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Valoisa, kutsuva, inspiroiva, täynnä taidetta ja näyttäviä liukuportaita – nämä kuvailut tulevat
mieleeni Birminghamin uudesta yleisestä pääkirjastosta. Sen teema on Rewriting the Book, siis
kirjan  ja varmasti myös kirjastojen tehtävän uudelleenkirjoittaminen. Lomailin joulukuussa
seudulla ja kävin tutustumassa kirjastoon turistin silmin. En ollut ainoa innokas kuvien ottaja, vaan
selvästi paikalla oli muitakin turisteja lähiseutuja kauempaakin.

Birminghamin uusi yleinen pääkirjasto avattiin 3.9.2013. Taloudellisena lamakautena on ollut
merkittävä – ja osin kiisteltykin – teko panostaa 189 miljoonaa puntaa uuteen kirjastoon.

Kirjasto on voittanut lukuisia palkintoja. Sen on suunnitellut hollantilainen Mecanoo-
arkkitehtitoimisto. Architect Architect’s Journalin lukijat äänestivät kirjaston vuoden rakennukseksi
2013.

Kirjaston avasi käyttöön Malala Yousafzai, pakistanilainen nuori nainen ja aktivisti, jota Taliban-
liikkeen edustajat ampuivat koulumatkalla vuonna 2012. Hän käy koulua Birminghamissa ja toivoo
nousevansa tulevaisuudessa Pakistanin pääministeriksi. Avajaispuheessaan Yousafzai sanoi kynien
ja kirjojen olevan aseita, jotka voivat muuttaa maailmaa parempaan suuntaan.

Kirjastoon odotetaan 3,5 miljoonaa kävijää vuodessa. Se on auki seitsemänä päivänä viikossa, ja
siellä järjestetään erilaisia tapahtumia, mm. joogatunteja, elokuvakerho, Poetry for Lunch eli runoja
lounasaikaan ja tietysti kirjailijavierailuja. Kirjastossa on yksi ensi kesän 2014 IFLA:n WLIC-
konferenssin satelliittikonferensseista.

Kirjasto jakaa aulansa ja 300-paikkaisen esiintymistilansa Rep-teatterin kanssa (Birmingham
Repertory Theatre).

Kirjastossa tunsi olevansa tervetullut, siellä viettäisi mielellään pidemmänkin ajan. Kahvilan
punaisten tuolien syleilyssä oli autuasta siemailla paikallista inkivääri-sitruunateetä ja miettiä mitä
tekisi seuraavaksi.

http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/rewriting-the-book-valokuvia-birminghamin-uudesta-kirjastosta
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/author/helehilt
http://blogs.helsinki.fi/verkkari-lehti/rewriting-the-book-valokuvia-birminghamin-uudesta-kirjastosta
http://www.mecanoo.nl/
http://www.mecanoo.nl/
http://www.architectsjournal.co.uk/news/ringing-the-changes/8657000.article?blocktitle=Buildings&contentID=7306
http://www.architectsjournal.co.uk/news/ringing-the-changes/8657000.article?blocktitle=Buildings&contentID=7306
http://www.theguardian.com/world/video/2013/sep/03/malala-yousafzai-opens-library-birmingham-video
http://www.ifla.org/node/8288
http://www.ifla.org/node/8288
http://www.birmingham-rep.co.uk/


Tällainen oli Birminghamin entinen kaupunginkirjasto, joka oli rakennettu 1970-luvun alussa.

Kirjasto on aivan Birminghamin keskustassa.



Hälyporttien valot. Taustalla maailmanpyörä, The Giant Wheel of Birmingham.



Kirjaston ala-aula.



Näyttelytilassa pääsi aikamatkalle.





4. kerroksen viherparveke, ”Discovery Terrace”. Täällä virkistäydytään ja viljellään yrttejä
kasvukauden aikana.



Luku- ja työskentelytilaa. Huomaa hienot pyöreät lamput.



Sähköiset siirtohyllyt.



Valaistut liukuportaat.



Näköala kahdeksannen kerroksen parvekkeelta.



Ylimpiin kerroksiin voi kavuta tavallisia portaita tai nousta näyttävän näköisellä hissillä.





Portaiden kapuajille annetaan väliaikatietoja.



Ylimmässä kerroksessa, kultaisessa kupolissa, on Shakespearen muistohuone, Shakespeare
Memorial Room.

http://www.libraryofbirmingham.com/article/shakespearelibrary/shakespearememorialroom
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Piano asiakaskäytössä .



Kokoelmatiloja.





Kirjaston yövalaistus.

Entäpä kaupunki muuten? Ainakin siellä on viehättävä kanava-alue.

Kirjasto Facebookissa

BBC:n juttu ja video

Malala Yousafzain avajaispuheen videointi

The Guardian –lehden video kirjastosta
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