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 Biblioterapia seniorów zakłada stosowanie 

literatury, poradników  i innych materiałów 

alternatywnych w niwelowaniu stresu po 

traumatycznych wydarzeniach, łagodzenia 

bólu, zaburzeń nastroju, w stymulacji 

rozwoju lub poprawy jakości życia. 

Dzięki niej poznają różne strategie radzenia 

sobie i są zachęceni do działania.



 Cele i zadania biblioterapii wobec seniorów:

- pomaga pokonać trudności i problemy; 
- pomaga zaakceptować siebie i obecną sytuację;
- wzmacnia poczucie własnej wartości;
- zmniejsza stres i lęk;
- niesie ulgę w cierpieniu;
- pomaga w uaktywnianiu siebie; 
- integruje osoby samotne oraz ze szczególnymi 
potrzebami



 Dobór materiałów biblioterapeutycznych 

dla seniorów

Uzależniony jest od ich potrzeb i możliwości 

percepcyjnych oraz od celu terapii.

Zaleca się stosowanie książek z dużą 

czcionką ( np.: wspomnienia, biografie), filmy, 

muzykę, obrazy, plansze, fotografie, a nawet 

przedmioty



 Wybór odpowiedniej literatury

W zależności od indywidualnych potrzeb:

- sedativa – teksty uspokajające

- stimulativa – teksty aktywizujące

- problematica – teksty wywołujące refleksję

- sacrum – pozwalające łączyć się duchowo 

z Istotą Wyższą, przeżywać stany religijnej  

ekstazy



 Warto ją stosować wobec osób po udarach. 

Naukowo udowodniono, że dostarczanie tym 

pacjentom bodźców poprzez czytanie 

sprawia, iż wszystkie parametry fal 

mózgowych rosną. Istotny jest nie tylko 

sens ukryty w słowie, ale przede wszystkim 

jego melodyka i rytm. To powoduje 

wzmożone wibracje, które przyspieszają 

kontakt ze światem zewnętrznym. 

Prawidłowo funkcjonujący mózg poprawia 
zdrowie, poczucie szczęścia.



 CZAS – wg psychologa dr Ewy Woydyłło
(to coś czego każdy z nas potrzebuje najbardziej)

C – cierpliwość (łagodność, delikatność, wyrozumiałość, 

spokój)

Z – zachwyt (to radość z jej obecności, każdy potrzebuje 

zachwytu choćby jednej osoby)

A – akceptacja (to danie osobie wolności do bycia taką, jaka 

jest i kochanie jej takiej, jaka jest)

S – szacunek (to grzeczność i troska o uczucia i dobro 

danej osoby)



 Listy do A. Mieszka z nami Alzheimer – Anna Sakowicz

Treść książki jest uniwersalna – opowiada o chorobie Alzheimera, 
a temat starości, odchodzenia prędzej czy później stanie się 
udziałem każdego z nas. Wyjątkowa perspektywa dziecka 
przemawia do wszystkich, bo w zderzeniu z ogromnym problemem

jakim jest nieuleczalna choroba, wszyscy 

stajemy się bezradni jak dzieci. Autorka dzieli 

się w dużej mierze swoimi przeżyciami; opowieść powstała na 

na podstawie jej własnych doświadczeń - jej 

mama choruje na Alzheimera. Pisanie stało się 

swoistą autoterapią i przyniosło jej wielką ulgę. 

I nauczyło, że najlepszym lekiem jest miłość.



 Zamknięte drzwi – Magda Szabo

Nasycona psychologiczną głębią powieściowa 

rozgrywka dwóch silnych charakterów - sławnej 

pisarki i jej gospodyni: niezależnej, szorstkiej 

i obcesowej na zewnątrz, a w rzeczywi-

stości czułej i pomocnej. Jaki sekret 

kryje się pod maską obojętności?

Wyjątkowo mocna proza zawierająca 

wątki autobiograficzne.



 Małe eksperymenty ze szczęściem. Sekretny dziennik 

Hendrika Groena lat 83 ¼ - Hendrik Groen

W krótkich, szczerych i bezpretensjonalnych wpisach do dziennika, 

śledzimy pełen wzlotów i upadków rok z życia Hendrika Groena, prze-

bywającego w domu spokojnej starości w północnej części Amsterdamu. 

Hendrik powołuje do życia anarchistyczny KLUB JESZCZE ŻYWYCH 

STARUSZKÓW, a gdy na horyzoncie pojawia się Eefje, 

idealna druga połówka, pastuje buty, szczotkuje zęby, 

przygładza resztki czupryny i rusza do boju, nie bacząc 

na śmieszne i straszne konsekwencje. Dni szybko 

mijają i z każdym kolejnym nabieramy pewności, że 

nie będzie łatwo rozstać się z tym pełnym uroku 

staruszkiem.



 Niezawinione śmierci – Wiliam Wharton 

Książka o charakterze autobiograficznym, w której Wharton opisuje 
przeżycia związane ze śmiercią swojej córki, zięcia i dwóch wnuczek. 
Dzieli się miłością, smutkiem, gniewem oraz pragnieniem doskonałej 
sprawiedliwości.

To powieść, która w tym samym stopniu jest afirmacją 

życia, co opowieścią o śmierci. To książka o życiu 

pogodzonym ze śmiercią, o duchowej przemianie 
i pogłębionym rozumieniu naszych codziennych 

zmagań. 



 Bajka o włosie Patryku – Malina Prześluga

Narratorem bajki jest energiczny włos o imieniu Patryk. Jego 
mentorem zaś Siwy. Siwy wie najwięcej, Siwy dużo przeżył i 
widział już w życiu niejedno. Wie, jaki jest koniec włosów oraz 
co może je spotkać, gdy wypadną z głowy. Wie, że łysienie 
oznacza… zagładę.
Jak zawsze u Maliny Prześlugi – śmiejemy się 
z absurdalnego humoru i… samych siebie. 
Mamy okazję zastanowić się nad kruchością 
życia, która i nas dotyczy… Książka jest 
także dowodem na to, że warto marzyć i że 
przy odrobinie determinacji każdy cel jest 
możliwy do osiągnięcia, choćby z początku 

wyglądało to zupełnie inaczej.



 Pollyanna – Eleanor H. Porter

Powieść opisuje losy tytułowej bohaterki Pollyanny, 
niezwykłej jedenastoletniej dziewczynki, obdarzonej 
ujmującym charakterem i promieniującej pogodą ducha. 
Naturalna radość, troskliwość i miłość do 

innych nie gasną w dziewczynce nawet 

wobec najtrudniejszych doświadczeń 

życiowych. Wręcz odwrotnie. To nie tragiczne 

sytuacje i nieprzychylni ludzie zmieniają 

Pollyannę, to ona zmienia otaczający ją 

świat na lepsze.



 Dwoje ludzi – Iwona Chmielewska

„Gdy dwoje ludzi żyje razem, to jest im łatwiej, bo są razem i 
jest im trudniej, bo są razem” – tak zaczyna się książka. 
Książka, którą od lat delektują się zagraniczni wielbiciele 
autorki i która w Polsce również jest doceniana. To typowy 
picturebook, w którym za pomocą prostych metafor opisane 
są i pokazane zależności w związkach. 
Jest to książka uniwersalna, zarówno dla 
dzieci i dla dorosłych. Do podarowania 
w dniu ślubu, w rocznicę związku, 
do refleksji po rozstaniu, lub u kresu życia.



 Dom, który się przebudził – Martin Widmark, Emilia 

Dziubak

To opowieść o tym, że zawsze można zacząć żyć od 

nowa i jak ważne jest aby mieć się o co troszczyć. 

Jest o samotności po utracie 

współmałżonka, o uważności 

i otwarciu się na nowe 

znajomości.



 Seniorzy w natarciu – Catharina Ingelman-Sundberg

Przezabawna opowieść o dziarskich emerytach, 

opowieść o tym, że prawdziwe życie zaczyna się około 

osiemdziesiątki. Zręcznie skonstruowana komedia 

kryminalna, lekka, zabawna na 

poprawę nastroju. Ale też ku przestrodze, 

by nie każdemu szalonemu pomysłowi 

ulegać w dojrzałym wieku.



 Mindfulness dla zdrowia. Jak radzić sobie z bólem, 

stresem i zmęczeniem – V. Burch, D. Penman

Autorki opierając się na osobistych doświadczeniach, 

proponują ośmiotygodniowy trening uważności. 

Podają proste podejście do uzdrowienia 

ciała i umysłu dla osób zmagających 

z wyniszczającym bólem oraz 

chorobami przewlekłymi.



 Chata. Gdzie tragedia zderza się z wiecznością – WM. Paul 

Young

To piękna historia o tym, jak Bóg przychodzi do nas w naszych 

smutkach, do nas uwięzionych we własnych rozczarowaniach, 

zdradzonych przez własne wyobrażenia. Nigdy nie zostawia nas tam, 

gdzie nas znajduje, jeśli się przy tym nie 

upieramy. 

Dla mnie jest po powieść o WYBACZANIU 

sobie, innym, Bogu



CHATA - Sam Worthington i Octavia Spencer 

Ekranizacja światowego bestsellera Williama Paula Younga 

(ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy).

Poruszająca opowieść o niezwykłej 

podróży, która pozwala zrozpaczonemu 

ojcu na nowo odnaleźć sens życia i odkryć 

ostateczną prawdę o miłości, stracie 

i przebaczeniu. 



 Miłość leczy – Mietek Szcześniak – Nadzieja na Moście do Nieba

Słowa: Jacek Cygan

Nie załamuj rąk, potrzebne będą, by pogładzić czyjś policzek.
Nie załamuj świata stron, pojedziemy jeszcze hen, za horyzont życzeń.
Nie załamuj skrzydeł, zresztą podobasz mi się nawet z troszeczkę 
nadłamanym.
Nie załamuj się, bo Cię kochamy!

Miłość leczy bliskością ludzi.
Miłość leczy nadzieję budzi.
Miłość leczy, spojrzenie, dotyk.
Miłość leczy, pamiętaj o tym.

A gdy przyjdzie ból, będziemy, by potrzymać Cię za rękę.
A gdy przyjdzie śmiech, wpadniemy, by zaśpiewać Ci piosenkę.
Musisz wierzyć mocno, wiarą wiar, wiarą dziecka, wiarą taty, mamy…
Musisz wierzyć mocno, bo Cię kochamy!



SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ELEMENTAMI BIBLIOTERAPII

Temat: „Jak sprawić by czas w wieku emerytalnym był czasem 
ubogacenia, a nie udręki”

Cel: uświadomienie sobie co mnie ubogaca w życiu, a co dręczy;     
rola wybaczenia w codziennym życiu człowieka

Uczestnicy: osoby 60+ ( max 12 os.)

Czas trwania: 1,5h

Materiały: WM. Paul Young, Chata,  2012 ISBN 97883755340419 

s. 8-9; 276-277

Eleni, Wybaczyłam by móc dalej żyć. „Na żywo” nr 46 
2020 s. 36-37
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