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Обучение на библиотекари за предоставяне на    
иновативна услуга за приемни родители, деца и семейства в риск 

 
Теоретико-приложен обучителен модул за консултанти по библиотерапия 

Обучителен център, 14 – 18 септември 2015 г. 

Обучители: д-р Дончо Донев, д-р Минчо Николов 

 
 

ПРОГРАМА 
 

 
14 септември (понеделник) 

 
9:00-10:30 Запознаване на участниците 

Очаквания 
Въвеждане на правила за работа 
Основни теми и цели на теоретико-приложния обучителен 
модул 

10:30-11:00 Кафе пауза 
11:00-12:30 Психологическо консултиране и психотерапия 

Етапи при обучението в конкретна психотерапевтична 
школа 
Какво означава консултант по библиотерапия? 

12:30-13:30 Обедна почивка 
13:30-15:00 Въведение в библиотерапията 

Възникване и развитие на библиотерапията 
15:00-15:30 Кафе пауза 
15:30-17:00 Библиотерапия и други психотерапевтични школи 

Библиотерапия и психоанализа 
Библиотерапия и когнитивно-поведенческа терапия 
Библиотерапия и позитивна психотерапия 
Библиотерапия и психодрама 



 

 

 
15 септември (вторник) 

 
9:00-10:30 Проблемът за личността  

Структурни концепции за личността 
10:30-11:00 Кафе пауза 
11:00-12:30 Проблемът за личността 

Съдържателни и динамични концепции за личността 
12:30-13:30 Обедна почивка 
13:30-15:00 Типове личност 

- акцентуации на личността 
- графологична категоризация 

15:00-15:30 Кафе пауза 
15:30-17:00 Диагностика на личността в библиотерапевтичното 

консултиране 
Диференциално диагностично интервю 

 
16 септември (сряда) 

 
9:00-10:30 Библиопсихология 

Същност на концепцията за триединството „писател – 
текст – читател” 

10:30-11:00 Кафе пауза 
11:00-12:30 Психологингвистични особености при възприемане на 

художествен текст 
12:30-13:30 Обедна почивка 
13:30-15:00 Категоризация на личността според предпочитаните 

художествени текстове 
15:00-15:30 Кафе пауза 
15:30-17:00 „Литературен проективен тест” 
 

17 септември (четвъртък) 
 
9:00-10:30 Технология на библиотерапията 

Библиотерапевтично четене и литературен анализ на 
художествено произведение 

10:30-11:00 Кафе пауза 
11:00-12:30 Дефиниране на библиотерапевтични цели 

Динамика на целите в библиотерапевтичния процес 
12:30-13:30 Обедна почивка 
13:30-15:00 Библиорецептурник. Съставяне на списък с литературни 

произведения за целите на библиотерапията. 



 

 

15:00-15:30 Кафе пауза 
15:30-17:00 Психология на литературното творчество 
 

18 септември (петък) 
 
9:00-10:30 Техники на библиотерапията 

Избор на метод за библиотерапевтично четене 
Предварителна подготовка на консултанта по 
библиотерапия 

10:30-11:00 Кафе пауза 
11:00-12:30 Дебрифинг и обсъждане 

Техники за задаване на насочващи въпроси 
Техника на насочените асоциации 

12:30-13:30 Обедна почивка 
13:30-15:00 Техники за емоционална вентилация 

Техники за личностна реполяризация 
15:00-15:30 Кафе пауза 
15:30-17:00 Техники за стимулиране на личностната идентификация 

Оценка удовлетвореността на участниците 
Закриване на теоретико-приложния обучителен модул 

 
 
 
 
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България" в рамките на 
конкурс „Библиотеката - център на местната общност" в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014 с 
Министерство на културата. 

 


