Bajki i dizajn?
Niemożliwe?!!
A jednak to właśnie z ich połączenia powstał "Bajkowóz" czyli mobilna szpitalna biblioteka, którą
mogliśmy zobaczyć na wystawie Łódź Design Festival. Fundacja Serdecznik z Poznania realizując na
terenie wielu szpitali zajęcia artystyczne dla dzieci dostrzegła potrzebę czegoś bardziej konkretnego,
bardziej namacalnego. Czegoś obecnego w szpitalach na stałe - miejsca które umożliwiałoby magiczną
podróż małych pacjentów bez opuszczania szpitala. Takiego bajkowego oddziału szpitalnego w którym
wszystko byłoby możliwe. Ale jak stworzyć nową sale w szpitalu w którym i tak brakuje miejsca na
wszystko? Pomyśleliśmy, i tak powstała idea projektu "Oddział Bajka - Wędrująca Szpitalna
Biblioteka". Idea stworzenia ruchomego bajecznego oddziału, który jest obecny wszędzie tam gdzie
jest potrzebny. Kluczem do stworzenia tej niewidzialnej przestrzeni stały się książki i ludzie, a nie
pomieszczenia.
I właśnie w tym miejscu idea spotkała się z dizajnem. Opowiedzieliśmy projektantom z Marmorin Design
Studio, czego potrzebujemy, a oni stworzyli dla nas pierwsze Bajkowozy. Lekkie, kolorowe,
przyciągające wzrok. Przywożą na szpitalne sale radość i marzenia, czasem bezpośrednio do łóżek
chorych dzieci. Zaopatrzone w szufladki i schowki w których poukrywaliśmy magiczne gadżety - szkła
powiększające, stare mapy, kalejdoskopy, worki pełne śmiechu, tęczowe klejnoty itp. Wszystko to co
sprawia, że mali pacjenci zapominają chociaż na chwilę o "tu i teraz". Jest też specjalna szuflada, która na
życzenie zamienia się w teatr kukiełkowy. Najważniejszym elementem Bajkowozu są jednak półki
wypełnione książkami. Razem z kolejnymi naszymi partnerami - Wydawnictwami, starannie wybraliśmy
ponad sto tytułów książek, które nie tylko uwielbiane są przez dzieci, ale umożliwiają dorosłym pracę
nad konkretnymi problemami nurtującymi dzieci zarówno w szpitalu jak i w domu. Bajkowóz bowiem w
założeniu służy też dorosłym. Jest ich punktem oparcia w pracy z dziećmi. Fundamentem i płaszczyzną
na której tworzą niewidzialne miejsce zrozumienia i porozumienia świata dzieci i dorosłych; małych
pacjentów i lekarzy. Miejsce które ułatwia tłumaczenie i odpowiedzi na wciąż powracające dziecięce
pytania "dlaczego". Zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych pracujących z Bajkowozem jest to idealne
rozwiązanie. Zaprojektowana przez dizajnerów Wędrująca Biblioteka może praktycznie dotrzeć do
każdego miejsca w szpitalu, do każdego łóżka, zmieniając zastaną przestrzeń w dowolnie wymyśloną - na
potrzeby zajęć - krainę. Książki nie tylko są czytane, ale na życzenie dzieci zostają wraz z nimi. W końcu
jest to przecież biblioteka :) Bajkowóz nawet kiedy odjeżdża pozostawia za sobą nadzieję i dobre myśli.
Przywraca dzieciom uśmiech, chęć do zabawy i ułatwia powrót do zdrowia.
Hmm, właściwie ta historia sama w sobie jest jak bajka. O tym jak bajka ,dizajn i dobra wola wielu ludzi
spotkały się razem. I co z tego dobrego wyniknęło.
Fundacja Serdecznik nadal poszukuje partnerów do realizacji swojego projektu. Nadal też czekamy na
zgłoszenia kolejnych dziecięcych oddziałów szpitalnych chcących przyjąć Bajkowóz u siebie. Wszystko jest
możliwe. Zapraszamy!!!
www.oddziałabajka.pl

