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Bibliohelp 

 

Bibliohelp vznikl jako studentský projekt na půdě Kabinetu Informačních studií a knihovnictví 

působícím na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity. V roce 2008 začalo 5 studentek – 

Božena Kováčová, Darina Novotná, Iva Raclavská, Edita Vališová a Helena Valtrová - v rámci 

předmětu Aplikační seminář pracovat na webovém portálu, který by poskytoval beletristické a 

naučné knižní tituly, které mohou mít na člověka pozitivní účinek. 

 

Jejich úkol byl velmi nesnadný, protože v té době se v České nebo Slovenské Republice 

nevyskytovala žádná podobná webová stránka. Během půl roku zkontaktovaly přes 1000 

různých odborníků z řad psychologů, psychiatrů, bibliopedagogů, knihovníků a také pracovníky 

dětských léčeben i věznic. Odpovědělo jim na 80 odborníků, kteří dodali seznam více než 600 

biblioterapeutických knih. Tyto knihy byly roztříděny do různých kategorií - např. psychické, 

fyzické problémy, sociální problémy a životní situace - kde každá z kategorií má ještě několik 

dalších podkategorií - např. poruchy příjmu potravy, sexuální poruchy, sluchová postižení, 

vrozené vývojové vady, psychologie rodiny, výchova dětí, samota a uvěznění a ještě mnoho 

dalších. 

 



 

 

V informacích o knize se nachází jméno autora, název knihy (a další bibliografické informace), 

jméno odborníka, který knihu doporučil, anotace, ukázka z knihy a pokud je to možné, tak odkaz 

na plný text knihy. 



Na webovém portále také vznikla sekce “Tipy čtenářů”, kam se může zapojit úplně kdokoliv a 

doporučit ostatním nějakou knihu, která mu pomohla. V současné době je zde více než 80 knih, 

které si čtenáři navzájem doporučují. 

 

 

 

Dalším mezníkem vývoje Bibliohelpu byl vznik sekce Pohádkoterapie a Audioknihy. V sekci 

Pohádkoterapie se nachází knihy pro děti, u kterých je kromě klasických informací také text o 

tom, jak pracovat s danou knihou, což jak se domníváme, velmi usnadňuje práci jak rodičům, 

knihovníkům, tak i pedagogům v mateřských a základních školách. 

 

Studentky se o projekt staraly nějakou dobu i po ukončení magisterského studia. Po nějaké době 

však musely svůj projekt opustit hlavně z důvodů pracovních povinností. Momentálně se o 

projekt Bibliohelp stará Monika Holoubková (autorka příspěvku) a Eva Güntherová. Chtěli 

bychom v co nejkratší době zrealizovat několik nápadů, které shledáváme zajímavými.  

 

V současné době má projekt Bibliohelp aktivní účet na Facebooku a Twitteru. Také o nás vyšlo 

několik článků, nedávno např. na studentském portále LeMUr.mu. 

 

Již se nám podařilo najít dva nové kolegy, Radku Sičovou a Tomáše Vorálka, kteří na projektu 

v současnosti začínají pracovat. Kontrolují chyby, které se nám v průběhu let vyskytly na 

webovém portále, jaké nové knihy bychom mohli zařadit do databáze Bibliohelpu a nově 

plánované sekce Restart, která bude zaměřena na lidi, kteří se aktuálně nenacházejí v žádné 

krizové situaci, nicméně by však rádi změnili některé oblasti svého života, a také pátrají po 

odbornících, kteří by nám s rozvojem Bibliohelpu dále mohli pomoci. 

 

http://lemur.mu/kultura/literatura/779-biblioterapie-aneb-leba-pomoci-knih
http://lemur.mu/kultura/literatura/779-biblioterapie-aneb-leba-pomoci-knih
http://lemur.mu/kultura/literatura/779-biblioterapie-aneb-leba-pomoci-knih


Také plánujeme vlastní sekci pro partnerské projekty a také pro partnerské knihovny. Chceme 

totiž, aby knihovny lépe propagovaly knihy, které mají ve svém fondu a které se přitom 

nacházejí na našem webovém portále. Domníváme se totiž, že to čtenářům velmi usnadní 

orientaci. Proto máme připravené samolepky, které by byly umístěny na hřbetech knih a 

uživatelé by je tak snadno mohli najít. (http://www.slideshare.net/MoneoC/samolepky-a-placky) 

 

Myslíme si, že je důležitá spolupráce mezi odborníky a knihovnami. Proto bychom rádi spojili 

biblioterapeuty, psychology a další odborníky, kteří by následně mohli chodit do knihoven na 

různá sezení a semináře se čtenáři a knihovníky  

 

Mimo jiné také plánujeme celkovou revitalizaci webového portálu. 

 

Bibliohelp může pomoci mnoha lidem překonat jejich problémy. Je tedy jen na nás zda se lidé 

dozví o této alternativní léčbě. 
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