu 
pacienta stāvokļa noteikšanā sauc par “bibliodiag-
nostiku” (bibliodiagnostics), savukārt literatūras iz-
mantojums saslimšanas novēršanā ir “bibliopro*lak-
se” (biblioprophylaxis).

problēmu un palīdzēt saprast, ka arī citiem ļaudīm ir 
tādas pašas vai līdzīgas problēmas, kā arī sekmēt jau-
nu vērtību atrašanu un esošo pārvērtēšanu.

Biblioterapijas attīstība

Runātais un rakstītais vārds par iedarbīgu 
līdzekli atzīts jau sen. Piemēram, 9.gadsimtā 

Avicenna 

jeb Abū-Alī Ibn Sīnā) “Dziedināšanas grāmatā” 
no visiem iedarbības veidiem uz slimnieku 

-
raksts “Dvēseles dziedināšanas vieta”.

Viens no pirmajiem amerikāņu speciālis-
tiem, kas ieteica izmantot lasīšanu darbā ar 

uzskatītais Bendžamins Rašs (Benjamin Rush). 
1802.gada 10.novembrī lekcijā “Par slimnīcu 
celtniecību un vadību” (On the construction 

and management of hospitals) viņš pauda 
domu, ka pacientu izklaidei un izglītībai 

katrā slimnīcā būtu ierīkojama neliela bib-

liotēka. Savukārt amerikāņu ārsts Džons 

Minsons Galts (John Minson Galt) bija pir-

mais, kas aprakstīja metodi, kura vēlāk 

tika nosaukta par biblioterapiju

tika izdota viņa grāmata “Garīgo slimību ār-
stēšana” (Treatment of insanity) un 1853.gadā 
publicēta eseja “Par garīgi slimu pacientu lasī-
šanu, atspirgšanu un izklaidi” (On reading, rec-

reation and amusements for the insane). (26)

asociācija (The Medical Library Association), kas aktīvi 
izmantoja daiļliteratūras lasīšanas dziedinošās spējas. 

-
mins “biblioterapija”. (30) Presē šo terminu pirmo reizi 

Samuel 

McChord Crothers -

(A literary clinic) viņš dalījās pieredzē par grāmatu iz-
mantošanu depresīvu pacientu ārstēšanā. 1920.gadā 

valodas vārdnīcā” (Oxford English dictionary). (21)

slimnīcas (Veterans Administration Hospital) galvenā 
bibliotekāre Seidija Pītersone Delanija (Sadie Peter-

son Delaney -
ņu kara veterānu ārstēšanā. Lai izvēlētos pacientam 
piemērotu lasāmvielu, viņa analizēja katra slimības 
vēsturi. Strādājot kopā ar sociālajiem darbiniekiem 
un psihiatriem, S.Pītersone Delanija praktizēja bib-
lioterapiju gan bibliotēkas, gan interešu klubu pa-
sākumos. Viņas izveidotā biblioterapijas tehnika tika 

gadā S.Pītersone Delanija uzstājās konferencēs, lasīja 
lekcijas un apmācīja bibliotekārus, kam bija interese 
par biblioterapiju. (9)

Wil-

liam Claire Menninger) publicēja pētījumu, kurā rak-

ārstēšanas plānā un vēlamos rezultātus. Kopā ar tēvu 
-

kumos ietilpa gan ārstniecības iestādes bibliotēkai 
komplektējamo grāmatu, gan konkrētam pacientam 
paredzētās lasāmvielas apstiprināšana pēc bibliote-
kāra ierosinājuma. Ieteikumus bibliotekārs izstrādāja, 
balstoties uz savām zināšanām un pacientu lasīšanas 
ieradumu vērojumiem. (9)

Sister Mary Agnes) laik-

Bendžamins 
Rašs 1783.gadā 
37 gadu vecumā 
Čārlza Vilsona Pīla 
(Charles Willson 
Peale) gleznā
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rakstā Catholic Educational Review publicētā raksta 
“Biblioterapija darbā ar nesabiedriskiem bērniem” 
(Bibliotherapy for socially maladjusted children) par 
šīs metodes aktīviem piekritējiem kļuva skolotāji, kas 

1950.gadā amerikāņu bibliotēkzinātniece Kero-
laina Šrodesa (Caroline Shrodes) doktora disertācijā 
“Biblioterapija: teorētisks un klīniski eksperimentāls 
pētījums” (Bibliotherapy: a theoretical and clinical-

experimental study) raksturoja trīs galvenos bibliote-
rapijas posmus.

Identi0cēšanās1.  posmā lasītājs apzinās savu līdzību 
ar daiļdarba varoni. Lai tā noritētu sekmīgi, jāizvē-
las pacientam piemērota lasāmviela. Jo lielāka būs 
problēmsituācijas līdzība piedāvātajā materiālā un 

būtiska ir dziļa un pilnīga rakstnieka radītās pasau-
les uztvere un izjūta, kas ir priekšnoteikums tam, lai 
biblioterapijas procesā tiktu sasniegti lasītāja psihes 
dziļākie slāņi, skarta viņa vērtību sistēma. (29)
Katarse2. 

apzinās un izjūt, ka citi cilvēki saskaras ar tādām 
pašam problēmām un emocijām.
Izpratnes3.  posms dod iespēju distancēti aplūkot 

savu problēmu vai situāciju, paraudzīties uz to no 
cita skatapunkta.
K.Šrodesa norādīja, ka biblioterapijā veiksmīgi iz-

mantojama divu veidu lasāmviela — daiļliteratūra un 
didaktiskie teksti. (19)

Ameri-

can Library Association) apstiprināja termina “biblio-
terapija” skaidrojumu: “Lasīšanai izvēlētā materiāla 

skaitā psihiatrijā, un konsultēšanā, lai problēmas risi-

Biblioterapijas virzieni un skolas

Kaut arī praksē biblioterapija lietota jau sen, kā 
zinātne tā ir salīdzinoši jauna, tādēļ vēl joprojām ak-
tuāls ir jautājums par tās vietu zinātņu sistēmā, kā arī 
biblioterapijas veidu klasi*kāciju.

1978.gadā amerikāņu bibliotēkzinātniece Rea 
Džoisa Rūbina (Rhea Joyce Rubin) izdeva grāmatu 
“Biblioterapijas izmantošana: ceļvedis teorijā un prak-
sē” (Using bibliotherapy: a guide to theory and practi-

ce

garīgās veselības aprūpes speciālisti, un mākslas bib-
lioterapija, ko var izmantot arī citi, piemēram, biblio-
tekāri, pedagogi, sociālie darbinieki. (21)

Foto: Ligita Ieviņa
Kolāža: Gatis Buravcovs
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sauktās uz literatūru balstītās terapijas (literature-ba-

sed therapies):
tradicionālā biblioterapija, kad pacients pats lasa  ó
literatūru;

 ó Michael Shiryon) terapi-
ja, kad literatūra tiek lasīta pacientam priekšā;
radošā rakstiskā terapija ( ó creative writing therapy), 
kad pacients raksta literāros darbus (dzeju, īsos 
stāstus, pasakas, dzīvesstāstus u.c.);
radošā mutvārdu terapija ( ó creative orating the-

rapy), kad pacients stāsta savu dzīvesstāstu vai 
mutiski lasa daiļdarbu. (20)

Izmantojot šādu biblioterapijas veidu klasi*kāciju, 
kurā bez grāmatu lasīšanas iekļauta arī klausīšanās, 
rakstniecība un stāstniecība, de*nēt biblioterapiju ir 
krietni sarežģītāk. Klausīšanos var izmantot ne tikai 
darbā ar redzes invalīdiem, bet arī ar citām grupām.

Visbiežāk sastopams biblioterapijas iedalījums 
klīniskajā biblioterapijā, kas ir ārstēšanas, parasti psi-
hoterapijas, metode, un attīstošajā biblioterapijā, kas 
orientēta uz personības izaugsmes veicināšanu un 
tiek īstenota, mācoties un izglītojoties.

Klīniskā biblioterapija tiek izmantota, ja pacien-
tam ir nopietnas veselības problēmas (smagas slimī-
bas, invaliditāte) un stress (tuvinieka slimība, nāve), un 
to efektīvi praktizē ārstniecības iestādēs, piemēram, 
psihiatriskajās slimnīcās, rehabilitācijas centros, veco 
ļaužu pansionātos. Starptautiskās bibliotēku asociā-
ciju un institūciju federācijas (International Federation 

of Library Associations and Institutions, IFLA) “Vadlīnijās 
bibliotēkām, kas ilgtermiņā apkalpo slimnīcu pacien-
tus, vecus ļaudis un cilvēkus ar īpašām vajadzībām” 
(Guidelines for libraries serving hospital patients and the 

elderly and disabled in long-term care facilities) teikts: ja 
ir pietiekami liels un kompetents personāls, bibliotēkai 
jāatbalsta un jāveicina biblioterapijas programmas pa-
cientiem. Vadlīnijās uzsvērta biblioterapijas efektivitā-
te darbā ar tādām sabiedrības grupām kā bērni, gados 
veci cilvēki un depresīvi pacienti. (8)

attīstošās biblioterapijas uzmanības lokā ir 
pacienta personības attīstīšana (patstāvības un inicia-
tīvas veicināšana, komunikācijas spēju pilnveidošana, 
kritiskas attieksmes veidošana), palīdzības sniegšana 
adaptācijas problēmu pārvarēšanā, emocionālo saišu 
veidošana ar apkārtējiem u.tml., šo biblioterapijas veidu 
var izmantot bērnudārzos, skolās, augstskolās, kultūras 
namos, bibliotēkās, sanatorijās, nometnēs u.c. (28)

-
kas biblioterapijas skola un Eiropas biblioterapijas 

-
skata, ka biblioterapija ir izmantojama tikai ārstnie-
cības iestādēs. Biblioterapiju viņi iedala divos veidos:  
1)  klīniskajā, kо izmanto darbā ar slimajiem pacientiem,  
2) psihohigiēniskajā, kas kalpo garīgi veseliem pa-
cientiem, kuri citu medicīnisku problēmu dēļ jūt 
emocionālu diskomfortu. (30)

Eiropas biblioterapijas skolas pamatā ir zviedru 
neiropatologa un biblio*la Jākoba Bilstrēma (Jakob 

Billström) idejas un valda uzskats, ka biblioterapiju 
var praktizēt arī ārpus slimnīcām. Eiropas bibliotera-
pijas skola pievēršas dažādām sociālajām grupām — 
biblioterapijas seansi pārsvarā notiek bibliotēkās un 
literatūras salonos, kur atbilstošas mūzikas pavadībā 
noris prozas vai dzejas lasīšana un viedokļu apmaiņa 

palīdz izvairīties no drūmām domām un nomāktības, 
bailēm, stresa, kon[iktsituācijām u.t.t. (30)

Pasaku terapija

Pasakas kā cilvēka psihes atspulgu ir pētījuši pa-
Erich Fromm), Ēriks 

Berns (Eric Berne), Karls Gustavs Jungs (Carl Gustav 

Jung) u.c. Pasaku vide, kur darbojas fantāzijas radītie 
tēli un pastāv neesošas iespējas, savā veidā psihiski 
norobežo no problēmas, taču vienlaikus tajā rodamas 
paralēles ar realitāti. Pasakām ir dziļas saknes cilvēces 
vēsturē un kultūrā, to sižetā parasti koncentrējas tau-
tas gudrība un pieredze.

Bērniem pasakas ir ceļvedis pieaugušo pasaulē. 
Pasakās aprakstītie notikumi kļūst par pirmo dzīves 
skolu, tajās atspoguļotā varoņu rīcība — par labā un 
ļaunā paraugu. Pasaku saturs bērnus ne tikai izklaidē, 
bet arī liek viņiem aizdomāties par darbā apskatīta-

-
foras veidā ietērpto vēstījumu bērnam ir vieglāk sa-
prast un pieņemt.

Pasaku terapijā var izmantot dažādas metodes: 
pasaku analīzi, uzdevumu risināšanu, pasaku sacerē-
šanu un stāstīšanu. (27)

Pasakas analīze ó  ir to satura apspriešana pēc kon-
krētiem jautājumiem, piemēram, “Par ko ir šī pasa-
ka?”, “Ko tā māca?”, “Kāpēc varonis zaudēja (ieguva) 
ko vērtīgu?”, “Kā tu rīkotos viņa vietā?”, “Kas notiktu, 
ja varonis izvēlētos citu ceļu?”, “Kas būtu, ja pasakā 
darbotos tikai labie (sliktie) tēli?”, “Vai pasaka varētu 
beigties citādi?”, “Kā tieši?”, “Kas šajā pasakā ir līdzīgs 

domāt, argumentēt viedokli, diskutēt.
Pasakas uzdevumi ó  dod iespēju bērnam paraudzī-
ties uz notiekošo no dažādiem skatapunktiem, pat-
stāvīgi meklēt atbilstošāko risinājumu un pieņemt 
lēmumu. Svarīgi, lai uzdevumam nebūtu tikai viens 

-
mulēt tā, it kā to uzdotu pasakas varonis nevis pie-
augušais, kurš vada biblioterapijas seansu.
Pasaku sacerēšana ó  var būt gan rakstiska, gan mu-
tiska, pēc vēlēšanās ilustrācijai izmantojot rotaļlie-
tas vai citus līdzekļus. Darbojoties grupā vai indi-
viduāli, pasakas var arī zīmēt. Pasaku sacerēšana ir 
veiksmīgi izmantojama ne tikai darbā ar bērniem, 

-
jas zinātņu doktores, Sanktpēterburgas Pasaku tera-
pijas institūta (Институт сказкотерапии) direk-

Татьяна 

Зинкевич-Евстигнеева) grāmatā “Projektīvā psiho-
diagnostika pasaku terapijā” minētie piemēri. (5)
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Dzejas terapija

Dzejas izmantošana, lai uzlabotu veselību vai piln-
veidotu personību, rodama jau pirmatnējā sabiedrī-
bā, kad šamanis vai dziednieks kopienas vai indivīda 
labklājības nodrošināšanai skaitīja vai dziedāja reli-
ģiskus motīvus saturošas rindas. Par pirmo zināmo 

-
celsmes romiešu ārsts Soranuss (Soranus), kurš mūsu 
ēras pirmajā gadsimtā ieteica ārstēšanā izmantot 
dzeju un drāmu. (12)

-
dze dzejas terapijas izmantošanā garīgi slimiem pa-
cientiem. Ārstniecības iestādē, kurā savulaik strādāja 

-
sīja un rakstīja dzeju, viņu darbi tika publicēti slimnī-
cas laikrakstā The Illuminator. (15)

20.gadsimta 50.gadu 
sākumā dzejnieks, farma-
ceits un jurists Īlaijs Grei-
fers (Eli Greifer) izveidoja 
dzejas terapijas grupu 
Krīdmūras (Creedmore) 
slimnīcā Ņujorkā. Sadar-
bojoties ar psihiatrijas 
doktoriem Džeku Līdiju 
(Jack J. Leedy) un Semu 
Spektoru (Sam Spector), 
1959.gadā šāda grupa tika 
noorganizēta arī Kember-
lendas (Cumberland) slim-
nīcā Bruklinā. 1963.gadā 
Ī.Greifers publicēja rakstu 
“Dzejas terapijas principi” 
(Principles of poetry the-

rapy). 1969.gadā Dž.Līdijs 
izteica aicinājumu garīgās 
veselības aprūpē strādājo-
šajiem aprakstīt savu pie-
redzi dzejas izmantošanā. 
Iesniegtos 22 autoru raks-
tus viņš apkopoja grāma-
tā “Dzejas terapija: dzejas 
izmantošana emocionālo 
traucējumu novēršanā” 
(Poetry therapy: the use of poetry in the treatment of 

emotional disorders). (12)
20.gadsimta 70.gados arvien vairāk veselības ap-

rūpes speciālistu sāka izmantot dzeju grupu nodar-
-

turs Lērners (Arthur Lerner), kas 1973.gadā nodibināja 
Dzejas terapijas institūtu (The Poetry Therapy Institu-

te). Institūts praktizēja līdz 1992.gadam. (11) Pašlaik 
-

terapijas un dzejas terapijas federācija (National Fede-

ration for Biblio/Poetry Therapy) (16) un 1981.gadā di-
binātā Nacionālā dzejas terapijas asociācija (National 

Association for Poetry Therapy) (15), kas četras reizes 
gadā izdod žurnālu Journal of Poetry Therapy

organizāciju tīmekļa vietnēs publicēts biblioterapeita 
(dzejas terapeita) ētikas kodekss.

-
mantot dažādas metodes: analīzi, klausīšanos, rakstī-
šanu.

Dzejas analīze ó  ir dzejas terapijas speciālista izrau-
dzīta dzejoļa apspriešana, lai noskaidrotu pacienta 
attieksmi vai rosinātu pārdomas par tajā ietverto 
vēstījumu.
Dzejas klausīšanās ó  laikā speciālists pacientam 
dzeju lasa priekšā. Svarīgi atcerēties, ka liela nozī-
me ir ne tikai lasītā saturam, bet arī balss tonim, 

Dzejas rakstīšana ó  ir process, kad pacients pats 
rada daiļdarbu un pēc tam kopā ar dzejas terapijas 
speciālistu to analizē. Zināms, ka negatīvo emociju 
pārvarēšanai cilvēki mēdz izmantot radošas darbī-

bas, piemēram, zīmēšanu, muzicēšanu, rokdarbus 
-

tātēm, turklāt to realizēt var pavisam vienkārši — 
-

zējot klienta radīto, ieteicams atturēties no kritikas, 
īpaši par gramatikas un stila kļūdām.

Interneta resursu izmantošana — 
jauns posms biblioterapijas attīstībā

Informācijas tehnoloģiju attīstības rezultātā bib-
lioterapijā arvien biežāk tiek izmantoti globālā tīmek-
ļa teksti un tā piedāvātās komunikācijas iespējas. Šo 
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biblioterapijas virzienu mēdz saukt par tīmekļa tera-
piju (webotherapy), par tiešsaisaistē balstītu bibliote-
rapiju (online-based bibliotherapy) vai tiešsaistes tera-
piju (online therapy), e-terapiju (e-therapy), internet-
balstītu biblioterapiju (internet-based bibliotherapy) 
vai interneta terapiju (internet therapy). (17)

Irāņu bibliotēkzinātnieks, laikraksta Webology gal-
Alireza Noruzi) min 

šādus tīmekļa terapijas uzdevumus:
sniegt informāciju par problēmu; ó
palīdzēt lēmuma pieņemšanā; ó
sekmēt izpratni, ka citiem ir tādas pašas vai līdzī- ó
gas problēmas;
veicināt diskusiju; ó
palīdzēt rast alternatīvu problēmas risinājumu; ó
tiešsaistē apspriesties ar speciālistu. (18) ó

vienlaikus izmanto arī tradicionālo biblioterapiju. (17)
Šo virzienu var veiksmīgi izmantot cilvēki ar kustī-

teritoriālo faktoru par maznozīmīgu uzskatīt nedrīkst 

vidē, allaž ir grūti sadarboties. Jāņem vērā, ka prob-
lēmas var radīt ne tikai dažādas mentalitātes, valodas 

Bez profesionālajām zināšanām un prasmēm tī-
mekļa terapijas speciālistam jāspēj kompetenti dar-
boties arī ar pacienta elektroniskajiem ziņojumiem, 
piemēram, e-pasta vēstulēm, — ne tikai jāsaprot 
uzrakstītais, bet arī jāpielāgo savs komunikācijas 
stils: gan izsakoties skaidri un atklāti, gan izmantojot 
rakstīto tekstu papildinošus līdzekļus (attēlus, audio, 
video, emocijzīmes, burtu lielumu, stilu, krāsas, inter-
vālus u.t.t.). (31)

-
dāvātās anonimitātes iespējas. Kaut gan komunikāci-
jas process notiek neklātienē, speciālistam jāsniedz 

-
ciešams, lai radītu uzticību un palīdzētu pacientam 

-
guļoto un saņemto informāciju skar datu aizsardzības 
jautājums, tāpēc tīmekļa terapeitam jāsniedz tikai 
pati nepieciešamākā un pret ļaunprātīgiem nolūkiem 
drošākā informācija, kā arī garantējama pacienta 
anonimitāte.

Cits būtisks tīmekļa terapijas faktors ir lietderīga 
neredzamības izmantošana. Neredzamība nav tas 
pats, kas anonimitāte. No vienas puses, neredzot se-
jas izteiksmi, žestus, kustības un nedzirdot balsi, daļa 
informācijas zūd, taču, no otras puses, veidojas vienlī-
dzīga diskusija, kas turklāt ievērojami aktivizē iztēli — 
neklātienē rakstot par savām problēmām, pacientam 
attīstās pašanalīzes spējas. (31)

posmu biblioterapijas attīstībā. Digitālajās bibliotē-
kās un citos elektroniskajos resursos var atrast da-
žāda veida literatūru, tāpēc ir iespēja praktizēt arī, 
piemēram, tiešsaistes pasaku terapiju vai interneta 
dzejas terapiju.

Pašpalīdzības grāmatas — derīgas 
vai kaitīgas?

Par vienu no biblioterapijas metodēm tiek uzska-
tīta pašpalīdzības grāmatu (self-help books, selfim-

provement books) lasīšana, kaut, iespējams, daudzi 
šo grāmatu cienītāji tās neuzskata par biblioterapijas 
līdzekli, bet vienkārši meklē tajās sev aktuālu problē-
mu risinājumu. Pašpalīdzības grāmatas parasti satur 
informāciju par vispārējo psiholoģiju, cilvēka domā-
šanu un uzvedību, sevis pilnveidošanu un izaugsmi, 
attiecību veidošanu, stresa pārvarēšanu, savas identi-
tātes apzināšanu u.tml., tāpēc lasītājam it kā tiek dota 
iespēja visu apgūt un īstenot saviem spēkiem. (6)

Pašpalīdzības grāmatas tradicionāli tiek reklamē-
tas kā pašapziņas celšanas un panākumu veicināša-
nas līdzeklis. Pretēji viedoklim, ka ar šāda veida lite-
ratūras lasīšanu rezultātus iespējams sasniegt ātrāk, 
nekā izmantojot citas metodes, amerikāņu pedagogs 
un publicists Stīvs Salerno (Steve Salerno) apgalvo, 
ka šīs grāmatas faktiski ir kaitīgas, jo piedāvā īslaicī-
gus uzlabojumus, kas ātri pāriet un beigās rada sma-
gu vilšanos. (23) Pašpalīdzības grāmatu kvalitāte un 
efektivitāte, to autoru ētiskā un profesionālā atbil-
dība ir nepārtraukts psihologu diskusiju temats, jo 
pārsvarā tieši šīs profesijas pārstāvji rada šāda veida 

-
sultantu asociācijas (American Counseling Associa-

tion) izstrādāto ētikas kodeksu un psihologa darbu 
regulējošiem noteikumiem, tiek mēģināts pasargāt 
potenciālos lasītājus no nekvalitatīvām pašpalīdzības 
grāmatām. (25)

Iegādājoties pašpalīdzības grāmatu, jāņem vērā:
vai tajā sniegtas ziņas par autoru, kas viņš ir; ó
vai izdevumam pievienota bibliogrā*ja, cik plaša  ó
un autoritatīva tā ir;

 ó
vai problēmas risināšanas stratēģijas balstītas uz  ó
zinātniskiem pētījumiem un profesionālo pieredzi.

Viedokļi par pašpalīdzības grāmatu lietderību at-

izskaidrojama gan ar to vieglo pieejamību, gan pri-
vātumu, ko tās sniedz — risinot problēmas bez citu 
palīdzības, paaugstinās cilvēka pašnovērtējums, no-
stiprinās ticība saviem spēkiem, ir lielāks gandarījums 
par paveikto (ņemot vērā, ka saskarsmes klātienē nav, 
pacients nemana grāmatas autora ieguldījumu prob-
lēmas atrisināšanā, turklāt atbildība par problēmas risi-
nājuma veiksmīgu vai ne tik veiksmīgu iznākumu šajā 
gadījumā patiesi lielā mērā atkarīga no pacienta paša). 

gūts arī ievērojams *nansiāls ietaupījums — speciālis-
ta apmeklējums pacientam izmaksā daudz vairāk nekā 
grāmatas iegāde vai patapināšana bibliotēkā.

svarīga. Neatkarīgi no tā, kāds biblioterapijas veids un 
paņēmiens tiek izmantots un kādas jomas speciālists 
to vada, krājuma komplektēšana, bibliogrā*sko datu 
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apstrāde, bibliogrā*ju veidošana un citi bibliotekāra 
pienākumi biblioterapijas procesā ir neaizvietojami.

Nākotnes biblioterapijas pētījumu virzieni Latvijā 
varētu būt saistīti ar biblioterapijā izmantojamo re-

-
torijām Latvijā. Biblioterapijas materiālu izvēle nebūt 
nav vienkārša. Lai arī daudzas problēmas ir aktuālas 
visos laikos un valstīs, kas ļauj balstīties uz ārzemju 

mentalitāti, pasaules skatījumu un citus faktorus.

Raksta pamatā — Z.Groziņas maģistra darbs “Bib-

lioterapijas nozīme personības psiholoģisko problēmu 

risināšanā”, kas aizstāvēts Latvijas Universitātes Sociālo 

zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju 

nodaļā 2009.gada pavasarī.
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