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"Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych"
'Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych' - to tytuł trzeciej Ogólnopolskiej Konferencji
Biblioterapeutycznej, która rozpocznie się we wtorek (14.11) w Opolu. Podczas warsztatów będzie
można dowiedzieć się o mocy słowa i jego wpływie na szczęście człowieka. Eksperci podpowiedzą
też, jak stosować bajkoterapię - ponieważ badania psychologów wykazały, że czytając określone
opowieści, można pomóc dzieciom w trudnych sytuacjach emocjonalnych.
Konferencja to dwudniowe spotkanie bibliotekarzy, nauczycieli, ekspertów w dziedzinie literatury,
ekspertów biblioterapeutów, wydawców oraz animatorów kultury literackiej najmłodszych. W
gronie prelegentów są najwybitniejsze osoby ze środowiska biblioterapeutycznego, eksperci
praktycy z całej Polski, m.in.:<br /> <ul> <li>Genowefa Surniak, prezes Polskiego Towarzystwa
Biblioterapeutycznego, </li> <li>dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie Nauk o
Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierownik Zespołu ds. Badań nad
Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, </li> <li>dr Agnieszka
Chamera-Nowak, adiunkt w Katedrze Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, </li> <li>dr Lidia Ippoldt, wiceprezes
Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, autorka publikacji z zakresu biblioterapii oraz
bajek terapeutycznych</li> <li>nauczyciele bibliotekarze PBW w Opolu: Justyna Jurasz i Joanna
Baran</li> <li>dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog, terapeuta, prezes Gdańskiego Wydawnictwa
Psychologicznego, ale przede wszystkim autorka serii książek dla dzieci o uczuciach i
emocjach.</li> </ul>Konferencja rozpocznie się spektaklem "Hokus pokus, czary mary… i Król”
w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu odbędzie się
wykłady, a później uczestnicy wezmą udział w dwudniowych warsztatach w Ośrodku
Szkoleniowym w Niwkach.<br /> <br /> Organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji
Biblioterapeutycznej ,,Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych” są Regionalny Zespół
Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Polskie
Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Dwudniowe spotkanie uświetni obchody 20-lecia powstania
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