
Skaitymas gali padėti įveikti problemas
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Knyga gali padėti įveikti nerimą, 
netektį, depresiją, ligą, stresą, 
vienišumą, geriau suprasti 
tarpusavio santykius. Tuo galėjo 
įsitikinti Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos vykdyto projekto 
„Skaitymas kitaip" dalyviai.

Agnė BRAZAITIENĖ

Buvimo kartu 
ir skaitymo terapija

Projekto vadovė, bibliotekos Abo
nemento skyriaus vedėja Inga Liek- 
manienė Abonemento skyriuje ro
do lentyną, kurioje sudėtos knygos, 
paženklintos šešių spalvų skirtukais, 
panašiais kaip arbatos pakelių. Paš
nekovė sako, jog projekto mintis ir 
buvusi parodyti, kad knyga yra kaip 
gydomoji žolelių arbata. „Žinoma, 
knyga silpniau gydo nei tabletė, bet 
norime, kad kuo daugiau žmonių 
sužinotų, kad skaitydami galime pa
dėti sau."

Mėlynais skirtukais paženklintos 
knygos gali padėti įveikti nerimą, 
oranžiniais -  pakelti nuotaiką, knygos 
su raudonais skirtukais padės geriau 
suprasti tarpusavio santykius ir taip 
toliau. Ant knygų lentynos guli ir ap
lankas su knygų sąrašu ir trumpomis 
anotacijomis. Knygos taip pat suskirs
tytos į šešias grupes: depresija, liga 
ir stresas, tarpusavio santykiai, ne
tektis, keliančios nuotaiką, nerimas. 
Knygų sąrašai sudaryti atsižvelgiant 
į psichologų, psichoterapeutų reko
mendacijas.

Apie kitokį skaitymą su projekto 
dalyviais kalbėjęs, vedęs skaitymo 
užsiėmimus ir knygų sąrašus padėjęs 
sudaryti filosofas Jurgis Dieliautas sa
ko, jog baigtinio knygų sąrašo nėra.

INICIATYVA: Projekto „Skaitymas 
kitaip" vadovė, Šiaulių apskrities 
P. Višinskio viešosios bibliotekos 
Abonemento skyriaus vedėja Inga 
Liekmanienė ir filosofas Jurgis 
Dieliautas sako, kad skaitymas 
gali padėti žmogui įveikti nerimą, 
baimes, depresiją, susitaikyti su 
netektimi, geriau suvokti tarpusavio 
santykius.

Jo ir negali būti. Kiekvienas žmogus 
gali atrasti knygą, kuri jam padės iš
gyventi negandą, išlaisvins vaizduotę, 
padės pakilti. Projekto sumanytojai 
taip pat kviečia žmones dalintis sa
vo patirtimi, rekomenduoti kitiems 
knygas, kurios jiems padėjo.

J. Dieliautas sako, kad daugybės 
problemų kilmė yra socialinė, tai
gi norėjosi organizuoti prevencinę 
socialinę programą, kuri problemas 
padėtų išspręsti pačiam.„Aišku, mes 
neužsiimame biblioterapija, nepre
tenduojame į alternatyvią mediciną, 
tai daugiau yra prevencinė programa 
-  kaip žmogus gali sau padėti dirbda
mas su knyga", -  pažymi filosofas.

SKAITYMAI: Pirmieji susitikimai ir kūrinių skaitymai su filosofu Jurgiu 
Dieliautu (dešinėje) vyko jaukiame bibliotekos Poezijos kambaryje, tačiau 
įsibėgėjus projektui norinčiųjų patirti sveikatinamąją skaitymo galią 
padaugėjo, ir teko keltis į erdvesnes patalpas.

Pašnekovas sako nesitikėjęs, kad 
knygų skaitymas ir aptarimas su
lauks tokio didelio susidomėjimo. 
Iš pradžių susitikimai vykdavę Poe
zijos kambaryje, tačiau nedidelė jau
ki patalpa greitai tapo per ankšta. 
Dalyvių skaičius augo ir teko kraus
tytis į bibliotekos kavinę, o dar vė
lia u -į salę.

Lietuvos kultūros tarybos finan
suojamas projektas startavo šių me
tų gegužę. Į pirmuosius susitikimus- 
seminarus projekto sumanytojai 
kvietė bibliotekininkus, įvairių ne
vyriausybinių, neįgaliųjų ir kitų or
ganizacijų atstovus, kad jie sužino
tų, jog yra galimybė padėti žmogui 
skaitant. Į praktinius užsiėmimus 
kiekvieną trečiadienį rinkdavosi nuo 
moksleivių iki senjorų, nuo inte
lektualų iki socialiai pažeidžiamų 
žmonių.

Pasak I. Liekmanienės, projekto 
„Skaitymas kitaip" vienas iš tikslų

buvo atkreipti visuomenės dėme
sį, kad moderni biblioteka gali at
likti ne tik rekreacinę, informacinę 
funkciją, bet ir terapinę, savipagal- 
bos funkciją.

„Vien buvimas tarp žmonių yra te
rapija. Susibūrę į grupę, kartu skaity
dami, aptardami knygą žmonės gali 
vieni kitiems padėti. Tuomet knyga 
virsta intelektualine, kūrybine pa
galbos sau, savikūros priemone", -  
teigia J. Dieliautas.

Pasak projekto vadovės, net ir ne- 
vykstant projektui bibliotekoje yra 
visos galimybės rinktis žmonėms, 
besidomintiems ne tik psichologija, 
bet ir mezgimu, kulinarija, žvejyba ar 
meilės romanais.

Kodėl skaitymas gydo?
Filosofas pažymi, kad neretai 

žmogui dar darželyje ir mokykloje 
įteigiama, kad jis kažko nesugeba, 
nemoka, negali. „Man įteigia, ir aš

nebeieškau būdų, kaip atgauti pra
rastas galias, kaip reanimuotis, ir 
pradedu rinkti ligas, bėdas, varstyti 
medicinos institucijų duris. Knyga 
gali iš to išvaduoti, ji aktyvuoja mū
sų sąmonę ir vidinius resursus, jei 
jos siužetas sako „tu gali".

Gera literatūra ir yra ėjimas į indi
vidualią patirtį, dažnai sukrečiančią, 
konfliktišką, intriguotą, bet kaip tik 
to gyvenime ir nereikia bijoti. Per 
sukrėtimą ir atsiranda išeitis, spren
dimas. Kai gyvenime esu įvarytas į 
kampą, nematau alternatyvų, o lite
ratūra kaip tik ir siūlo nestandartinį, 
kūrybinį problemos sprendimo bū
dą", -  įsitikinęs J. Dieliautas.

Pasak filosofo, knyga nėra tik lai
ko užmušimo priemonė, bet ir savęs 
įprasminimo būdas, skatinantis ban
dyti, ieškoti, suklupti ir vėl keltis. Ir 
visai nesvarbu, koks mūsų išsilavini
mas. Net ir neišsilavinęs žmogus gali 
turėti sukaupęs įdomios patirties, 
reikia tik išlaisvinti fantaziją. Knyga 
gali būti tarpininkas atverti mūsų pa
tirtį, vidinius resursus, tačiau ji nėra 
paruoštų receptų davėja.

„Skaitymas nėra pabėgimas nuo 
gyvenimo, o kaip tik prasmės atga
vimas. Skaitymas -  tai būdas nepa
simesti, dirbti su savimi. Deja, mūsų 
tradicijos tokios, kad mes sau padėti 
bandome svogūnų lysvėje, o ne prie 
knygų lentynos. Ir mes iš tos agrari
nės terapinės terpės kol kas neišė
jome", -  pažymi J. Dieliautas.

I. Liekmanienė pateikia moksli
ninkų tyrimų rezultatus, jog skaity
mas 68 procentais greičiau mažina 
stresą nei muzikos klausymas, 100 
procentų efektyviau nei arbatos 
gėrimas, 300 procentų geriau nei 
pasivaikščiojimas.
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Ką ir kaip skaityti?
Projekto vadovė sako, jog susitikimų da

lyviams buvo siūlomos ne vien „guodžian- 
čios" knygos: „Kai kurie specialistai žmo
nėms, išgyvenantiems netektį, kaip tik siūlo 
skaityti, kas tai yra mirtis. Kitam gal padės 
dvasinė, religinė literatūra. Mes sudarėme 
knygų sąrašus, o žmogus pats pasirinks, kas 
jam geriau."

Filosofas J. Dieliautas su projekto dalyviais 
skaitė intelektualių,,,sudėtingų" autorių kūri
nius. I. Liekmanienė juokauja, kad analizuo
jant juos kartais tiesiog„užvirdavo" smegenys. 
Grupėje skaitydami tą pačią knygą žmonės 
išsakydavo ne tik pirmą įspūdį apie ją, bet ir 
kuo sujaudino, kur atsivėrė kanalai į savo ir 
knygos patirtį.

Pasak pašnekovų, apribojimų, ką skaityti, 
nėra.Tai gali būti ir populiarioji psichologija, 
ir grožinė literatūra, ir žymių žmonių biografi- 
jos.„Norime, kad žmogus atrastų savo knygą, 
kuri sujaudins, supurtys ir nuo to gyvenimas

pasidarys gražus", -  sako I. Liekmanienė.
Projekto metu buvo siūlyti ir vaizdo semi

narai „Pats sau psichologas" -  apie tai, kaip 
nugalėti baimes, apie tarpusavio santykius, 
emocijas.„Žmonėms tai buvo atradimas. Aki
vaizdu, kad visuomenei psichologinių žinių 
trūksta. Jaučiam tai ir bibliotekoje -  populia
rios psichologijos knygos tiesiog šluojamos", 
-  sako pašnekovė.

Pasak projekto vadovės, yra ir susidomėji
mas knygomis su skirtukais. Mintis parašyti 
tokį projektą todėl ir kilusi, kad bibliotekinin
kai neretai susidurdavo su žmonėmis, kurie 
prašydavo knygos, kuri jiems padėtų įveikti 
liūdesį, nerimą, vienišumą. Taigi bibliotekoje 
atsiradusi specialių knygų lentyna nudžiugi
no ne vieną.

Nors projektas „Skaitymas kitaip" šį mėnesį 
jau baigiasi, tačiau projekto vadovė jau žvelgia 
į ateitį ir planuoja kada nors surengti knygų 
skaitymus kartu su psichologais, kad pagalba 
socialiai pažeidžiamiems žmonėms nenutrūk
tų, o taptų dar efektyvesnė.
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