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Od Redakcji
From Editors
Zgodnie z projektem wydawania Serii Monografie „Przeglądu Biblioterapeutycznego” pod redakcją naukową prof. Wity Szulc i dr. Wiktora Czernianina, wraz z tym
numerem, ale w 2017 r., ukaże się Monografia nr 2, zatytułowana „Podstawy współczesnej biblioterapii. Podręcznik akademicki”, autorstwa Wiktora Czernianina, Haliny
Czernianin, Kiriakosa Chatzipentidisa. W podręczniku łatwo można rozpoznać główne
rozdziały książek, które już wydaliśmy w poprzednich latach, jednakże można znaleźć
w nim również materiały nowe. Chcieliśmy w nim dać ogólny, dostępny dla początkujących przegląd aktualnego stanu biblioterapii jako autonomicznej nauki oraz jak dochodzi ona, bez wątpienia, do zagadnień teoretycznoliterackich związanych z funkcją terapeutyczną literatury pięknej. Można oczywiście wystąpić z zarzutem, że roszczenia
biblioterapii do uwolnienia się od naukowych dyscyplin ją kształtujących zawierają już
w sobie pewne stanowisko akademickie, które wymaga uzasadnienia. Biblioterapia akademicka jest niewątpliwie nauką bardzo ciekawą i pożyteczną, albowiem może i chce
wypełniać zadania terapeutyczne, jakie stawiają sobie dyscypliny ją współtworzące; są
to jednak odrębne nauki, mimo że mają niektóre zakresy wspólne. Zasady autonomiczności biblioterapii nie są dogmatami, ale naukowymi teoriami, które można wesprzeć
wynikami terapeutycznymi. Takie pragmatyczne podejście jest jedynym, które nie wykracza poza jej granice.
Wydanie podręcznika jest realizacją postulatu I Krajowej Konferencji „Biblioterapia w ośrodkach akademickich” i ma zapoczątkować serię monografii, m.in. metodologicznych, które na wspomnianej Konferencji zaplanowano, i które są w trakcie opracowywania. Oby te wysiłki przyczyniły się do podniesienia biblioterapii w Polsce na wyższy
poziom, dorównujący poziomowi w innych krajach.
Na zawartość tego numeru „Przeglądu” składa się kilka artykułów, m.in. naszego
autorstwa o bogatej złożoności relacji między autorem jako człowiekiem a jego twórczością - na podstawie znakomitej książki Edwarda Fiała, „Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego”. Następnie tekst Kamili Madeja-Bień, Analiza konsekwencji psychologicznych i rozwojowych codziennego czytania dzieciom na podstawie
min. raportów z badań Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Artykuł zawiera analizę konsekwencji psychologicznych i rozwojowych codziennego czytania
dzieciom. Nakreśla również, wspierając się wynikami analiz statystycznych, współcze7

sne trudności związane z czytaniem książek przez osoby dorosłe, zarówno sobie, jak
i dzieciom. Interesujące jest również opracowanie Sary Siomkajło, Projekt „Mobilny
Ogródek Literacki” jako przykład wykorzystania książek obrazkowych (picture book)
autorstwa Iwony Chmielewskiej w warsztatowej pracy z dziećmi. Projekt „Mobilny
Ogródek Literacki” w założeniu ma propagować gatunek w pracy warsztatowej z dziećmi oraz zaakcentować znaczenie kształtowania świadomości estetycznej dziecka. Ważne są artykuły Kiriakosa Chatzipentidisa poświęcone analizie baz danych zawierających
informacje o rozprawach doktorskich i pracach naukowych, których tematem jest biblioterapia lub m.in. biblioterapia, powstałych w uniwersytetach na całym świecie.
Natomiast w „Dziale Międzynarodowym” zamieszczamy przedruk z czasopisma
„The Arts in Psychotherapy” artykułu, pt.: „Poetry therapy: An investigation of a multidimensional clinical model”, za zgodą jego autorów ze Stanów Zjednoczonych, tj. prof.
Nicholasa F. Mazzy z Florida State University i prof. Christophera J. Haytona z Saint
Leo University. Pierwszy z nich jest m.in. także autorem książki, pt.: „Poetry Therapy:
Theory and Practice”, New York-London, wydanie pierwsze 2004, wydanie drugie 2016,
oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Journal of Poetry Therapy: The Interdiscyplinary Journal of Practice, Theory, Research, and Education”, również przewodniczącym
amerykańskiego stowarzyszenia National Association for Poetry Therapy (NAPT).
Autorką drugiego artykułu, pt.: „Some mechanisms of psychotherapeutic effects
in bibliotherapy”, jest Alena A. Golzitskaya z Instytutu Psychologii Rosyjskiej Akademii Edukacji w Moskwie.
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Wskazówki dla autorów
Guidelines for Authors
Artykuł zapisany jako dokument tekstowy w formacie DOC prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: k.chatzipentidis@psychologia.uni.wroc.pl
Prosimy o używanie pisma Times New Roman. Wielkość pisma:
−− imię i nazwisko autora (autorów), ich afiliacja – 12;
−− tytuł opracowania wyśrodkowany i pogrubiony – 14;
−− śródtytuły wyśrodkowane, bez numeracji – 12;
−− tekst podstawowy, odstęp między wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm – 12.
Cytaty prosimy pisać kursywą, bez cudzysłowu, dłuższe cytaty prosimy wydzielać
z tekstu, odstęp między wierszami 1,0. Tabele i rysunki prosimy ponumerować kolejno
w całym artykule i opatrzyć odpowiednio tytułem lub podpisem:
−− rysunki w postaci elektronicznej prosimy dostarczać w formatach importowalnych do programu MS Word, np. tif, jpg, bmp, eps, pcx, wmf;
−− rysunki sporządzone w wewnętrznym programie MS Word powinny stanowić
całość;
−− elementy powinny być zgrupowane (nie powinny być rysowane bezpośrednio
w pliku tekstowym).
Odsyłacze należy umieszczać w strukturze tekstu w nawiasach (np. Czernianin
2008, s.63). Tekst powinien zawierać bibliografię. Do artykułu należy dołączyć streszczenie lub abstrakt w języku polskim i w języku angielskim wraz z tytułem. Abstrakt, np.
według następującego porządku: 1) przedmiot i cel badań, 2) metoda badań, 3) rezultat
badań, 4) konkluzja.
Minimalny okres oczekiwania na opublikowanie tekstu wynosi ok. 6 miesięcy
(półrocznik). W przypadku, gdy opinie na temat oferowanego tekstu są rozbieżne, okres
oczekiwania może być dłuższy. Materiały nadesłane do redakcji (wydruki, płyty CD) nie
są zwracane.
Redakcja prosi autorów publikacji o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy).
Główną odpowiedzialność za podanie tych informacji ponosi autor zgłaszający artykuł.
„Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie
wykryte przypadki będą demaskowane.
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