Tarpdisciplininė mokslinė – praktinė konferencija
„Biblioterapija ir kiti kūrybiniai metodai“
Konferencijos data: 2019 m. balandžio mėn. 26 d.
Konferencijos vieta: Klaipėdos universitetas, Aula Magna (Studlendas, H. Manto 92)
Konferencija skirta: kineziterapeutams, ergoterapeutams, slaugytojams, psichologams,
bibliotekininkams, pedagogams, socialiniams darbuotojams.
Konferencijos mokslinis ir organizacinis komitetas:










Doc. dr. Jūratė Sučylaitė, KU, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra, Lietuvos biblioterapijos
asociacija
Prof. dr. Daiva Mockevičienė, KU, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra
Doc. dr. Ilona Zubrickienė, KU Tęstinių studijų institutas
Dr. Daiva Janavičienė, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos biblioterapijos asociacija
Rasa Derenčienė, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos biblioterapijos asociacija
Branguolė Šimkūnienė, Šiaulių profesinio rengimo centras, Lietuvos biblioterapijos asociacija
Tatjana Žuravliova, KU, Sveikatos mokslų fakulteto administracija
Roma Urbonienė, KU, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra
Monika Kasiliauskaitė, KU, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra

Konferencijos dalyvio mokestis:
15 eurų. Į kainą įskaičiuotas 6 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas, kava ir arbata pertraukėlių
metu ir pietūs.
 Lietuvos biblioterapijos asociacijos nariai moka 10 eurų,
 KU studentai moka 5 eurų mokestį (už sertifikatą).
 Pranešėjai, kūrybinių dirbtuvių vadovai atleidžiami nuo konferencijos dalyvio mokesčio.
Registruotis į konferenciją adresu: biblioterapijos.konferencija@gmail.com
 Registruojantis būtina nurodyti, kokios srities (sveikatos apsaugos ar švietimo) kvalifikacijos
kėlimo sertifikatas Jums reikalingas.
 Norintys dalyvauti konferecijoje kviečiami pervesti konferencijos dalyvio mokestį į Lietuvos
biblioterapijos asociacijos sąskaitą. Būtina nuoroda: mokestis už konferenciją.
 Lietuvos biblioterapijos asociacijos sąskaita
ats. s. LT54 7300 0101 5394 5941, AB bankas „Swedbank“, kodas 73000
Kontaktinis asmuo: Jūratė Sučylaitė tel. 8610 340 38

Konferencijos programa:
9.30 val. Registracija
10.00 val. -10.30 Konferencijos atidarymas
10.30 – 10.45 val. Lietuvos biblioterapijos asociacijos prezidentė, dr. doc. Jūratė Sučylaitė. Vieneri Lietuvos
biblioterapijos asociacijos gyvavimo metai: situacija ir perspektyvos
10.45 – 11.00 val. Lina Čiukšienė . Sergančiųjų psichikos sutrikimais komunikavimo problemos ir
biblioterapijos galimybės
11.00 – 11.15 val. Dr. doc. Indrė Dirgėlienė. Giesmė kaip terapija socialinio darbo praktikoje: patirties
refleksija", KU
11.15 – 11.30 val. Psichologė Jurgita Vasiliauskienė. Biblioterapija, kaip psichologinės pagalbos būdas,
šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką.
11.30 – 11.45 val. Kavos pertrauka
11.45 – 12.15 val. Pedagogas Linas Švirinas. Muzikos terapija sunkios vaiko negalios atveju (video medžiagos
demonstravimas) atviros kūrybinės dirbtuvės
12.15 – 12. 30 val. Dr.doc. Nijolė Bražienė – Ugdomasis pasakų terapijos aspektas, formuojant vaiką, VU
12.30 – 12.45 val. Dailės terapeutė Sigita Kučikaitė. Pasakų ir dailės terapija, sprendžiant vaiko problemas
12.45 –13.10 val. Prof. habil.dr. Dalia Marija Stančienė. Fotografija senėjančios visuomenės sveikatai ir
gėrovei, Veikla iliustruojama, demonstruojant videofilmą, KU
13.00 – 13.30 val. PERTRAUKA (Sultinys, kibinai, sumuštiniai)
13.30 - -15.00 val. Darbas grupėse (kūrybinės dirbtuvės)
1. Rašymo praktika ir asmenybės augimas. Psichologė Aldona Tüür, KTU
2. Bibliotekininkė Agnė Pranskutė. Pagalba šeimoms, auginančioms autistą vaiką. Skaitymo programa
autistams vaikams (pratybos)
3. Žodis ir muzika prieš priklausomybes. Poetas, prozininkas, bardas Edmundas Janušaitis
15.00 – 15.10 val. Pertrauka
15.10 – 16.30 val. Lietuvos biblioterapijos asociacijos visuotinis susirinkimas
17.00 – 18.00 val. Asociacijos narių vakaronė (neformalūs pokalbiai, vakarienė)

