Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия

Лектори: Дончо Донев, Минчо Николов
Продължителност: 30 часа

------------------------------------------

Анотация:

Курсът представлява тренингово обучение, ориентирано към запознаване с техники на
библитерапията. Целта е да се формират умения, чрез които библиотекарите биха
могли да предоставят подкрепа на читатели, базирана на работа с различни
литературни произведения. Чрез техниките на библиотерапията може да се въздейства
върху читателската култура, определени елементи от личността на читателя, както и да
се оказва емоционална подкрепа на хора в криза.

Предназначен за:

Библиотекари, които проявяват интерес към темата от всички типове библиотеки.

Продължителност:

30 часа

Лектор:

Дончо Донев, Минчо Николов – фондация „Институт за съвременна психология”
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Предстоящи курсове:

Дати по договаряне.

Проведени курсове:

14 &ndash; 17 май 2019 г. – Габрово
5 &ndash; 7 юни 2018 г. – Шумен
8 &ndash; 10 май 2018 г. – Монтана
23 &ndash; 25 януари 2018 г. – Казанлък
3 &ndash; 6 октомври 2017 г. – Хасково
26 &ndash; 29 септември 2017 г. – Разград
15 &ndash; 18 май 2017 г. – Пещера
25 &ndash; 28 април 2017 г. – Пазарджик
27 &ndash; 30 март 2017 г. – Пловдив
21 &ndash; 23 февруари 2017 г. – Видин
08 &ndash; 11 ноември 2016 г. – Търговище
11 &ndash; 14 октомври 2016 г. – Стара Загора
17 &ndash; 20 май 2016 г. – Кюстендил
29 март &ndash; 1 април 2016 г. – Стара Загора

Основни теми:
- Психологическо консултиране и психотерапия. Какво означава консултант по
библиотерапия?
- Възникване и развитие на библиотерапията. Въведение в библиотерапията.
- Библиотерапия и други психотерапевтични направления.
- Проблемът за личността – структурни, съдържателни и динамични концепции за
личността.
- Диагностика на личността в библиотерапевтичната практика – графологична
категоризация, диференциално диагностично интервю.
- Библиопсихология. Същност на триединството „писател – текст – читател”.
- Психолингвистични особености при възприемане на художествен текст.
- Психология на литературното творчество.
- Технология на библиотерапветичния процес.
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- Дефиниране на библиотерапевтични цели. Динамика на целите.
- Същност, предназначение и технология за изготвяне на библиорецептурник.
- Техники на библиотерапията:
- техники за четене;
- техники за интериоризация и промяна.

Учебно помагало:

Донев, Дончо, Николов, Минчо. Наръчник за консултанти по библиотерапия
(библиотекари)
. София, 2016
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