CULTURĂ

Biblioteca Abaţia Melk
- exterior şi interior

Biblioteca Natională a Franţei

“Melk”, găzduită de o mănăstire din Austria

Urcată pe o stâncă de pe malul Dunării austriece, Abaţia Melk pare o
fortăreaţă greu de cucerit. Abia după ce îi străbaţi curţile, sălile cu bogăţii,
biblioteca şi biserica, poţi recunoaşte aici stăpânitorul absolut, intrat în
drepturi după o victorie de acum 1000 de ani: spiritul religios. Leopold al
II-lea va da acest castel călugărilor benedictini de la Lambach. În sec. XIIlea, ei au deschis o şcoală monastică, cu o bibliotecă, celebră pentru colecţia
de manuscrise. Umberto Eco s-a documentat aici pentru romanul său
“Numele trandafirului”. Între 1702-1736 mânăstirea va fi reconstruită în
bogatul stil baroc: o clădire cu două aripi ce se unesc printr-o terasă curbată,
în spatele căreia faţada bisericii aduce în prim plan turnurile gemene elegante
şi domul din planul îndepărtat. Plafoanele sunt formate din şapte cupole
ce ilustrează ştiinţa omenirii. Colecţia de carte e remarcabilă: 200.000 de
volume, din care 750 de incunabule (tipărite dinainte de 1500), 1700 de
lucrări din sec. XVI, 4500 din sec.XVII, 18.000 din sec. XVIII. Din cele 1800
de manuscrise, unele datează din sec. IX.

Vis-a-vis de Bercy, pe malul opus al Senei se află cele patru turnuri din
sticlă ale controversatei Biblioteci Naţionale a Franţei. Clădirea, în valoare
de 2 miliarde euro, a fost construită în timpul conducerii lui François
Mitterrand şi a fost descrisă ca
o adevarată “minune a lumii moderne” în 1998, când a fost inaugurată. În
această bibliotecă se află peste 12 milioane de cărţi, edificiul putând găzdui
2000 de cititori şi 2000 de cercetători în acelaşi timp. În timp ce multe cărţi
şi documente istorice se află în turnurile în formă de cărţi deschise, înalte de
80 de metri şi luminate din plin de soare, vizitatorii bibliotecii sunt nevoiţi să
studieze într-un spaţiu iluminat artificial. După terminarea construcţiei, alte
investiţii majore au fost făcute într-un sistem de prevenire a inundaţiilor şi de
diminuare a luminii solare ce încălzea prea puternic turnurile.

Biblioteca de la Vatican

Biblioteca Apostolică Vaticană este biblioteca Sfântului Scaun, fiind
una dintre cele mai vechi din lume, conținând o importantă colecție de
texte istorice. Fondată oficial în 1475, deși în realitate este mult mai veche,
biblioteca are 75.000 de codice din întreaga istorie. Printre piesele cele
mai faimoase se află Codex Vaticanus, cel mai vechi manuscris al Bibliei
cunoscut. Biblioteca Apostolică Vaticană deține astăzi: 1.600.000 cărți vechi
și moderne; 8.300 de incunabule (dintre care 65 pe pergament); 150.000
de codice, manuscrise și documente de arhivă; 300.000 de monede și
medalii; circa 20.000 de obiecte de artă. Accesul în Biblioteca Apostolică
Vaticană este permis doar docenților și cercetătorilor universitari. Din iulie
2007, biblioteca a fost temporar închisă pentru renovare și redeschisă în
septembrie 2010. Din 1985, există un catalog informatic.

Biblioteca Mafra
- exterior şi interior
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