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2010.gada 13.septembrī pēc trīs gadu pārtrauku-
ma durvis lasītājiem atdarījusi Vatikāna bibliotēka. 
20.septembrī tā sāka uzņemt pirmos apmeklētājus. 
Renovācijas dēļ Vatikāna bibliotēka tika slēgta 2007.
gada aprīlī, otro reizi tās 500 gadu ilgās pastāvēšanas 
vēsturē1, par pārsteigumu visai akadēmiskajai pasau-
lei. Pētniecības projektus, kuriem bija nepieciešamas 
tiešas pāvesta bibliotēkas materiālu studijas, nācās ie-
saldēt. Svētā Krēsla bibliotekārs un arhivārs kardināls 
Rafaēle Farina (Raffaele Farina, dzimis 1933.gadā) no-
rādīja, ka bibliotēka tika aiz-
vērta galvenokārt drošības 
labad — lai būvdarbos ne-
tiktu apdraudēta bibliotēkas 
darbinieku un apmeklētāju 
veselība.

Apmeklētājiem skatāma 
vien niecīga pārmaiņu daļa. 
Pie ieejas viņus sagaida ne 
tikai divas antīkas korintie-
šu kolonas, bet arī divi jauni 
detektori un elektronisks tur-
nikets, kas ļauj ēkā iekļūt vie-
nīgi bibliotēkai piederīgām 
personām. Modernizēts vecais lifts, bet atsevišķā pie-
būvē vēsturiskajai ēkai uzcelts jauns.

Renovācijā īpaša uzmanība tika pievērsta drošībai. 

tošu zinātnieku — kartes tagad ir elektroniskas. Tās 
ļauj sekot bibliotēkas apmeklētāju kustībai un brīdina 
apsardzi, ja kāds cenšas iekļūt viņam neparedzētās 
telpās. Katrā grāmatā ievietota radio frekvences iden-
ti#kācijas etiķete (Radio frequency identification (RFID)

tag), kas ļauj noteikt grāmatas atrašanās vietu 100 
metru rādiusā un novērst iespējamās zādzības. Kaut 
gan vairums pāvesta bibliotēkas lasītāju ir ievērojami 

zinātnieki, arī starp viņiem gadās svešas mantas tīkotā-
ji. Tā 1995.gadā kāds amerikāņu zinātnieks piedāvāja 
pārdošanā divus 14.gadsimta rokrakstus no Vatikāna 
bibliotēkas.

Kamēr 30 celtnieki rosījās vairāk nekā 2000 m2 pla-
šajā bibliotēkā, bibliotekāri steidza pabeigt elektro-
nisko katalogu vairāk nekā vienam miljonam sējumu. 
Nozīmīgi personāla un materiālie resursi ieguldīti arī 
rokrakstu digitalizācijā2. Plānots, ka nākotnē pētnieki 
varēs saņemt rokrakstu digitālās kopijas PDF jeb Pār-
nesamajā dokumentu formātā (Portable Document 

Format) savā e-pastā.
Bibliotēkas sirds ir rokrakstu glabātava-seifs, kas 

atrodas pazemē. Tā apgaismojums, temperatūra un 
mitrums tiek rūpīgi uzraudzīts, izmantojot jaunākās 
konservācijas tehnoloģijas.

Lasītājiem nodrošināta pastāvīga pieeja bezvadu 
internetam un bibliotēkas elektroniskajam katalogam. 
Atjaunota un papildināta bibliotēkas tīmekļa vietne 
http://www.vaticanlibrary.va.

Vatikāna bibliotēkas renovācija turpināsies. Tās gal-
venā lasītava — “Salone Sistino”, ko līdz 2009.gadam 
tūristu apskatei piedāvāja Vatikāna muzejs, ir slēgta un 
pamazām atgūst sākotnējo veidolu. Pēc restaurācijas 
krāšņā zāle kalpos tās oriģinālajai funkcijai — lasītāju 
apkalpošanai.

Vatikāna bibliotēkas renovācijai nepieciešamais 
#nansējums — 8–9 miljoni eiro — tika iegūts galve-
nokārt no muzeja apmeklētājiem iekasētās naudas, kā 
arī sponsoriem. Viens no lielākajiem #nansētājiem bija 
cementa ražošanas koncerns “Italcementi Group”, kura 
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#nanšu apgrozījums 2009.gadā bija pieci miljardi eiro. 
Koncerns ir piektais lielākais cementa ražotājs pasaulē. 
Tiesa, 2008.gadā tā Sicīlijas atzars nonāca tiesībsargā-
jošo institūciju redzeslokā, jo tika konstatēts, ka ar ma-
#jas palīdzību tas ieguvis monopolstāvokli publisko 
iestāžu celtniecībai paredzētā betona piegādē, turklāt 
materiālu kvalitāte bijusi neapmierinoša. 2010.gadā 
seši koncerna darbinieki tika arestēti, tiesas process 
turpinās.

Modernās Vatikāna bibliotēkas dibinātājs bija To-
Tommaso Parentucelli, 1397–1455), 

kura kā Nikolaja V ponti#kāts ilga viņa pēdējos desmit 
dzīves gadus. Jau kopš jaunības viņš bija ievērojams 
humānists un dedzīgs biblio#ls. Kad Florences vald-

-
rātu saraksta sastādīšanu.

-
go 350 rokrakstu kolekciju Nikolajs V papildināja, sūtot 
aģentus pēc vērtīgām grāmatām uz Konstantinopoli 
un Itālijas grāmatniecības centriem. Viņš atzina tikai 
kvalitatīvas kopijas gaumīgā iesējumā. 1455.gadā pā-
vesta bibliotēkā jau bija ap 1200 rokrakstu, to skaitā 
800 eksemplāri latīņu valodā. Tā bija lielākā renesanses 
laika bibliotēka, kas turklāt bija brīvi pieejama zināt-
niekiem.

Par bibliotēkas attīstību sevišķi rūpējās pāvests 
Siksts IV (Francesco della Rovere, 1414–1484, ponti#-
kāts no 1471. līdz 1484.gadam). Viņa bibliotekāri bija 
erudīti humānisti, kas entuziastiski rūpējās par krāju-
ma pieaugumu. Tika iecelts pirmais o#ciālais pāvesta 
bibliotekārs — par to kļuva Bartolomeo Platina (Sacchi, 
1421–1481), kurš Eiropas kultūrā plašāk pazīstams kā 
senākās iespiestās pavārgrāmatas (1470.gads, Roma) 
autors. Kā pāvesta bibliotekāram viņam bija trīs palīgi 
un grāmatsējējs. B.Platina sastādīja pirmo bibliotēkas 
katalogu. Siksts IV piešķīra bibliotēkai pastāvīgu un 
pieaugošu #nansējumu, ar viņa gādību tika ievērojami 
paplašinātas arī bibliotēkas telpas. Pāvests Siksts V (Fe-

lice Peretti, 1521–1590, ponti#kāts no 1585. līdz 1590.
gadam) nolēma, ka bibliotēkai nepieciešams atsevišķs 
nams. Arhitekta Domeniko Fontanas (1543–1607) pro-
jektētās ēkas “Cortile della Biblioteca”, kurā bibliotēka 
atrodas vēl šobaltdien, augšstāvā tika izbūvēta grezna 
lasītava, kas ieguva nosaukumu “Salone Sistino”. Atbils-
toši baroka laikmeta tradīcijām, 18.gadsimtā likti pa-
mati Vatikāna bibliotēkas numismātikas, kā arī gravīru 
kolekcijām.

Mūsdienās Vatikāna bibliotēka var lepoties ar pa-
saulē lielāko rokraksta grāmatu kolekciju — 75 000 
darbu latīņu, grieķu, arābu, ebreju, persiešu un citās 
valodās. Bibliotēkas krājumā ir 2 miljoni iespiesto grā-
matu un periodisko izdevumu sējumu, tai skaitā vairāk 
nekā 8000 inkunābulu. Bibliotēkā glabājas aptuveni 
100 000 gravīru, estampu, karšu, attēlu, kā arī vairāk 
nekā 300 000 grieķu, romiešu un citu tautu un valstu 
monētu un medaļu.

Vatikāna bibliotēka ir specializēta bibliotēka, kas 
piedāvā literatūru par teoloģiju, #lozo#ju, vēsturi un 

jurisprudenci. “Bibliotēkā jūs neatradīsiet grāmatas 
par ekonomiku”, norāda kāds bibliotēkas darbinieks. 
Pāvesta bibliotēka nav publiska institūcija. To var iz-
mantot tikai personas ar doktora grādu un īpašu atļau-

ju. Grāmatas un citus resursus līdznešanai var saņemt 
vienīgi pāvests. Zināms, ka senāk, 15.gadsimtā, šāda 
privilēģija bijusi arī citiem bibliotēkas lasītājiem.

Bibliotēkā strādā ap 90 darbinieku, to skaitā arī 
daudz sieviešu3. Bibliotēku un bibliotēkekonomijas 
skolu vada monsinjors Čezāre Pazīni (Cesare Pasini).
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Pāvests Bene-
dikts XVI savā 
bibliotēkā


