
СВЕТОВНИ ИНИЦИАТИВИ ПО ВРЕМЕ НА 
ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19, 

СВЪРЗАНИ С
ТЕРАПЕВТИЧНАТА 

ФУНКЦИЯ НА ЧЕТЕНЕТО



ПРОЕКТЪТ

- интердисциплинарно фундаментално изследване,
очертаващо параметрите на възприемането на четенето
като терапевтично средство за справяне със стреса
в нетипични ситуации за индивида;
- проучване и установяване възприемането
на терапевтичните функции на четенето от населението
в България;
- нивото на познаване на библиотерапията в България и
приложението ѝ в библиотеките и степента на интуитивно
използване на четенето като терапевтично средство при различни
възрастови групи (в частност периода на социална изолация,
поради пандемията от COVID-19).



ПРОЕКТЪТ

Актуално състояние и необходимост от разработка:

- в България използването на лечебното четене все
още си пробива път и е слабо застъпено в библиотечната
практика;
- използва се преди всичко в специализираните
лечебни заведения при прилагането на
психотерапевтични дейности.



ФОКУС 

Анализ на инициативи за справяне с пандемията,
основани на четенето, базирани на проучване на
чуждестранен опит
Какво е въздействието на четенето?
Какви са променените му практики в състояние на

нарушена емоционална среда?
Кои са добрите практики, изпробвани в различни

страни и континенти?



ПРОЯВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

Световен ден на книгата и авторското
право, 23 април

Международният ден на детската книга, 2
април



ПРОЯВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

Глобални организации и фондации с програми за
насърчаването и популяризиране на четенето:
Worldreader – Съединените щати, Африка, Индия,
Латинска Америка, Близкия изток

 Room to Read
 Pratham Books
 StoryWeaver
 #ReadtheWorld
 The Global Reading Network



ИЗВОДИ И ПЕРСПЕКТИВИ 

Последиците от световните кризи чрез методите на
библиотерапията могат да се превърнат в устойчив
ресурс за преодоляване и изработване на
механизми за справяне със стреса;

 Глобалните сътресения водят до глобални
стратегии за нови посоки в планирането и
управлението на културната и интелектуална сфера
на човешкия живот;

Използването на дигиталните технологии като
инструмент за справяне със социалните
неравенства;



ИЗВОДИ И ПЕРСПЕКТИВИ - 2

Използване по нов начин на библиотеките като
мощен генератор на традиции и иновации;

 Корпоративните модели, които използва
съвременната бизнес среда да бъде приложен по
отношение на инициативи с книгите и четенето;

 Символният капитал на институциите на паметта
да бъде център на тежестта, доминацията в кризи,
изпитания и всекидневен балансьор в
индивидуалното битие на човека.



„Изследване на нагласите към терапевтичния потенциал на
четенето в нетипични ситуации за индивида“ с ръководител
Събина Ефтимова-Илиева, № КП-06-Н45/2 от 30.11.2020 г. с ФНИ на
МОН

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

https://bibliotherapy.unibit.bg/bg/
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