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Od Redakcji
From Editor

Problematyka funkcji terapeutycznej dzieła literackiego jest dziś na ogół omijana 
w pracach teoretyków biblioterapii, a nawet przez praktyków, a przecież utwór literacki 
nie tylko się nią charakteryzuje, ale i dzięki niej uwydatnia swoje ogólne wartości biblio-
terapeutyczne. Właśnie m.in. poprzez te wartości literatura piękna oddziaływa, spełnia 
zatem rolę użytkową, czyli funkcję (łaciński wyraz functio oznacza czynność lub działa-
nie). Znaczenie funkcji terapeutycznej literatury, jest nie do przecenienia w praktyce 
biblioterapeutycznej, stąd problematyka ta jest bardzo ważna nie tylko z teoretycznego, 
ale i praktycznego punktu widzenia. Tym bardziej, gdy się zważy, że o terapeutycznych 
wartościach i funkcjach literatury pisał już w XIX wieku Piotr Chmielowski. Warto 
przypomnieć, że główne wskazania wychowawcze i terapeutyczne Chmielowskiego 
znalazły wybitnych kontynuatorów w XX wieku, przede wszystkim w osobie prof. Jana 
Trzynadlowskiego. Dlatego też pojęciu tej funkcji oraz jej działaniu należało poświęcić 
w tym numerze więcej uwagi, co też uczyniono w artykule, pt.: O funkcji terapeutycznej 
i wychowawczej dzieła literackiego w badaniach biblioterapeutycznych – na przykładzie 
psychoanalitycznych interpretacji baśni Bruno Bettelheima oraz interpretacji Pisma 
Świętego z pozycji psychologii głębi Anzelma Grüna. 

Również następny artykuł, pt.: Śmiech, komizm, śmiechoterapia, przedstawia m.in. 
emocjonalny charakter terapeutycznego oddziaływania całością treściowo-formalną 
sztuk komediowych z podkreśleniem śmiechu jako wartości biblioterapeutycznej. Wy-
pada od razu dodać, że komedie napisane przez autorkę tekstu – Katarzynę Wojtaszak 
– były wystawiane na wrocławskich i poznańskich scenach teatralnych. Jak i to, że ge-
lotologia w Polsce jest stosunkowo nową dziedziną (badania na temat śmiechu), a swoją 
nazwę zawdzięcza greckiemu bóstwu śmiechu – Gelosowi. Na Zachodzie zainteresowa-
nia badawcze sięgają XIX wieku i związane są z angielskim przyrodnikiem Karolem 
Darwinem, który badał zachowania związane ze śmiechem, a także z pracami nad komi-
zmem filozofa francuskiego Henri Bergsona. Współczesne omówione badania dotyczą 
przede wszystkim terapii śmiechu opartej na założeniu, że spontaniczny śmiech pomaga 
odreagować stres, konflikty, frustracje.

Kolejny artykuł przedstawia opis badań nad zastosowaniem poznawczo-behawio-
ralnej biblioterapii w leczeniu zaburzeń seksualnych. Problematyka raczej nieobecna 
w polskiej biblioterapii, dlatego też autor – Kiriakos Chatzipentidis – sięgnął m.in. do 
prac z baz danych EBSCO, Science Direct, ProQuest. Okazuje się, że biblioterapia jest 
z powodzeniem stosowana na Zachodzie, zwłaszcza w zaburzeniach pobudzenia seksu-
alnego (HSDD) u kobiet.
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Natomiast tematem poezjoterapeutycznego artykułu Wandy Matras i Marcina Kani 
jest autoterapeutyczna twórczość poetycka Katarzyny Dominik – autorki cierpiącej na 
zespół mielodysplastyczny szpiku kostnego. Zbiór jej wierszy z lat 2007-2014 ukazał się 
w trzech tomikach.

W „Dziale Międzynarodowym”, za zgodą autorek, zamieszczamy przedruk z cza-
sopisma Journal of the University Librarians Association of Sri Lanka, Vol.17, Issue 2, 
July 2013 – artykułu Arulanantham, S. and Navaneethakrishnan, S., pt.: Introducing 
Bibliotherapy in Public Libraries of Jaffna district: an Exploratory Study, poświęcony 
biblioterapii ofiar wojny domowej w Sri Lance.

Polecamy także recenzję prof. Wity Szulc znakomitej książki dotyczącej arteterapii 
oraz obszerną pracę bibliograficzną Haliny Halatyn, zachęcając, jak zwykle, do współ-
pracy z naszym pismem.
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Wskazówki dla autorów

Przez artykuł w czasopiśmie rozumiemy opracowanie naukowe, arkusz wydawniczy 
(tj. ok. 40 000 znaków topograficznych łącznie ze spacją). Format MS Word, czcionka 
Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza. Teksty prosimy przysyłać w for-
mie elektronicznej na adres e-mail redakcji, ewentualnie na płycie CD-ROM wraz z jed-
nym egzemplarzem wydruku w formacie A 4 na adres redakcji. Do każdego artykułu nale-
ży dołączyć streszczenie autorskie w języku polskim o objętości ok. 100 wyrazów (ok. 1000 
znaków) oraz przekład tytułu artykułu i streszczenia na język angielski.

Na pierwszej stronie artykułu powinien być umieszczony jedynie tytuł oraz oświad-
czenie Autora, że tekst przedstawiany redakcji „Przeglądu Biblioterapeutycznego” nie 
był dotychczas opublikowany, ani zgłoszony do publikacji gdzie indziej, a także adres 
do korespondencji (e-mail) wraz z imieniem i nazwiskiem autora.

Tekst artykułu powinien być podzielony na podrozdziały zaopatrzone w śródtytuły. 
Tytuły czasopism, wystaw, konferencji, programów itp. powinny być zapisane w cudzy-
słowiu, natomiast tytuły publikacji (książek, artykułów itp.) należy wyróżnić kursywą. 
Przypisy powinny być umieszczone na dole strony i ponumerowane liczbami arabskim. 
Przypisy te – w przypadku zastosowania przypisów bibliograficznych – można zastąpić 
odesłaniem do bibliografii załącznikowej: odesłanie w tekście umieszcza się wtedy 
w nawiasie okrągłym, a opisy bibliograficzne wykorzystanej literatury przedmiotu nale-
ży umieścić na końcu tekstu w bibliografii załącznikowej, najlepiej w układzie alfabe-
tycznym autorów. (Według zaleceń podanych w książce M. Antczak i A. Nowackiej, 
Przypisy. Powołania. Bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, 
Warszawa 2009, Wyd. SBP).

Artykuły są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach 
naukowych. O przyjęciu do publikacji autorzy informowani będą w ciągu 2. miesięcy od 
otrzymania go przez redakcję. Głównymi kryteriami akceptacji artykułu do druku są: 
zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość poznawcza tekstu, jego struktura orga-
nizacyjna i komunikatywność języka naukowego.
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