
A metrón népszerûsítik 
az olvasást Sanghajban

Az olvasást népszerûsítõ szolgáltatást in-
dít a sanghaji metró.

Az egyelõre kísérleti jelleggel futó
program a 24 milliós nagyvárost nyugat-
kelet irányban kettészelõ zöld metróvo-
nalon zajlik. A „földalatti könyvtár" lé-
nyege, hogy a metróállomásokon elhe-
lyezett könyvespolcokról az utasok ízlé-
süknek és hangulatuknak megfelelõ ol-
vasnivalót – könyveket vagy magazino-
kat – vehetnek le és olvashatják õket uta-
zásuk ideje alatt a szerelvényeken. A cél-
állomásra érve az ottani polcokra teszik
vissza a köteteket, újságokat.

A szolgáltatás teljesen ingyenes, az ol-
vasmányokért letétet sem kell elhelyezni,
a kezdeményezést támogatandó mind-
össze egy jüan, vagyis mintegy negyven
forint adományozására ösztönzik az ol-
vasókat.

A programot a városi metrótársaság
egy helyi könyvesbolttal karöltve indítot-
ta, a kölcsönzésre kitett használt könyve-
ket egy tavalyi lakossági gyûjtõakció so-
rán szerezték be.

A kezdeményezés nem titkolt célja az
olvasási kedv fellendítése. Egy augusztus
közepén megjelent statisztika szerint a ti-
zennyolc és hetven év közötti kínaiak na-
ponta átlagosan mindössze tizenöt percet
olvasnak, és évente átlagban csupán 4,39
könyvet „fogyasztanak”. Ez jelentõsen
elmarad a nemzetközi szintektõl: az
ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kul-
turális Szervezete (UNESCO) tavalyi fel-
mérése szerint Oroszországban ötvenöt,
az Egyesült Államokban huszonegy, Ja-
pánban tizenhét könyvet olvasnak el a la-
kosok évente.

A felmérésbõl az is kiderül, hogy a kí-
nai lakosság fele saját bevallása szerint
alig olvas. A leggyakrabban említett
okok között az idõhiány, az olvasás mint
szokás hiánya és a televízió elõnyben ré-
szesítése szerepel.

Forrás: kitekinto.hu
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Európa legnagyobb 
könyvtára?

Birminghamben új könyvtár nyílt a nyár
végén, melyet többen nem csak a világ
legexkluzívabb, de legszebb könyvtárá-
nak is tartanak.

A 189 millió fontba, vagyis átszámít-
va 63,5 milliárd forintba kerülõ
könyvtárat a holland Mecanoo építési
iroda tervezte, amelynek tulajdonosa,
Francine Houben így nyilatkozott a
lenyûgözõ épületrõl: „Az épületre úgy
gondolok, mint egy ódára a kör for-
májához!”

A különösnek tûnõ mondat teljesen
jogos – a rendkívül modern épület
valóban a körökre koncentrálódik, nem
csak a különleges, koncentrikus körökbõl
álló fémhálónak köszönhetõen, hanem
maga a belsõ tér is körökbõl épül fel.

Az épület tíz év alatt készült el, és
immár Európa legnagyobb nyilvános
könyvtárának címét is viselheti.

Sokakat meglepett, mikor bejelentet-
ték a terveit, az pedig még inkább, hogy
meg is valósult, hiszen az elmúlt tíz
évben több mint kétszáz nyilvános
könyvtárt ítéltek bezárásra, arról nem is
beszélve, hogy a csupán néhány méterre
fekvõ, elõzõ könyvtár csupán egy esz-
tendõ híján negyven éve épült - 1974-ben
nyitották meg

„A régi könyvtár remek munkát
végzett, de lejárt az ideje. Fáradt épület
volt, és nem volt megfelelõ ahhoz, hogy
átadja azt a tudást és kultúrát, amit a
XXI. század nyújt nekünk” – mondta a
könyvtárakért felelõs hivatal vezetõje.

Egy ideig most nem építenek új
könyvtárat a városban, az új intézményt
ugyanis úgy tervezték, hogy legalább
száz évig teret tudjon adni a változtatá-
soknak is.

Naponta tízezer látogatóra számí-
tanak.

Forrás: mosaiconline.hu
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