
IKONICZNE BRYTYJSKIE BUDKI
TELEFONICZNE OCALONE PRZED ZAGŁADĄ

Brytyjski rząd będzie chronił 21 tys. kultowych budek
telefonicznych, z których mało kto korzysta. Istnieją już inicjatywy,
aby przekształcić je w biblioteki, mini galerie sztuki lub centra
pierwszej pomocy.

Budki telefoniczne w Wielkiej Brytanii, w jaskrawo czerwonym kolorze i z okiennymi drzwiami, są
jednym z symboli kraju i zawsze przyciągają uwagę zagranicznych turystów. Podobnie jak stare
piętrowe autobusy, z których tylko garstka przetrwała do zwiedzania.

Rząd brytyjski przyspiesza działania mające na celu zadekretowanie ochrony 21.000 budek, które są
rozrzucone po całym terytorium Wielkiej Brytanii.

BT Group, dawniej znany jako British Telecom, powiedział, że połowa publicznych automatów
telefonicznych w kraju zostały usunięte z powodu niskiego wykorzystania.

Przetrwanie budek w Wielkiej Brytanii

Co prawda te brytyjskie mają więcej uroku niż te w innych częściach świata - raczej nudne budki. W
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest ich 21 tysięcy i choć mogą działać, to zazwyczaj są brudne,
obklejone graffiti lub ogłoszeniami o prostytucji.

Regulator Ofcom proponuje, aby około 5.000 takich kabin zostało utrzymanych w obszarach o
niewielkim lub żadnym zasięgu telefonii komórkowej.

Te, które znajdują się na obszarach o wysokim wskaźniku wypadków lub samobójstw, lub które były
używane co najmniej 52 razy w ciągu ostatniego roku (średnio raz w tygodniu), również mogą zostać
oszczędzone.

Ofcom zauważa, że spośród 150 000 połączeń wykonanych w okresie od maja 2019 r. do maja 2020
r. prawie połowa została wykonana do telefonów zaufania lub organizacji charytatywnych, takich jak
Samarytanie.

Inne plany dotyczące budek

Ale to nie jedyne plany związane z czerwonymi budkami telefonicznymi: około 6 600 z nich stało się
giełdami książek, jak ta w Warwickshire, lub centrami pierwszej pomocy, gdzie oprócz apteczek
znajdują się defibrylatory pomagające w przypadku zatrzymania akcji serca, jak te umieszczone
przez Community Heartbeat Trust.

W galeryjnym miasteczku Cheltenham, niedaleko Gloucester, kilkanaście takich stoisk zostało
przekształconych w mini galerie sztuki, aby promować prace lokalnych artystów.

Zaadoptuj budkę



Program "Zaadoptuj budkę" pozwala organizacjom pozarządowym lub gminom kupić budkę za
symboliczną cenę jednego funta (1,17 euro) i ponownie ją wykorzystać.

BT Group ostrzega, że budki nie mogą być usunięte z terenu, więc trzeba będzie wykazać się
pomysłowością, aby znaleźć alternatywę.
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