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beszerzendő információforrásokat (dokumentumokat, 
termékeket, szolgáltatásokat stb.). Az állományt az ér-
vényben lévő általános szabályok szerint gyarapítja.  
I10 – A dokumentumok kezelése. A könyvtári és in-
formációs szakember olyan módszereket, intézkedé-
seket és technikákat vezet be és alkalmaz, amelyek 
típusuktól függetlenül a dokumentumok elhelyezésére, 
védelmére, az állapot megőrzésére, helyreállítására 
és szolgáltatására irányulnak. 
I12 – Termék és szolgáltatás-koncepció. A könyvtári 
és információs szakember az információforrásokat 
(dokumentumokat és állományokat, információt, isme-
reteket) dokumentációs termékek, illetve szolgáltatá-
sok segítségével folyamatosan hozzáférhetővé és 
használhatóvá teszi. 

4 ÁSVÁNYI Ilona: Régi és új könyvtárosok. Könyvtárosi 
hivatás – könyvtárosi lelkület az 1950-es években. 
Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2013. 10. sz. p. 40−53. 
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Folytatódik a Vatikáni Könyvtár kéziratainak digitalizálása 

A Vatikáni Könyvtár újabb háromezer értékes kézirata, a katolikus egyház legjelentősebb történelmi doku-
mentumainak egy része kerül fel internetre a bibliotéka és a japán NTT DATA közti megállapodás eredmé-
nyeként. 
 
A távol-keleti informatikai-technológiai cég öt speciális szkennert szerel fel a Vatikáni Könyvtár kézirattárá-
ban. A számítógépes másolókkal négy évig tart majd a másfél millió oldalt kitevő kéziratok digitalizálása. 
Így a már korábban digitalizált kéziratokkal 2018-ig összesen 15 ezerre emelkedik a komputeren a világ 
bármely részéről konzultálható, a II. századtól a XX. századig terjedő vatikáni dokumentumok száma. 
 
A most aláírt megállapodás csak a kezdetét jelenti egy nagyobb szabású együttműködésnek, melynek 
eredményeként megőrizhető és online kutatható lesz a Vatikáni Könyvtárnak mind a 82 ezer olyan kézirata, 
amely az emberiség történelmi örökségének tekinthető, s ami mintegy 41 millió oldalt tesz ki – jelentette be 
Cesare Pasini, a Vatikáni Könyvtár prefektusa a megállapodás aláírásakor. A világ egyik leghíresebb 
könyvtárának vezetője Ivamoto Tosióval, az NTT DATA elnökével tartott közös sajtótájékoztatót. Elmond-
ták, hogy a háromezer kézirat digitalizálása 18 millió euróba (mintegy öt és fél milliárd forintba) kerül. A 
digitalizálás finanszírozását bárki támogathatja online felajánlással. A szponzorok neve felkerül az általuk 
fizetett digitális kódexoldalak mellé. 
 
A japán céggel való együttműködés első szakaszának eredményeként a Vatikáni Könyvtár újabb páratlan 
értékű kéziratai kerülnek fel internetre, köztük az 5. századi úgynevezett Vergilius-kódex, amelyet a festő 
Raffaello is olvasott, és 1600-ban került a vatikáni kézirattárba, továbbá egy 16. századi kódex, amelyben 
az Iliász eposza görögül és latinul is olvasható. Digitalizálnak egy ugyanerre a korra datált azték kéziratot, 
héber és arab nyelvű kódexeket; azt a kódexet is, mely Firenze egykori ura, Lorenzo il Magnifico tulajdona 
volt, és amelyben Dante Alighieri Isteni Színjátékához Sandro Botticelli festett illusztrációkat. 
 
Jean-Louis Brugues érsek, vatikáni levéltáros-könyvtáros elmondta, a kódexek digitális hozzáférhetőségé-
nek elindítása Ferenc pápa sokszor ismételt mondatát tükrözi, azt, hogy az egyház kimozdul önmagából és 
elmegy a világ és a társadalom peremére. Ugyanezt teszi kulturális téren a Vatikáni Könyvtár is azzal, hogy 
megnyitja kapuit és az eddig csak a Rómába eljutó tudósok által konzultálható kincseit az egész világ ren-
delkezésére bocsátja – mondta az érsek. A 15. század közepén alapított Vatikáni Könyvtár a világ egyik 
legjelentősebb kutatókönyvtára 180 ezer kézirattal, 16 millió könyvvel és 150 ezer nyomtatvánnyal, rajzzal, 
metszettel. 
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