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Biblioteca Regală
din Torino

Biblioteca  Regală  a  fost  fondată în 1831 de Carlo Alberto,
care  urcând  pe  tron  în  acel  an,  doreşte  să  dea  un  impuls
pentru  dezvoltarea  Piemontelui,  promovând  reformele
administrative şi politice, prin reevaluarea artelor şi instituţiilor
culturale.

Carlo Alberto plǎnuieşte sǎ extindǎ biblioteca de curte, care a
fost mult redusǎ după donarea de cǎtre Vittorio Amedeo II
Bibliotecii  Universităţii  Regale din Torino in anul 1723 (azi
Biblioteca  Naţionalǎ Universitarǎ),  adǎugând  colecţia  sa
personalǎ,  plinǎ de  volume  aparţinând  bunicii  paterne
Giusepppina  Lorena-Carignano,  femeie  cultǎ şi  deschisǎ la
ideile noi ale secolului al optsprezecelea.

Regele  se  inconjoarǎ de  un mic şi  eficient  grup de erudiţi.
Finanţiazǎ excursii  de  studiu  şi  cercetare  în  străinătate care
permit  de  a  intra  în  contact  cu  progresul  literaturii,  ale
ştiinţelor  şi  ale  instituţiilor  culturale,  precum  şi  a  gǎsi
documente importante în ceea ce priveşte istoria domeniilor
Casei Savoia, şi alte opere care pentru raritatea sau frumuseţea
lor erau demne de a fi cumpărate. Biblioteca se îmbogăţeşte
cu volume preţioase, cǎrţi vechi, manuscrise cu miniaturi.
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Pentru noua bibliotecǎ palatinǎ, regele alege aripa de rǎsǎrit al
Palatului Regal, situatǎ sub Armureria Regalǎ (de asemenea,
fundatǎ de  Carlo  Alberto;  localul  fusese  folosit  înainte  cu
destinaţie de serviciu, apoi transformat în bibliotecǎ de cǎtre
Pelagio Palagi, artist (pictor, arhitect, decorator de interioare),
care a realizat şi regizat toate transformările reşedinţei Savoya
în perioada lui Carlo Alberto.

Clǎdirea Bibliotecii este construitǎ în stil  neoclasic,  cu bolta
decoratǎ cu o frescǎ în monocrom ilustrând alegoriile artelor
şi ştiinţelor, un rând dublu de biblioteci cu rafturi in lemn de
nuc,  la  care  un balcon cu balustrade de fier  forjat  permite
accesul la nivelul superior, podeaua este de lemn.
Biblioteca  Regală  a  fost  destinatǎ serviciului  de  la  Curte,
ofiţerilor de instanţă, precum şi oamenilor de ştiinţă interesaţi
în studierea istoriei Patriei şi a Artelor Plastice.

În 1839, Charles-Albert cumpǎrǎ de la Giovanni Volpato o
colecţie de desene ale maeştrilor italieni şi strǎini aparţinând
secolelor  cincisprezece,  şi  optsprezece,  printre  care
Michelangelo, Raphael, Rembrandt, Leonardo da Vinci, etc.
Giovanni  Volpato era un om de origini  modeste,  nǎscut la
Chieri, colecţionar şi autodidact, care cǎlǎtorind prin Europa
crease aceastǎ interesantǎ colecţie.
In  ceea  ce  priveşte  Leonardo  da  Vinci,  Biblioteca  deţine
celebrul  autoportret  în  sanguigna,  Portret  de  fatǎ  (studiu
pentru  înger în tabloul  Fecioara printre stânci de la Louvre) şi
Codex cu privire la zborul Păsărilor, o lucrare pe un caiet de
18  pagini,  în  care  Leonardo  a  semnat  şi  notat  gândurile,
observaţiile şi studiile sale în ceea ce priveşte zborul.

Acest  manuscris  a  intrat  în  Biblioteca  Regală  la  sfârşitul
secolul al XIX-lea, prin un cadou fǎcut regelui Umberto I de
cǎtre Theodor  Sabachnikoff,  comerciant  rus  îndrǎgostit  de
Renaşterea italianǎ.

După al doilea război mondial, proprietǎţile Casei Savoia trec
în proprietatea Republicii Italiene, iar in anul 1970 Biblioteca
Regală devine o Bibliotecă publică de stat, şi actual aparţine de
Ministerul  Culturii şi Patrimoniului. 
Biblioteca  conţine  aproximativ  200.000  de  volume,  4500
manuscrise,  3.055  desene,  187  incunabule,  5.019  XVI-lea,
1.500 pergamente, 1.112 periodice, 400 albume de fotografii,
hărţi, gravuri şi stampe. 
Pentru  a  permite  expunerea   acestor  comori  ale  bibliotecii
într-un mediu adecvat şi sigur, în 1998 a fost construită o sală,
folosind  spaţiu expoziţional  subteran,  cu cele  mai  moderne
tehnologii muzeale.
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