SHIQIPTAR
Mire se vini ne Foundling Museum
(Muze per fëmijët te gjetur)
Muzeu fëmijët e gjetur eksploron historinë e Spitalit, bamirësi për fëmijë parë të
Mbretërisë së Bashkuar s. Themeluar në vitin 1739, Spitali operuar në këtë vend
në mes të 1745 dhe 1926. Sot ajo vazhdon si bamirësi për fëmijë Coram.
Gjatë shekullit të tetëmbëdhjetë shumë londinezët jetuar në varfëri të skajshme.
Varfëria shoqëruar me shtatzëninë, sidomos jashtë martese, shpesh do të thotë
skamje për nënën dhe fëmijën e saj. Besohet se mbi 1000 fëmijë në vit janë braktisur në rrugët e Londrës.
Thomas Coram (c.1668-1751) ishte një detar dhe filantrop i cili ishte i vendosur
për të përmirësuar këtë situatë. Për gati dy dekada ai udhëhoqi një fushatë për
të gjetur një institucion për të parë pas këtyre foshnjave të braktisura. Së fundi,
në 1739, ai u dha një Charter Royal dhe para bamirëse për fëmijë e Mbretërisë
së Bashkuar u formua. Spitali u hap në mjediset e përkohshme në 1741 para se të
lëvizin në një ndërtesë të përhershme, me qëllim të ndërtuar në këtë faqe nga
1745. Nga fillimi ka pasur një kërkesë të madhe për vende.
Në dekadat e para të pranimeve prindërit janë udhëzuar për të sjellë një shenjë
me fëmijët e tyre për të vepruar si një identifikues. Çdo fëmijë i pranuar nga Spitali
i është dhënë një numër unik dhe një emër të ri; në qoftë se një i afërm më vonë
pohoi një fëmijë, shenjat ndihmuar të provojë se kërkesa ishte e vërtetë. Argumentet përfshijnë pëlhurë, monedha, duke luajtur letra, stoli dhe medalje.
Fëmijët janë dërguar menjëherë në infermierëve, apo kujdestarët kujdestare që
jetonin jashtë Londrës. Ato janë paguar për t’u kujdesur për foshnjat për vitet e
para të jetës së tyre, pas së cilës fëmija u kthye në spitalin. Ky sistem ka vazhduar
në shekullin e njëzetë.
Fëmijët u kthye në Spitalin mes moshës tre dhe pesë. ditën e tyre në mënyrë
rigoroze timetabled përfshihet periudha për arsim, trajnim, stërvitje dhe punët
e shtëpisë. Edhe pse ushqimi i tyre ishte i thjeshtë, në krahasim me bashkëmoshatarët e tyre të varfër fëmijët janë të ushqyer mirë.

Ambicia Thomas Coram ishte për të rritur i përfundimit të jenë qytetarë të
dobishme. Fillimisht arsimi ishte i kufizuar: fëmijët janë mësuar të lexojnë për të
studiuar Biblën dhe më shumë kohë është shpenzuar mësuar aftësitë praktike
të tilla si tjerrje, thurje dhe qëndisura për vajzat, ose duke e bërë litar dhe hapash
ushtarake për djemtë. Çdo fëmijë mori pjesë në dy shërbime në Kapelën çdo të
diel.
Fëmijët në përgjithësi do të largohet nga spitali të Praktikanti në mes të moshës
nëntë dhe të katërmbëdhjetë. Boys mori poste në forcat e armatosura ose u Praktikanti për tregtinë, ndërsa vajzat kryesisht u bënë shërbëtorë të brendshme.
Filantropia dhe Arteve
Që në fillim artistë ishin të përfshirë në mënyrë aktive në aktivitetet e spitalit,
duke siguruar joshjet kulturore për njerëzit për t’u vizituar. Institucioni u bë i pari
galeri te Anglisë art publik dhe organizuar koncerte popullore për mbledhjen e
fondeve, duke krijuar një model për mënyrën në të cilën artet mund të mbështesin bamirësinë dhe mirëqenien e fëmijëve. Artistët përfshirë William Hogarth,
George Frideric Handel dhe Charles Dickens kombinuar mbështetje për bamirësi
me vetë-promovimit krijuese.
Ne shpresojmë që ju të gëzojnë të eksploruar Muzeun.

