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Nyugdíjasok a könyvtárban
Feljegyzések egy fejlesztõ biblioterápiás foglalkozássorozatról

A fejlesztõ biblioterápia Magyarországon még csak most kezd elterjed-
ni. A könyvtárak elsõként nyitották ki kapuikat a módszer felé, és kezdték
el azt alkalmazni. Az alábbiakban egy nyugdíjas könyvtárlátogatók köré-
ben szervezett foglalkozássorozat részleteibe nyerhetnek bepillantást, va-
lamint az ott kérdõív segítségével felvett adatokat ismerhetik meg.
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A BIBLIOTERÁPIA RÖVID TÖRTÉNETE

A biblioterápia gyökerei az ókorig nyúlnak vissza, a vallásos mûvek,
mint a Biblia vagy a Korán, a különbözõ mesegyûjtemények, mint az
Ezeregy éjszaka meséi vagy a különbözõ népmesék mind pozitív hatással
voltak olvasóik személyiségére, segítséget nyújtottak problémáik megol-
dásához. Azonban az irodalom, mint segítõ lehetõség tudatos alkalmazá-
sa egészen a 19. századig váratott magára, amikor 1833-ban John Minsin
Galt, egy amerikai orvos úgy nem gondolta, hogy érdemes lenne a külön-
bözõ betegeknek irodalmat, szépirodalmat olvasni. Az ötlet nem volt új
keletû, hiszen a hagyományos hindu orvoslásban meséket adnak a bete-
geknek, hogy a történet feletti meditálással enyhítsék problémáikat. A
biblioterápiát, mint módszert, elõször csak különbözõ zárt intézmények-
ben, pszichiátriai osztályokon alkalmazták, majd késõbb fokozatosan ter-
jedt el, használták már a kórházak könyvtáraiban, majd nyilvános könyv-
tárakban, iskolákban is.

FEJLESZTÕ BIBLIOTERÁPIA A KÖNYVTÁRAKBAN

A kórházi alkalmazást követõen a könyvtárak az elsõk között nyitották
ki kapuikat a biblioterápia felé. A módszer könyvtáros szakmához való
tartozásának ékes bizonyítéka, hogy az American Library Association
(ALA) 1939-ben biblioterápiás bizottságot alakított, ahol hivatalosan is
könyvtári szolgáltatásként ismerték el a módszert. Ahogyan azt láthatjuk,
az Amerikai Egyesült Államokban igen korán széles körben elterjedt a
fejlesztõ biblioterápia alkalmazása. Magyarországon azonban nem ilyen
jó a helyzet. Annak ellenére, hogy a hét éves könyvtáros továbbképzés ke-
retében a könyvtárosok részt vehetnek „A fejlesztõ biblioterápia alkalma-
zásának lehetõségei a gyerekkönyvtári munkában” címû akkreditált kép-
zésen. A biblioterápia hazai elterjedése viszonylag lassú, néhány elszánt
ember köré szervezõdnek helyi csoportok. Az információnyújtás érdeké-
ben és a vállalkozó szellemû emberek összefogására megalakult a Magyar
Irodalomterápiás Társaság, néhány hónapja pedig létrejött az Oláh An-
dor Biblioterápiás Társaság. Úgy tûnik, a könyvtárakban kezdi megvetni
lábát a fejlesztõ biblioterápia. 

FEJLESZTÕ BIBLIOTERÁPIÁS FOGLALKOZÁSSOROZAT
EGY MEGYEI KÖNYVTÁRBAN

Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vállalkozó kedvû ol-
vasói számára biblioterápiás kört szerveztünk, amelyen 11 nõ vett részt,
az átlagéletkor pedig 71 év volt. Két hetente, összesen nyolc alkalommal
tartottunk ilyen beszélgetéseket. A foglalkozássorozat elején és végén is
megkértem a résztvevõket, hogy töltsenek ki egy-egy kérdõívet. Sajnos be-
tegség miatt egyikük nem tudott részt venni több foglalkozáson, így a to-
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vábbiakban 10 résztvevõvel folytatott foglalkozássorozat tapasztalatairól
olvashatnak. A késõbbi elemzés céljából pszichológiai teszteket is kitöltöt-
tek, valamint a foglalkozások egy része kamera segítségével felvételre ke-
rült, azonban terjedelmi okokból nem kívánom az összes mérõeszköz
eredményét bemutatni, így a kérdõívbõl válogatva mutatom majd be a
foglalkozássorozat tapasztalatait. 

A feldolgozandó mûvek kiválasztása során igyekeztünk figyelembe ven-
ni, hogy milyen nehézségekkel néznek/nézhetnek szembe a leendõ be-

szélgetés résztvevõi,
valamint azt, hogy
milyen témák érde-
kelhetik õket. Sze-
rettük volna elérni,
hogy a foglalkozás-
sorozat végére bará-
ti kapcsolat kösse
össze a jelenlévõket,
véleményüket meg-
oszthassák, hogy
érezhessék, problé-
máikkal nincsenek
egyedül. A mûvek

kiválasztásának legfontosabb szempontja az volt, hogy emberi kapcsola-
tokról, értékekrõl, értékrendekrõl szóljanak. A sorrend összeállításánál
pedig figyeltünk rá, hogy egyfajta íve legyen a foglalkozásoknak, az elsõ
és az utolsó alkalommal megismert mûvek kissé könnyedebbek legyenek.
Ezek alapján a felhasznált novellák sorrendben a következõk voltak: 

Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel
Csáth Géza: Rozi
Csáth Géza: Irén mama
Karinthy Frigyes: Pista, a gyöngykagyló
Csáth Géza: Egymást boldogítva
Karinthy Frigyes: Férfiideál
Örkény István: Az új lakó
Örkény István: Az utolsó meggymag
A mûvek megismerése több módon történt: hangfelvételrõl, az egyik

résztvevõ elõadásában, aki szívesen vállalta, hogy felolvassa, kipróbáltuk
azt a lehetõséget is, hogy mindenki megkapja nyomtatásban, valamint a
többit én olvastam fel, és egy alkalommal a választott novella részletekben
került felolvasásra. Amikor a résztvevõk valamilyen formában meghallgat-
ták az irodalmi alkotásokat, inkább hagyatkoztak a szubjektív értelmezé-
sükre, az események saját gondolatmenetükben történõ elhelyezésére, az

pontról pontra

Fordulópont 65106



elhangzott hozzászólások szubjektívebbek voltak. Abban az esetben, ami-
kor a résztvevõk nyomtatásban megkapták a választott irodalmat, jobban
ragaszkodtak a szó szerinti változathoz, gyakrabban idézték az adott
részletet, és a beszélgetés is inkább követte a szerzõ gondolatmenetét, tör-
ténetvezetését. Az érdeklõdést abban az esetben sikerült leginkább fenn-
tartani, amikor szakaszonként olvastuk fel a választott novellát, ekkor
minden részlet után megbeszéltük az elhangzottakat, és megpróbáltuk
kitalálni, hogy mi lesz a folytatásban.

Azok a mûvek, amelyek drasztikusabb
életeseményt mutattak be, például meg-
halt az egyik szereplõ, vagy a férj meg-
ölte feleségét (Rozi), nagyobb vitát,
hosszabb beszélgetést váltottak ki,
mint az olyan történetek, amelyek
humorosabbak voltak (Az utolsó
meggymag).

A foglalkozásokat kezdetén a részt-
vevõknek nem mondtam el túl sok in-
formációt a sorozatról, amelyen részt
vesznek, csak annyit, hogy mûveket fo-
gunk megismerni, és arra vagyok kíváncsi,
hogy mi a véleményük a hallott alkotásokról.
Mi jut róluk eszükbe, mit gondolnak az egyes
szereplõk reakcióiról, cselekedeteirõl, döntéseirõl. Milyen más módon visel-
kedhetett volna a választott karakter, és ez mennyiben változtatta volna
meg a történet végkimenetelét. Annak ellenére, hogy a szerzõt nem ismer-
ték, nehezen sikerült elszakadni a történet fonalától, különösen az elsõ be-
szélgetések során kértek többször, hogy tegyek fel kérdést, hogy mire vagyok
kíváncsi, és õk majd válaszolnak. A késõbbiekben azonban a beszélgetések
egyre gördülékenyebbek lettek.

A foglalkozások nagyon jó hangulatban teltek, az oldottabb hangulat
megteremtése érdekében tea és sütemény került az asztalra. Az egyetlen
dolog, ami végig zavarta õket, és aminek hangot is adtak, az volt, hogy a
beszélgetés végéig nem árultam el, hogy ki a mû szerzõje, és mi a mû cí-
me. Úgy gondoltam, hogy az, ha ismernék ezeket az információkat, befo-
lyásolná a mûrõl alkotott véleményüket.

Már a foglalkozássorozat elején többen felvetették, hogy jó lenne, ha a
résztvevõk korát tekintve nem lenne ennyire homogén a csoport, ha más
korosztály tagjai is részt vennének a beszélgetéseken. Ennek ellenére így
is több különbözõ nézõpont hangzott el, eltérõ vélemények ütköztek,
próbálták egymást meggyõzni saját álláspontjukról a mûvek feldolgozá-
sa során.
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Az idõ elõrehaladtával a beszélgetések egyre kötetlenebbek lettek, ezzel
egyidejûleg gyakran vágtak egymás szavába, azonban mindig volt, aki ezt
észrevette, és szóvá is tette közülük. A kérdõívbõl is kiderül, hogy ez za-
varta õket. A vélemények kifejtésénél igyekeztem odafigyelni, hogy min-
denki elmondhassa azt, ami az eszébe jutott, a foglalkozások végén pedig
minden alkalommal megkérdeztem, hogy volt-e olyan, amit még szeret-
tek volna elmondani. Természetesen voltak olyan résztvevõk, akik erõtel-
jesebben prezentálták mondandójukat, arra azonban érdemes odafigyel-
ni egy-egy foglalkozás vezetése során, hogy mindenki kapjon szót, aki
szeretne.

TAPASZTALATOK A KÉRDÕÍVEK ALAPJÁN

A kérdõívekkel és a tesztekkel kapcsolatban voltak nehézségeink. Egyes
kérdések nehezebben értelmezhetõek voltak, mint azt sejtettem. Az ilyen
problémák elkerülése érdekében legközelebb a kérdõíveket tesztelni fo-
gom. A tesztek, amelyekre az egyik válaszban is utaltak, sztenderd pszi-
chológiai tesztek voltak.

A kérdõív azon kérdésére, hogy mit várnak a foglalkozássorozattól, az
alábbi válaszok születtek (az utolsó két résztvevõ késõbb csatlakozott a
csoporthoz, így õk már részt vettek egy foglalkozáson, mielõtt kitöltötték
a kérdõívet): 

„Minden új dolog érdekel. Remélem, gazdagabbá tesz.”
„Ismereteim bõvüljenek. Tanulsága legyen, és segítsem a kutatómunkát.”

pontról pontra

Fordulópont 65108



„Még nem tudom.”
„Irodalmi élményeket keresek, ezért fogadtam el a felkérést.”
„Adjon újat a számomra.”
„Legyen: érdekes, fordulatos, elgondolkodtató.”
„Elvárásaim nincsenek, miután még nem tudom, hogy pontosan miben

tudunk majd segíteni. De nyitott vagyok és kíváncsi.”
„Az emberismeret bõvül számomra, jelenlévõ társaim meglátásai más

szempontba irányítják a figyelmemet.”
„Nagyon jól érzem magam, érdekesnek, pörgõsnek tartom. Talán jó

lenne, ha több, más korosztály is csatlakozott volna a csoporthoz.” 
„Tökéletesebben kellene csinálni.”
„Kíváncsi voltam, hogy milyen lesz a foglalkozás.”
És most nézzük meg, hogy mi tetszett legjobban a résztvevõknek a fog-

lalkozássorozat végén:
„Gondolkodtattak, vitára késztettek.”
„A kamera.”
„Az irodalmi szemelvénybõl kiindulva szabadon eresztettük gondolata-

inkat, az irodalomtól a saját tapasztalatokig jutottunk, asszociációs kész-
ségünk mûködött!”

„Sokszínû vélemények, a választott novellákról.”
„A mûvek megbeszélésén a szabad, szárnyaló fantázia, továbbszõtt

mesélés.”
„Gondolkodtató volt, véleményalkotásra késztetett.”
„Barátkozás, vidám légkör, nyitottság.”
„Az õszinte véleményközlés.”
„Remeknek találtam a kiválasztott novellákat.”
„A felolvasott novellák.”
A kérdõívekbõl kiderült, hogy a foglalkozássorozat azon célja, hogy a

résztvevõk barátkozzanak, beszélgessenek, megoszthassák a véleményü-
ket és mások gondolatait meghallgassák, sikeres volt.

A könyvtáros kiemelt helyzetben van, hiszen ismeri a könyvtárlátogató-
kat, az olvasók problémáit, ennek köszönhetõen bizalom alakul ki közöt-
tük, amely a fejlesztõ biblioterápiás foglalkozás alapja. A könyvtár a min-
dennapi élet részesévé vált, a „harmadik hely” az otthon és a munkahely
után, ahol a szolgáltatások repertoárja folyamatosan bõvül. Ilyen megva-
lósítható szolgáltatás lehetne a fejlesztõ biblioterápia. Azokban a kisebb
városokban, ahol nincs elég irodalomkedvelõknek szóló program, ezzel is
színesíteni lehetne a kínálatot. Mint az látható volt, a könyvtárban meg-
szólíthatóak olyan csoport(ok), akik szívesen részt vesznek ezeken a be-
szélgetéseken, emberekkel ismerkedhetnek, barátkozhatnak, vélemé-
nyükre kíváncsiak.
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A fejlesztõ biblioterápia lehetséges pozitív hatásai közül néhányat a kér-
dõívet kitöltõ résztvevõk is megemlítettek. Ezeken kívül szeretném ki-
emelni, hogy egy baráti kapcsolatokon nyugvó csoport alakult ki a foglal-
kozásoknak köszönhetõen, és ez a mai, egyre elszigetelõdõ társadalom-
ban igen nagy érték, a könyvtár pedig ezen emberi értékek teremtõjeként,
formálójaként léphet fel.
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