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A PTE BTK HUMÁN FEJLESZTÉSI ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET 

KÖNYVTÁR- ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNYI TANSZÉK 

 

BIBLIOTERÁPIA 

 

szakirányú továbbképzési szakjának képzési programja 

(a szakindításkor engedélyezett 2013. augusztusi program aktualizált változata) 

 

 

 

A biblioterápia fogalma a szépirodalomolvasás és kreatív írás segítő kapcsolat keretében való, 

személyiségfejlesztő célú, csoportterápiás struktúrájú alkalmazása, amely a pedagógiai, 

könyvtári és szociális ellátás területén ugyanúgy nemzetközileg elterjedt módszer, mint klinikai 

területen, betegek gyógyításának, rehabilitációjának a kiegészítőjeként. 

 

Képzési programunk kiforrott, koherens tartalmat kínál. 2013 augusztusában újítottuk meg az 

akkreditált biblioterápia szak (eng.száma: OH-FHF/2137-2/2009) tartalmát. Nálunk jelent meg 

az országban elsőként több nélkülözhetetlen tárgy pl. a 100 óra önismereti sajátélmény csoport; 

Csoportdinamika, csoportvezetés; Pszichoterápiás és biblioterápiás helyzetgyakorlatok; 

Biblioterápia speciális célcsoportoknak; A biblioterápia klinikai alkalmazása; Esetmegbeszélő 

szeminárium; Csoportos szupervízió. Az országban egyedül nálunk van 100 óra önismereti 

sajátélmény a képzésbe beépítve, ami a terapeutaképzés legfontosabb eleme, s amelyet 

irodalomterápiás módszerrel és személyközpontú szemléletben kapnak a hallgatók. 

 

A PTE budapesti és pécsi tagozata köztudottan magas szakmai színvonalat képvisel, amit az 

irodalomterápia területén országosan ismert és elismert, hiteles, tapasztalt gyakorló 

szakemberek oktatói és mentori munkája garantál. 

 

Hospitálásainknak a Magyar Irodalomterápiás Társaság irodalomterapeutáinak vezetésével 

működő csoportok adnak helyet. A tagok részt vesznek az oktatásban és a szakdolgozatok 

témavezetéseiben is. 

 

Képzésünk elsődleges célcsoportja azon informatikus könyvtárosok, könyvtárostanárok és más 

szakos pedagógusok köre, akik már alap- és mesterképzésük során is szerezhettek biblioterápiás 

alapismereteket, s többen annyira elköteleződtek ebben az irányban, hogy szívesen vállalnának 

speciális biblioterápiás továbbképződést. 

 

A további célcsoportok tekintetében kiemelendő, hogy a képzettség mint módszertani képzés 

kiválóan hasznosítható speciális ismereteket nyújt pszichológiai, szociális, addiktológiai és 

egyéb terápiás, orvosi, coaching, HR, pasztorációs, büntetésvégrehajtási területeken dolgozó 

szakemberek számára is. 
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1. A képzés hálóterve, félévenkénti óraszámokkal és kreditértékekkel: 

MODUL/tantárgy kredit I. félév 
II. 

félév 
III. félév IV. félév 

SAJÁTÉLMÉNY MODUL           

Önismereti sajátélmény I. 6 50       

Önismereti sajátélmény II. 6   50     

ALAPOZÓ MODUL           

Pszichoterápiás helyzetgyakorlatok I. 

Pszichoanalízis – pszichoterápia – 

filmművészet 

4 10       

Pszichoterápiás helyzetgyakorlatok II. 

Pszichoanalízis – pszichoterápia – 

filmművészet 

4   10     

Bevezetés a klinikai pszichológiába 3 8       

Egészségpszichológia 3 8       

Csoportdinamika, csoportvezetés 3   8     

Alkalmazott irodalomelmélet I. 3   8     

Alkalmazott irodalomelmélet II. 3     8   

Befogadáselméletek, recepcióesztétika 5 16       

Olvasásszociológia, olvasáspedagógia, 

olvasáspszichológia 
5   16     

A mai olvasmányműveltség tendenciái és vitái 3    8 

MÓDSZERSPECIFIKUS MODUL           

A biblioterápia elméleti alapjai 5 16       

Biblioterápiás helyzetgyakorlatok I. 4   10     

A biblioterápia klinikai alkalmazása 5     16   

Biblioterápia speciális célcsoportoknak I. 5     16   

Biblioterápia speciális célcsoportoknak II. 5       16 

Narratológia a gyógyításban és a biblioterápiában 3      8  

Biblioterápiás kutatások 3       8 

Bevezetés a művészetterápiába 3     8   

Kreatív írás, önéletírás és versírásterápia 3     8   

GYAKORLATI MODUL           

Biblioterápiás helyzetgyakorlatok II. 5     16   

Esetmegbeszélő szeminárium 5     16   

Hospitálás I-IV. 6   5 10 5 

Intézményi gyakorlat, önálló csoportvezetés 5       15 

Csoportos szupervízió 5       16 

Szakdolgozati konzultáció 2       6 

Szakdolgozat 8       x 

Záróvizsga 0       x 

Összes kredit 120         

összóraszám 395 108 107 98 82 
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2. Oktatók és tantárgyak (több bevont oktatónál több névnél is szerepelhet egy tárgy): 

 

dr. Árkovits Amaryl Eszter (pszichiáter, pszichoterapeuta, családterapeuta, DREAM kiképző 

terapeuta): Pszichoterápiás helyzetgyakorlatok II. Pszichoanalízis – pszichoterápia – 

filmművészet 

 

Barta Zsuzsanna (klinikai szakpszichológus, magyartanár, biblioterapeuta): Csoportos 

szupervízió; Hospitálás I-IV. 

 

dr. habil. Béres Judit (szakfelelős, PTE BTK, magyartanár, biblioterapeuta, személyközpontú 

tanácsadó-jelölt): A biblioterápia elméleti alapjai; Biblioterápiás helyzetgyakorlatok I-II.; 

Biblioterápia speciális célcsoportoknak I-II.; Biblioterápiás kutatások; Esetmegbeszélő 

szeminárium; Csoportdinamika, csoportvezetés; Csoportos szupervízió 

 

dr. habil. V. Gilbert Edit (irodalomtörténész, PTE BTK): Alkalmazott irodalomelmélet I-II.; A 

mai olvasmányműveltség tendenciái és vitái (kortárs irodalom); Befogadáselméletek, 

recepcióesztétika 

 

Hunya Csilla (pszichológus, pszichodráma vezető, alkotó-fejlesztő meseterapeuta, 

mentálhigiénés szakember): Bevezetés a meseterápiába 

 

Kovács Zsuzsanna (börtönpszichológus, biblioterapeuta): Hospitálás I-IV. 

 

Mirtse Zsuzsa (költő, író): Kreatív írás, önéletírás- és versírásterápia; Kortárs magyar irodalom 

 

dr. Papp-Zipernovszky Orsolya (pszichológus, SZTE BTK, egy. adjunktus): Narratológia a 

gyógyításban és a biblioterápiában; Egészségpszichológia 

 

Ruszthy Geraldine (gyógypedagógus, biblioterapeuta): A biblioterápia klinikai alkalmazása; 

Hospitálás I-IV. 

 

Sóron Ildikó (könyvtáros, magyartanár, biblioterapeuta): Biblioterápia speciális 

célcsoportoknak I-II.; Hospitálás I-IV. 

 

Tegzes Tünde (magyartanár, biblioterapeuta, mentálhigiénés szakember): Biblioterápia 

speciális célcsoportoknak I-II.; Hospitálás I-IV. 

 

dr. Tóth Máté (könyvtáros, magyartanár): Olvasásszociológia, olvasáspedagógia, 

olvasáspszichológia 

 

dr. G. Tóth Anita (pszichiáter, biblioterapeuta, magyar szakos bölcsész): Bevezetés a klinikai 

pszichológiába; A biblioterápia klinikai alkalmazása; Csoportos szupervízió 

 

dr. habil. Z. Varga Zoltán (irodalomtörténész, PTE BTK): Kreatív írás, önéletírás- és 

versírásterápia 

 

 

 

 

dr. habil. Béres Judit, PhD 

egyetemi adjunktus, szakfelelős 

PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományok Intézet Könyvtár- és 

Információtudományi Intézet 


