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Abstract 

    This paper aims to be simultaneously a theoretical approach to education through library therapy, as an 

interdisciplinary and therapeutic activity that uses psychology and librarianship through guided reading with 

participants, because language is one of the most important human values, an essential and defining feature for 

individual existence and for the evolution of society. 

       Reading can transform and change for the better your life and the lives of others, and the reader forms his 

own ideas, finds personal solutions to the problems encountered and can be inspired to make an act of creation. 

The use of reading and writing helps to treat certain life problems or mental disorders and sends us to the term of 

library therapy. This is not a branch of psychology, but a set of directions that includes and involves reading and 

writing in treating these disorders. 
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         Termenul de biblioterapie provine din alăturarea celor două cuvinte greceşti “biblion” 

(carte) şi “therapeia” (vindecare), care ne trimit cu gândul la vindecare prin carte. În ajutorul şi 

consilierea oamenilor cu tulburări  mentale. 

 Biblioterapia are ca principale obiective:   

➢ Citind  informaţii din cărţile recomandate, cititorul este ajutat să pătrundă în esenţa 

acestor 

➢ Cărţile propuse oferă discuţii despre valori şi atitudini care pot genera informaţii şi 

exemple despre persoane care s-au confruntat cu probleme similare. 

      Dintre scopurile biblioterapiei amintim: 

➢ Cititorul este îndemnat prin biblioterapie spre cunoaşterea de sine, spre găsirea acelei 

cărţi care îi este necesară în evoluţia personal 

➢ Criteriul de selecţie al cărţilor trebuie  să  respecte nevoile personale  

➢ Lectura este  un act conştient, aducând beneficii cititorului:  ajută la experimentarea de 

idei noi, la creşterea emoţională, la conştientizarea lecturii, instruirea şi cizelarea 

abiliăţilor sociale, la dezvoltarea emotională, de a relaţiona cu persoane şi mentalităţi 

diferite, soluţionarea propriilor preocupări şi probleme. 

        Conform diverselor surse biblioterapia se defineşte ca sinteză a biblioteconomiei, 

psihologiei şi psihoterapiei.  

     În domeniul biblioteconomiei, tehnica biblioterapiei  este folosită  ca o cale de îndrumare 

şi dezvoltare a cunoştinţelor de lectură a cititorului. În biblioteci activitatea de biblioterapie îşi 

propune ca  obiectiv principal formarea unei potriviri ale informaţiilor, realizarea unei linişti 

spirituale a personalităţii, obţinerea îndemânării de autoreglare, precum şi priceperilor 

psihologice necesare pentru o activitate de success în rândul tinerilor. 

    În procesul educaţional contemporan o problemă majoră este formarea unui mediu socio-

cultural, în care cărţile şi lectura să încurajeze implicarea activă. Pentru eficientizarea   în faţă 

provocărilor din plan personal, calea cea mai eficientă, este calea biblioterapiei. 
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        Biblioterapia urmăreşte formarea capacităţilor şi îndemânărilor umane pentru a rezista în 

situaţii excepţionale: boli, stres, depresie, avînd rolul de a întări voinţa, de a creşte nivelul 

intelectual şi de a spori pe cel educational. 

         Principalele ţinte ale biblioterapiei sunt: 

✓ de a oferi  cititorului informaţii despre probleme; 

✓ de a acorda suport pentru a intra  în esenţa problemelor; 

✓ de a  dezvolta discuţii despre  noile valori şi atitudini; 

✓ de a crea afinitate şi afecţiune cu indivizii care prezentă tulburări psihice; 

✓ de a investiga calea în care au fost clarificate şi găsite soluţii la  probleme. 

   Pentru ca oamenii să prezinte o sănătate emoţională  şi spirituală optimă, se recomandă să 

se utilizeze biblioterapia, deoarece conferă,  susţine şi promovează dezvoltarea individuală. 

         Din analiza datelor rezultă că oamenii conştientizează importanţa biblioterapiei ca soluţie 

a tulburărilor lor, aceasta permiţîndu-le să se descopere pe ei înşişi, să afle starea de bine prin 

obţinerea  de satisfacţii şi bucurii de a trăi, iar pe cei care sunt derutaţi spiritual să îi îndrume în 

acest demers al căutării. 

         Biblioteca stă la baza dezvoltării personale, iar bibliotecarul intervine pentru a influenţa  

pozitiv activitatea desfăşurată, pentru a oferi sprijin, îndrumare  şi motivare utilizatorului în 

drumul său  spre autodepăşire. 

         Pentru a îndrepta şi repara consecinţele transformărilor sociale şi personale orientarea spre 

direcţia  biblioterapeutică răspunde nevoilor cititorilor şi creşte prestigiul bibliotecii. Utilizarea 

biblioterapiei poate ajuta, în mod semnificativ la îmbunătăţirea calităţii actului de comunicare 

cu cartea şi dezvoltării personale. 

         Lectura prin cărţi recomandă materiale cu conţinut educativ şi terapeutic, în format tipărit 

sau digital, pentru a le oferi sprijin în rezolvarea problemelor pentru care aceştia solicită 

asistenţă. 

         Pentru a ne atinge obiectivele în cadrul orelor de consiliere terapeutică trebuie să mergem 

pe drumul biblioterapiei, cât şi mediul de viaţă al individului. Folosirea acestui instrument 

creativ al biblioterapiei poate reprezenta o soluţie complementară în  tratamentul  tulburărilor  

psihice  şi  în  desfăşurarea  unor sesiuni/programe de  dezvoltare  personală, menite  să 

revigoreze  şi  să păstreze rezultatele  terapiei. 

         În această epocă informaţională, biblioterapia se încrede pe psihoterapia centrată pe 

proces, care  aduce schimbarea, se intervine activ, individul fiind implicat direct în procesul 

schimbării, utilizînd resursele existente, care produc efecte psihoterapeutice. 

         Prin biblioterapie pacientul este ajutat de psiholog sau psihoterapeut să perceapă mai bine 

unele probleme cu care se confruntă. Toate materialele informaţionale tipărite sau scrise au rolul 

de a-l educa pe pacient despre afecţiunea pe care o prezintă sau pentru a da randament la 

tratamentul propus. Cu cât pacientul este mai implicat şi participă activ şi în afara orelor de 

terapie, cu atât îi creşte nivelul de responsabilitate în propriul demers de vindecare. 

         Biblioterapia în era informaţională sau epoca digitală reprezintă un mod eficient de 

intervenţie psihoterapeutică asupra unor categorii de persoane. Din această categorie amintim: 

indivizii care nu beneficiază de servicii psihologice, cum sunt persoanele în vârstă, a căror 

deplasare este îngreunată şi imposibilă, persoanele cu situaţii financiare precare sau cu care au 

domiciliu  în zone defavorizate de astfel de servicii psihoterapeutice.  
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     Curiozitatea faţă de realitatea înconjurătoare, frecvenţa mare a întrebărilor reprezintă 

caracteristici specific perioadei preşcolare. O metodă eficientă în depăşirea acestor provocări 

apărute în viaţa copiilor o constituie biblioterapia. Primii şapte ani din viaţă reprezintă perioada 

importantelor achiziţii, când se pun bazele personalităţii. În această perioadă se însuşesc primele 

norme şi reguli de conduită în grup, se învaţă adaptarea la mediu, se însuşeşte citit-scrisul. În 

procesul de vindecare al copilului se cunosc două forme de biblioterapie: una reactivă şi una 

interactivă axate în procesul de transformare al copilului.          

        Biblioterapia face parte din categoria metodelor terapeutice creativ-inovative, în care 

găsim strategii precum tehnica desenului, jocul de rol, în care fiecare participant interpretează 

un anumit rol.  

        Biblioterapia este o metodă terapeutică expresivă şi creativă, care prin folosirea cărţilor 

îi ajută pe copii să-şi rezolve problemele. 

       Specialiştii au stabilit mai multe scopuri ce pot fi atinse prin metoda biblioterapiei:  

✓ poate fi un instrument de diagnosticare;  

✓ un mijloc de îmbunătăţire a relaţiilor;  

✓ ca strategie complementară, ce are ca instrument cartea;  

✓ ca o transmiterea şi asimilare de cunoştinte şi informaţii.  

      Fiecare mijloc terapeutic are instrumente specifice: dramatizarea este specifică jocului de 

rol, desenele copiilor sunt specifice tehnicii desenului, iar metaforele sunt specifice basmelor şi 

poveştilor terapeutice. 

       Poveştile terapeutice oferă copilului şansa să se identifice cu personajul din naraţiune. 

Dacă acest lucru nu se realizează, povestea terapeutică nu are finalitate.            

      Formulele de tip terapeutic sunt unelte prin intermediul cărora poveştile intră-n sufletul 

copiilor şi îi ajută să-şi analizeze propriile gânduri şi emoţii, folosind animaţia, ficţiunea, 

simbolurile. 

     Poveştile terapeutice îl au ca beneficiar pe copil. În functie de specificul copilului şi al 

problemei, poveştile se pot asculta în diverse forme: acasă alături de familie, în exerciţiul 

terapeutic, în spaţiul cabinetului de consiliere psihopedagogică; întregului colectiv de copii sau 

în grupuri mici. Cadrele didactice dornice să utilizeze biblioterapia trebuie să colaboreze cu 

bibliotecarul, consilierul, psihologul, părinţii. Prin colaborarea lor, copii sunt ajutaţi în demersul 

therapeutic. 

      Demersul unei terapii include:  

✓ poveştile ca instrumente de lucru în scop educativ şi terapeutic, 

✓ conducătorii activităţii şi beneficiarii,  

✓ stare afectivă de deschidere,  

✓ o relaţie bazată pe încredere,  

✓ evitarea stigmatizării şi a prejudecăţilor.  

        Activitatea educativ - terapeutică se poate realiza în locaţii diferite: sala de grupă, 

cabinetul psiho-pedagogic sau într-un cadru familiar, sigur, vesel şi cunoscut de copil, ferit de 

condiţii care pot perturba activitatea în sine.  

       Vom găsim poveştile de tip terapeutic într-o mare varietate,  atât în literatura existentă cât 

şi elaborate în mod creativ, de psihologi şcolari, cadre didactice sau chiar părinţi.  

       Temele abordate prin poveştile didactice sunt cele se pot dezvolta prin audierea poveştilor 

cu anumită morală, legate de dezvoltarea trasăturilor caracteriale pozitive: ascultare, dreptate, 
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punctualitate, atenţie, flexibilitate, prudenţă, blândeţe, generozitate, răbdare, bunătate, hărnicie, 

recunoştinţă, hotărâre, respect, toleranţă, compasiune, iertare, conştiinciozitate, înţelepciune, 

responsabilitate, creativitate, modestie, sensibilitate, credinţă, sinceritate, curaj, perseverenţă, 

dar şi trăsături negative (ironia, lauda, lenea, persiflare). Materialele care nu aparţin spaţiului 

didactic, de învăţământ sunt acele poveşti care au substrat psihologic. Mesajele transmise de 

către aceste poveşti sunt de natură terapeutică.  

       Specialiştii terapeuţi au denumit povestea terapeutică numind-o  povestea care  vindecă, 

pentru că rolul lor este de  a-i aduce copilului o transformare, o însănătoşire, o satisfacţie, o 

mulţumire, o îmbărbătare şi încurajare, indiferent de problema cu care se confruntă. 

       Copii se dezvoltă personal şi au nevoie de poveşti terapeutice pentru că ele îi conduc 

spre magie, spre alte lumi şi alte experienţe.  

      Biblioterapia, artterapia, meloterapia, dansterapia şi alte tehnici de relaxare sunt căile de 

stimulare pentru copii, sunt portiţe deschide spre calea dezvoltării personale şi individuale. 
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Abstract  

 Early education is the best age to set a basis for esthetic education of children. The main factor for this is 

the particular sensibility that children are exposed to at an early age, when children are extremely receptive for the 

“beauty” around them. Fine arts are a perfect educational tool to cultivate in children the love for beauty. Esthetical 

perception cultivates in children the esthetic taste, esthetic competencies, esthetic emotions, esthetic attitude.  

 Key-words: esthetic education, esthetic sensibility, sensorial artistic and esthetic perception, esthetic norms 

and values. 

Ideea perfecţionării personalităţii în creştere este un pilon  educaţional constant, promovat 

pe parcursul evoluţiei istorice de numeroşi filozofi, savanţi, artişti, pedagogici în avansarea 

socială şi culturală a civilizaţiei umane. 

O abordare specifică a acestei probleme este susţinută de cadrele didactice din domeniul 

educaţiei plastice, care confirmă influenţa artei plastice în sensibilizarea şi dezvoltarea estetică 

a urmaşilor noştri. Numeroase cercetări în domeniul pedagogiei artelor demonstrează multiple 

valenţe formative ale artelor, cele plastice fiind mai uşor de perceput, de simţit, de înţeles şi de 

trecut prin filiera emoţilor estetice. De aceea, se consideră că arta plastică chiar din perioada 

educaţiei timpurii este o activitate complexă, care angajează plenar personalitatea copilului în 

actul creaţiei plastice, educându-l „să vadă” şi „să înţeleagă” frumosul creat de mâinile lui, dar 

şi cel din jurul lui. 

Prin activităţile de artă plastică în educaţia timpurie copilul capătă cunoştinţe despre 

armonia formelor, culorilor, despre armonizarea compoziţională elementară a elementelor de 

limbaj plastic, despre anumite procedee, tehnici de lucru cu instrumente şi materiale de artă. 

Anume aceste pregătiri practice, însoţite de scurte explicaţii teoretice reprezintă condiţii 

necesare pentru procesul cunoaşterii artistice şi estetice. [3] 
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