
Újabb kötet jelent meg 
a Vatikáni Könyvtár 
történetérõl

A pápai könyvtár 1535 és 1590 közötti
éveit bemutató könyv jelent meg A Vati-
káni Könyvtár a katolikus reform idején,
a gyûjtemény növekedése és a könyvtár
új épülete címmel.

Ez a második kötete annak a 2010-
ben indult sorozatnak, amely a világ
egyik leghíresebb és legértékesebb
könyvtára, a Biblioteca Vaticana történe-
tét mutatja be.

Ezzel a könyvvel könyvtárunkat ün-
nepeljük - nyilatkozta kedden Cesare
Pasini, a Vatikáni Könyvtár prefektusa a
Vatikáni Rádiónak. 

A Vatikáni Könyvtár megalapításáról,
gyûjteményének és építészeti szerkezeté-
nek fejlõdésérõl szóló szakkönyvsorozat
egy idõben indult a három év restaurálás
után 2010-re felújított könyvtár megnyi-
tásával. 

Az elsõ kötet a humanizmus és a re-
neszánsz korát mutatta be (1447–1534).
Az összesen hét könyvbõl álló sorozat
kötetei kétévenként jelennek meg, de a
mostani bemutatása néhány hónapot ké-
sett. Így a 1590 és 1700 közötti éveket
bemutató következõ kötet 2014-ben vár-
ható.

Pasini hangsúlyozta, hogy a könyvtár
nyolcvanezer páratlan értékû kéziratának
2011-ben kezdõdött digitalizációja is jó
ütemben halad. Ezekbõl 256 idén január-
tól már interneten „lapozható”.

Forrás: magyarkurir.hu

Híres és hírhedt 
könyvtárosok

A könyvtárosok világnapja adta az apro-
pót, hogy az általában névtelen könyvtá-
rosok mellett olyan emberek listája is 
elkészüljön, akik életük egy szakaszában
e mesterséggel keresték kenyerüket.

Mao Ce-tung, Kína egykori ura és
pártvezetõje egy ideig a pekingi egyetem
segédkönyvtárosa volt. Az FBI egyik volt
igazgatója, J. Edgar Hoover az USA leg-
híresebb könyvtárában, a Kongresszusi
Könyvtárban, a Library of Congressben
tevékenykedett.

Leibniz tevékenysége sokoldalú, leg-
inkább matematikai és fizikai munkássá-
ga miatt került be a tankönyvekbe, de ta-
nácsadói és könyvtárosi munkájával is
szolgálta a Német-Római Birodalmat.

Casanova neve fogalommá vált, de
nem könyvtárosi tevékenysége, hanem a
nõk körében végzett hódításai miatt. Éle-
te utolsó szakaszában Csehországban lett
könyvek õrzõje, ahol saját kalandjait is
papírra vetette az utókor örömére.

Benjamin Franklin amerikai elnök –
többek között – a villámhárítót is feltalál-
ta, egyszerûsítette az angol helyesírást,
tûzoltó egyletet alapított, és létrehozta az
elsõ kölcsönkönyvtárat.

A zeneszerzõ Berlioz egyetlen jöve-
delme a Conservatiore könyvtárosi állá-
sából származott, idõskorában ugyanott
fõkönyvtárosnak nevezték ki. 

Anatole France a francia szenátus
könyvtárosa volt, IX. Pius pápa pedig pá-
paválasztása elõtt a Vatikáné.

Forrás: hangtarnok.hu
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