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      Cultura   

      La biblioteca d'Alexandria 

 Una biblioteca és una col·lecció de documents que
permet l'emmagatzematge ordenat de llibres antics
i moderns. Les biblioteques públiques permeten la
consulta i el préstec de llibres als socis o usuaris de
la biblioteca.

L'existència de biblioteques pròpiament dites data
dels  temps  remots  de  l'imperi  assiri,  segons  han
revelat  les  exploracions  arqueològiques  de  les
ruïnes  de  les  qual  s'han  extret  per  milers  els
famosos maons cuits coberts d'inscripcions que avui
atresora en la seva gran majoria. La més cèlebre de
totes és la descoberta a Koyundjik entre les ruïnes
del palau de Senaquerib, fundada o engrandida per
Assurbipal.

 

                   Antiga Biblioteca d'Alexandria

La biblioteca d'Alexandria va ser la biblioteca més
important de l'antiguitat. Situada a la ciutat egípcia
d'Alexandria  es  creu  que  que  va  ser  creada  als
pricipis del segle III a. C. per Ptolemeu I Sòter i que
va  arribar  a  disposar  d'un  fons  bibliogràfic  de
700.000 de volums(llibres).

El  47  aC,  les  tropes  de  Juli  incendien  la  flota
d'Alexandria.  El  foc  s'hauria  propagat  al  moll  i
hauria destruït una part de la biblioteca. El 292, un
edicte de Dioclecià mana la destrucció dels llibres
d'alquímia. Reconstruïda, la biblioteca va tornar a
ser destruïda el 391, i també el 642 i el 645, per
l'emir Amr Ibn al-As, esperit religiós ple de rigor,
que considerava que si  els  llibres estaven d'acord
amb l'Alcorà eren superflus, i que si el contradeien,
eren  perniciosos.  Tanmateix,  aquesta  història  és
posada  en  dubte  i  s'atribueix  a  la  propaganda
antiislàmica i es va contruir al 26 de juny del 1988.

La biblioteca va ser reconstruïda damunt les ruïnes
de  l'antic  edifici  ptolemaic,  la  primera  pedra  es
posa  el  1988  i  es  va   inaugurar  a  l'octubre  de
2002,amb  un  projecte  de  l'estudi  de  l'arquitecte
noruec Snohetta. Els murs de granit tenen gravats
totes  les  escriptures  conegudes  del  món,  des  de
l'àrab a la xinesa, passant pels caràcters ciríl·lics,
hebreus, llatins... La nova Biblioteca Alexandrina es
presenta  així  com  el  nou  temple  del  saber
universal, i  el darrer gran monument de l'era no-
virtual. 

                   

Biblioteca d'Alexandria (Egipte)


