Ryhovs sjukhusbibliotek 2019-12-02

Hej Namn på Barn!
Det har tagit tid men nu vill vi äntligen visa och berätta vad som hände efter att du
hjälpte oss med idéer till den nya barnavdelningen på Ryhovs sjukhusbibliotek.
Vi, Jenny och Catarina, som är bibliotekarier träffade tillsammans tio barn för att få
veta vad som var viktigt att tänka på när vi skulle göra nytt. Vi pratade om vad du
gillar eller inte gillar med bibliotek. Vad som borde finnas och vad du kanske skulle
önska fanns. Och så kollade vi på hur det såg ut i biblioteket och var den nya
avdelningen skulle vara.
En sak som ni ALLA sa, förutom böcker, var att det är viktigt med sköna och bra
sittplatser som till exempel stora sittsäckar. Det kan man ju tro är lätt ordnat, men vi
fick faktiskt hålla på med en del övertalning innan vi lyckades och utan er hade vi
kanske köpt något helt annat. Nu har vi två fina sittsäckar som används jättemycket.
Tack för bra råd!!! 

När vi pratade om färger och att ha konst på väggarna (eller i taket) var det en av er
som önskade en skog med en tunnel att krypa i och en glänta. Ibland önskar vi att vi
kunde trolla! Den nya barnavdelningen fick heta Glänta och med fantasins hjälp
hoppas vi att den då och då kan förvandlas till en riktig liten skogsglänta.
Några av er ville leka, rita eller spela spel i biblioteket. Vi har skaffat en fiffig sak, en
stor surfplatta som man kan använda både till att spela spel, läsa och lyssna på
böcker. Just nu testar vi en app med bilderböcker där många av böckerna är inlästa
på flera språk.

Många tipsade om att vi skulle kunna skylta lite roligare, med teman till exempel, så
att man snabbare hittar de läskiga och spännande böckerna, eller de som handlar om
djur eller sport. Det jobbar vi på. Vi har beställt en till bokhylla för att lättare kunna
skylta snyggt.
Här är lite fler bilder. Om du kommer till sjukhuset någon mer gång får du gärna titta
in och säga hur du tycker att det blev. Om du är här ofta eller behöver vara här länge
och gillar böcker så kan vi ha en Läsklubb och läsa högt tillsammans. Det berättar vi
gärna mer om!

Hälsningar,
Jenny och Catarina

Vill du veta mer? Kontakta
Jenny Meyer, jenny.meyer@rjl.se
eller Catarina Rådefjäll,
catarina.radefjall@rjl.se
010-242 2491, 010-242 2490

