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Изключителната сграда на Oodi е дело на финландското архитектурно студио ALA
Architects, което през 2012 г. печели конкурса сред още 500 кандидати от цял свят. През
януари 2015 г. Общинският съвет на Хелзинки гласува със 75 гласа за и 8 против да
започне строежът. Новата библиотека струва 98 милиона евро, от които държавата
дава 30 милиона евро, като го обвързва със стогодишнината от независимостта на
Финландия през 2017 г., а Община Хелзинки дава останалите 66 милиона евро.
Библиотеката е разположена на 17 250 кв. м, като книгите заемат само една трета от
нея. Централната библиотека Oodi въплъщава идеята за нова ера за библиотеките във
Финландия. Тя напълно отговаря на новите функции на обществените библиотеки,
вписани с промените в Закона за обществените библиотеки от 2017 г. – равен достъп до
култура, насърчаване на ученето през целия живот, активно гражданско участие,
демокрация и свободата на изразяването. Библиотеката е разположена срещу
финландския парламент. Мястото е избрано, за да символизира връзката между
правителството и гражданите – двете им къщи са изправени една срещу друга, а Oodi е
обградена от изкуство и култура, включително Музеят за съвременно изкуство (Kiasma),
офисите на вестник Хелзинки Саномат (Helsingin Sanomat) и Концертната зала (Helsinki
Music Centre).
При откриването на библиотеката Ян Вапаавури, кмет на Хелзинки, заявява: Библиотеч
ните
услуг
и са инвестиция в хората. Чрез развитието на нашите хора ние подготвяме нашето
общество за идващата ера, където знание, идеи и култура са стоки, които един успешен
град трябва да притежава, за да търгува със света. Принципът, че знанието трябва да е
достъпно за всеки, е отдавна установен елемент за успеха на финландското общество и
основа на един град, изграден върху доверие между правителството и гражданите.
Хелзинки е световен лидер в икономиката на знанието и с откриването на Oodi ще засили
своето превъзходство – тази библиотека представлява колективния ангажимент за
ролята на знанието за едно по-равнопоставено общество, където достъпът до ресурси и
равенството на възможностите се насърчават за всички
. Откриването на 5 и 6 декември 2018 г. привлича 55 000 посетители, заети са 12 000
библиотечни материали, а 2500 са върнати.
Процесът на изграждане на библиотека Oodi протича в годините на строителството с
множество работни срещи и консултации с потребители на библиотеките и гражданите.
Когато жителите на града били запитани за желанията им за услугите на новата
библиотека, мнозина си мечтаели за уютно кафене за четене и бар в библиотеката. В
Oodi е въплътена концепцията за библиотеката като „дневна стая“ на града, която
предлага кино, театър, звукозаписни студия, пространство за работа и творчески
работилници, достъп до обществени услуги, изложби. Днес посетителите на Oodi могат
да се насладят на вкусна храна в ресторанта и кафенето с тераса, разположени на
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1-вия етаж. На 3-тия етаж в „Книжния рай“ също има кафене, като можете да излезете
с чашата си на „балкона на гражданите“, който се явява на същото ниво и гледа към
сградата на Парламента…

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА
онлайн
!
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