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ezekben a. harcokban mindig újra és újra megsemmisültek* A  bolgár állam fejlő
désére is döntően hatottak ezek a földrajzi és történelmi tényezők*

A  középkori Bulgária politikai hatalom, területe ekkor éri el legnagyobb ki
terjedését* Magas színvonalra emelkedő kulturális életében már szerephez jutnak 
a könyvtárak is* A  szláv Írás megalkotását, Kirill és Metód működését követően 
a IX. században kolostori és főúri könyvtárak egész sora létesül. A  bizánci ha
talommal, majd az ozmán birodalommal szemben vívott harcok folyamán ezek a 
könyvtárak elpusztulnak, s az 500 éves török uralom a műveltség fejlődését vég
zetesen megakadályozza* Ha elgondoljuk, mit jelentett hazánk számára a 150 éves 
török megszállás, könnyen elképzelhető, mit jelentett Bulgária számára ez az öt 
évszázad. 1878-ban szabadul meg végre az ország a török igától, s megkezdőd
het a bolgár állam rtreneszánsz”-a* A  kulturális felemelkedés vágya -  mely oly 
jellemző a bolgár népre -  tudományos és oktatási intézményeket hoz létre, s meg- 

' alakulhatnak ezek könyvtárai (Tudományos Akadémia Könyvtára, Szófiai Egyetem 
Könyvtára)* Az azóta eltelt kilenc évtized sem kedvezett a békés fejlődésnek*
Két világháború és a német megszállás szenvedéseit kellett a bolgár népnek el
viselni. A  könyvtárak fejlődése semmiképpen sem állott arányban a velük szemben 
jelentkező igényekkel, a bombázások során pedig még a Nemzeti Könyvtárnak is 
csaknem teljes állománya megsemmisült. így szinte csak a Bolgár Népköztársa
ság megalakulása, 1944. szeptember 9. hozta meg a döntő fordulatot. Nemcsak 
az ország gazdasági fellendülése, de egyetemes fejlődése is ekkor veszi kez
detét* A  kultúrpolitika alapvető változását tükröző néhány jelentősebb célkitűzés
re kívánok a továbbiakban rámutatni, melyek hatása könyvtári vonatkozásban is 
észlelhető.

MiivelSaiespoILittlEca. A  Bolgár Népköztársaság kormányzata igen nagy 
jelentőséget tulajdonit mindazon kérdések megoldásának, melyek hivatva vannak 
az ország kulturális felemelkedését, a művelődés egész területére kiterjedő ál
landó, folyamatos fejlődését biztosítani. De túlzás nélkül állapíthatjuk meg, hogy 
ebben a tevékenységében az egész bolgár nép támogatására számithai. Céltu
datos művelődés-politikáját jellemzi például, hogy ez évtől kezdve májust a 
" Kultúra hónapjáénak nyilvánította, s e hó folyamán az országos és nemzetkö
zi kongresszusok egész sorát rendezik* 1967. május 22-én a Kirill és Metód 
Nemzeti Könyvtár tartott tudományos konferenciát országos jelentőségű problé
mák megvitatására, igy« a tudományos és műszaki fejlesztés könyvtári feladatai, 
egzakt és alkalmazott tudományok művelőinek szakirodalmi ellátottsága stb, -  
Május 24. a szláv írás, Kirill és Metód napja, a bolgár nép legnagyobb ünnepe. 
Ekkor a diákok, tanárok és a kulturális intézmények dolgozói -természetesen a 
könyvtárosok is- ünnepi felvonuláson vesznek részt, s erre lelkesen készülőd
nek*

A  kormányzat kulturális és szociális célokra (tudományos fejlesztés, mű
vészet, oktatás stb.) az 1966. évben 1000 millió Lévát, a nemzeti jövedelem egy- 
harmadát irányozta elő, mely összeg az 1965. évi 800 millió Lévával szemben 
25 %-os emelkedést jelent (3). Ebből a keretből a könyvtárak is komoly támo
gatásban részesülnek, hogy az általános műveltségi szinvonal emelésében rájuk 
váró feladataikat megoldhassák*

Kormányzati célkitűzés az oktatási intézmények hihetetlen gyorsűtemü fej
lesztése, de a következő adatok a fiatalság tanulásvágyát is kifejezik. 10 000 
lakosra jutó főiskolai hallgatók száma tekintetében Bulgária a világon a negye
dik helyen áll -  a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Japán után* ( 15., 2.) 
Figyelmet érdemlő adat ez, ha tekintetbe vesszük, hogy például a negyedszázad
dal ezelőtt megindult műszaki felsőoktatás 1942-ben 122 hallgatót képzett, ma pe
dig csupán a szófiai műszaki főiskolákon 25 000 diák tanul. A  népgazdaság min
den ágában, de főként műszaki vonalon mutatkozó szakemberhiánynak ez a szám 
megnyugtató felszámolását jelzi*
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Néhány szót érdemel a könyvkiadás fejlesztésének kérdése is, 1939-hez 
képest 1963-ban halszorta magasabbra emelkedett a kiadott kötetek száma ( 1939- 
ben 6 480 000; 1963— bán 37 700 000 ( 15). A  felszabadulás óta, 1944. szeptember 
9-től 1966-ig 58 670 mii, összesen 512,5 millió példányban került kiadásra. A  
IX. Pártkongresszus határozatai és irányelvei a könyvkiadás fejlesztésének szé
leskörű programját tartalmazzák, mely 1970-re lakosonként átlagban 6 könyvet 
irányoz elő. A  bolgár könyvkiadók 1966-ban 4 534 000 példányban jelentettek meg 
ezernél több tudományos müvet, melyek között elsősorban műszaki, orvos tudó má
nyi és mezőgazdasági témákat feldolgozó kiadványok szerepelnek. Egyébként mind 
a müvek, mind a kötetek számát tekintve, legtöbb a társadalmi-politikai irodalom 
műfajában megjelentetett kiadvány ( 2) •

A  könyvkiadás fejlődésére már csak azért is érdemes ügyeimet fordítani, 
mert ezen a területen szintén évszázadok elmaradását kell Bulgáriának felszámol
ni. Igen sok könyvtárban tapasztalható -főként a műszaki jeHegüekben- hogy az 
orosz nyelvű kötetek száma messze meghaladja a bolgár nyelvű mavekét. Például 
a szófiai Műszaki Főiskolák Központi Könyvtárában a statisztika kb. 60 000 bol
gár kötettel szemben kb. 130 000 orosz nyelvű művet regisztrál. Nagy feladatok 
várnak tehát a műszaki szakirodalom művelőire és kiadóira.

Igen nagy fejlődést mutat az elmúlt évtizedben a tudományos intézmények 
publikációs tevékenysége. A  'Tudományos Akadémia, Szófiai Egyetem, Műszaki Fő
iskolák kiadványait a könyvtárak nemzetközi kiadványcsere keretében is eljuttat
ják külföldre s tájékoztatásuk szerint a partnerek részéről ezek iránt egyre nâ - 
gyobb érdeklődés nyilvánul meg.

A  TUDOMÁNYOS KÖNYVTÁRAK TEVÉKENYSÉGE

A  M Bolgár könyvtári tájékoztató M (12), mely az 1961-ig alapított könyvtára

kat ismerteti, jellegük és funkciójuk szerint két csoportot különböztet meg*

1. Általános könyvtárak (kerületi könyvtárak, csitaiisiék -melyek
egyúttal a kultúrotthon szerepét is betöltik-, iskolai 
és szakszervezeti könyvtárak)

2, Tudományos könyvtárak ( a Tudományos Akadémia, Mezőgazda
sági Akadémia, Egyetemek és főiskolák könyvtári há
lózatai, valamint a szakkönyvtárak) •

A  k(ömî t̂iúrgi>ollEttiLBML fő irányvonalainak meghatározása, a könyvtárak 

tevékenységének és együttműködésük szempontjainak kialakítása, egységes tu

dományos módszertani és ideológiai irányításuk a 167/ 1957.sz .  könyvtár 

ügyi s zabá ly rende le t  értelmében a Kulturális és Művészeti Bizottság 

hatáskörébe tartozik. ( 15, 13. p.) . Költségvetési hitelkeretük biztosítása és fel

osztása azonban nem egy szervezetben összpontosul, csak a vezető nagykönyv— 

tárak (Nemzeti Könyvtár, Tudományos Akadémia Könyvtára) működnek a Bi

zottság főhatósága alatt. Ez az oka annak, hogy anyagi ellátottság, elhelyezés 

és technikai felszereltség, valamint állományfejlesztési lehetőségek tekintetében 

ezek az intézmények előnyösebb helyzetben vannak, mint a minisztériumok -  pl* 

Oktatásügyi Minisztérium— alá rendelt könyvtárak. A  Kulturális és Művészeti 

Bizottság munkáját a Nemzeti Könyvtár támogatja.
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■A* o rg a n iz á c ió s  kérdésekben is tervszerű és céltudatos munka, ta

pasztalható. A  tudományos könyvtárak szervezetileg erősen központosított háló

zatok keretében működnek. A  'Tudományos Akadémia, valamint a felsőoktatási 

intézmények központi könyvtárai például mind a beszerzést, állománybavételt és 

feldolgozást, mind a cseretevékenységet központilag végzik tagkönyvtáraik részé

re. A  könyvek a  hálózat minden könyvtárába a pontos címfelvételt és 

mot tartalmazó katalóguscédulákkal és leltári számmal ellátva kerülnek. Több he

lyütt, igy a  Nemzeti Könyvtárban, a Tudományos Akadémia és a Szófiai Egye

tem Központi Könyvtárában az intézetek saját nyomdája készíti a nyomtatott ka

talóguslapokat. A  felsőoktatási intézményekben megfigyelhető a törekvés a tan

széki könyvtárak helyett kari, illetve intézeti könyvtárak kialakítására, nemcsak 

az újonnan alakuló főiskolákon, de a nagyobb hagyományokkal rendelkező fel

sőoktatási intézmények esetében is. Kialakult az a vélemény, hogy ezúton job

ban biztosítható a kötetek kihasználtsága, a szakszeri! könyvtári gondozás és 

feltáras. A. központi, illetve intézeti könyvtárak mellett tanácsadó testületek, 

könyvtári tanácsok működnek. Ezek tagjai (tudományos dolgozók és oktatók) 

segítséget nyújtanak az előszerzeményezésben, főként a devizás rendelésekkel 

kapcsolatos problémák megoldásában, a könyvtár és az intézet közötti jó együtt
működés biztosításában.

.A. aédszertami w urifeá r a  igen nagy hangsúly esik, ezt alapvetően fon

tosnak tartják a  könyvtárak folyamatos továbbfejlesztése érdekében. Vezető sze

repet tölt be ezen a  téren a Kulturális és Művészed Bizottság Könyvtárosztá

lya és irányítása alatt a Nemzeti Könyvtár Tudományos Módszertani Osztálya.

A  Nemzeti Könyvtár közvetlen módszertani tevékenységet fejt ki a közművelő

dési és a főiskolai hálózat felé, a többi könyvtári hálózat saját módszertani 

szerveinek irányítása alatt működik, de a Nemzeti Könyvtár segíti és koordinál

ja munkájukat. A  tudományos-műszaki könyvtárak (tervezőintézetek, vállalatok 

stb. könyvtárai) módszertani irányítására például a néhány év előtt alapított Ál

lami Műszaki Könyvtár kapott megbízást, a feladatok döntően fontos részét azon

ban ma is a Nemzeti Könyvtár látja el, s csak fokozatosan adja át a megfelelő 

tapasztalatokkal még nem rendelkező, fiatal intézménynek.

A  Nemzeti Könyvtár módszertani osztálya elméletileg kidolgozza a könyv

tári munkafolyamatok ( szerzeményezés, könyvtártechnika, könyvtárigazgatás, tá

jékoztatás stb.) ésszerű rendjét és publikációival, gyakorlati útmutatásaival, kon

ferenciák és szemináriumok szervezése utján előmozdítja ország könyvtárai

ban végzett munka hatékonyságát, színvonalának emelését. Példaként említem a 

Könyvtár-technikái minimum" c. kötetet, mely minden könyvtártípusra vonatkozóan 

kidolgozott iránymutatást tartalmaz ( 14), vagy Z. Dafinov tanulmányát ( 4 ) ,mely
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ben a speciális műszaki kiadványok fajtáit* beszerzésük, feldolgozásuk és raktá

rozásuk legcélszerűbb módját ismerteti, egyúttal tanácsot ad, hogyan lehet feltár

ni és a szakember számára hozzáférhetővé tenni ezt az irodalmat. 'Több tanul

mány foglalkozik a tudományos-műszaki könyvtárak szervezésének, fejlődési 

perspektíváinak kérdésével. Módszertani iránymutatást adnak a tájékoztatási szer
vekkel és az iparral fennálló kapcsolatok elmélyítésére (pl. 5,6.)

A  Nemzeti Könyvtár módszertani osztálya gondoskodik alsó- és középfokú 

tanfolyamok szervezése utján a könyvtári dolgozók szakmai továbbképzéséről is.

Felsőfokú könyvtárosképzés a Szófiai Egyetem Bölcsészet- és Történettu

dományi Karán folyik 1953 óta, könyvtártani és bibliográfiai szakágazat kereté

ben. Harmadik, vagy második szakként választható kémia, biológia, jog stb. mel

lett a könyvtárszak az 1. és 2. félévében. Az egyetem összes elsőéves hallga

tója részére 3 órában könyvtárhasználati alapismereteket és a 6. félévben bib

liográfiai minimumot (4 óra előadás, 4 óra gyakorlat) oktatnak ( ICL, 139.p .). Bul

gária tehát azon felismerés alapján, hogy optimális eredmény eléréséhez nemcsak 

a könyvtárak dolgozóit, de használóit is fel kell szakmailag készíteni, példamuta

tóan megtette az első lépéseket. Ezen felül diplomás mérnökök levelezőoktatás ke

retében könyvtárosi pótképesitést szerezhetnek. ( Bulgária könyvtárosképzésérol 

következő cikkünkben számolunk be részletesebben.)

Jelenleg a könyvtárakban -még a műszaki jeilegüekben is- általában humán 

képesítésű munkatársak dolgoznak, mérnökök inkább csak tájékoztató és dokumen

tációs feladatköröket töltenek be. A  tudományos dolgozók az oroszon kívül álta

lában legalább egy nyugati nyelvet értenek és sok esetben egészen kitünően 

beszélnek.

s z a M i n d e n  könyvtártípusra jellemző, hogy -eltérően 

a nálunk alkalmazott gyakorlattól— a bolgár könyvtárak nem transzliterálják a ci

rill- illetve latinbetűs műveket, hanem a címlapnak megfelelő írásmóddal készítik 

a címfelvételeket* jAJtalaban két alfabetikus katalógust szerkesztenek, egvet a ci— 

rillbetükkel, egyet a latinbetükkel készült müvekről. Egyes esetekben előfordul, 

h°gy a cirillbetűs anyagot is kettéválasztják és külön katalógus tárja fel a bolgár, 

külön az oroszrryelvű irodalmat ( pl. Nemzeti Könyvtár, várnai Főiskolai Könwtár.) 

A  szakkatalógusban azonban együtt találhatók az egész gyűjteményről készült cím

felvételek, itt az egyes szakcsoportokon belül a cirill írással készült katalógus

lapok előzik a latinbetüs felvételeket. Mind a könyvanyagot, mind a folyóiratállo

mányt feltáró katalógusok a fent ismertetett módszerrel készülnek.

A  bolgár könyvtárak nem alkalmaznak egységes szakozási rendszert. A  

kisebb könyvtárak bán az ETO rendszerben osztályozzák a beérkezett müveket.



A  tudományos könyvtárak azonban a közelmúltban áttértek a szovjet szakozási 

rendszer egy bolgár könyvtárak részére kidolgozott változatának használatára, 

amely betű- és számkombinációs jelzetrendszerével véleményük szerint a mü 

tartalmának nagyobb részletességű feltárását, differenciálását teszi lehetővé. -Az 

EXO-tói eltérően a tudományok területét 20 főosztályra bontják. A  főosztályokat 

a nagy ABC két betűjével jelzik, ezek mellett alkalmazzák a decimális számokat 

(pl. UGr Szállítás; UG 1 Autóbusz-szállítás). További bontásra a kis abc betűi

nek használata nyújt lehetőséget, a főosztályokon belüli további differenciái ás meg

oldásával. Az aiosztások tekintetében (földrajzi stb.) az ETO módszerét alkalmaz

zák. Ez az osztályozási rendszer jelenleg átdolgozás alatt áll, 1970-ben terve

zik az újabb változat kiadását.
A  továbbiakban — e tanulmány szabta korlátok között— egy—egy nagykönyv— 

tár tevékenységében a jellemző sajátságok kiemelésével szeretnék a bolgár 

könyvtárügy mai helyzetéről áttekintést adni.

KIRELL ÉS METÓD NEMZETI KÖNYVTÁR

Bulgária vezető nagykönyvtárát 1878-ban, közvetlenül a török hódítók ki

űzése után alapították. Gyűjteményét kezdetben elsősorban adományok növel
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ték. Ezekben az években komoly nehézségekkel küzdött, fejlesztését a kormány* 

zat elhanyagolta. Gyűjteménye főként bolgár Irodalmi és történelmi müveket fog

lalt magába. 1897—ben rendelték el a kctelespéldány szolgáltatást, ezidő óta 

minden Bulgáriában kiadott mü 2 példányát kapja meg. A  II. világháború alatt 

épületét bombatámadás érte, összeomlott és állományának nagyrésze megsem

misült. A  még idejében elszállított kézirattár és archivális anyag azonban elke
rülte a pusztulást.

A  felszabadulás a Nemzeti Könyvtár számára is döntő változást hozott. 

1953—bán ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének uj otthonát, s 

jelenleg a főváros egyik legreprezentatívabb épületében, a tudományos centrum

ban, az Egyetem és a Tudományos Akadémia szomszédságában helyezkedik eJL. 

Gyors fejlődését mutatja, hogy az 1954-ig eltelt 10 év alatt állománya megkét

szereződött, o lv a s  ó inak száma pedig nyolcszorosára emelkedett (9^ 6.p.)

1965 évi adatok szerint állománya már 2 169 090 könyvtári egységet foglalt 

magába ( 13). Európa egyik legjelentősebb kézirattárát őrzi, a XI. századtól 

kezdve készült mintegy 1500 müvet. Értékesek Ősnyomtatványai és keleti gyűj

teménye, térképtára. De a modem állományrészek fejlesztése is nagy körülte

kintéssel folyik. Megtalálhatók itt a tudomány minden területén kiadásra került 

jelentős szakmunkák, irodalmi müvek és folyóiratok. A  cirÜLbetüs periodikumokon 

kivüi 8000 latinbetüs folyóiratféleséget gyűjt. Az uj beszerzésekről állandó ki
állítás tájékoztatja az érdeklődőket.

A  könyvtár tágas előcsarnokában gondosan kiépített ka ta lógus  rend 

s z e r  áll az olvasók rendelkezésére; alfabetikus katalógusok egész sora tárja 

fel a könyveket, folyóiratokat, disszertációkat, a Nemzeti Könyvtár kiadványait. 

Vannak még szak- és tárgyszókatalógusai, különböző kiegészítő katalógusok, 

mint pU a fontosabb folyóiratcikkeket regisztráló katalógus. A  címfelvételeket a 

könyvtár saját nyomdájában sokszorosítják és nyomtatott katalóguscédulákkal lát
ják el az ország más könyvtárait is.

Külön említést érdemelnek gondosan válogatott kézikönyvtárral felszerelt 

szakosított o lvasótermei.  A  tudományos kutatók részére berendezett 4 olvasó

termen kívül (műszaki, társadalomtudományi, irodalomtudományi, orvostudományi) 

külön helyiségekben biztosítják a nyugodt tanulmányozás lehetőségét az egyes 

küiöngyüjtemények (kézirattár, keleti gyűjtemény, térképtár stb.) olvasói számára. 

Ezenfelül 200 férőhelyes terem áll a könyvtár többi olvasójának rendelkezésére.

A  Tudom ányos  M ód sze r ta n i  O sztá ly  országos jelentőségű feladato

kat lat el. Jól szervezett információs szolgálat nyújt szó— és Írásbeli tájékozta

tást. Az ötvenes években még szervezetileg különváltan niiködö bibliográfiai in
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tézet ma már a. könyvtár egyik osztályaként fejti ki tevékenységét, szerkeszti a 

nemzeti bibliográfiát és más kurrens bibliográfiákat*

Techn ika i  segédüzem ei :  nyomda, könyvkötészet, könyvhigiéniai és 

restaurációs laboratórium, valamint fotólaboratórium*

( A  Nemzeti Könyvtár tevékenységét ismertető bolgár kiadványokon kivül 

( 1 2 ,  15) külföldi szakemberek is értékes tanulmányokban, számoltak be ta- 
pasztalataikról 11, 1, 8) .

TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI KÖNYVTÁRA

Bulgária le g r é g ib b  tudományos könyvtára, 1869-ben létesítették, de 

tervszerű és nagyarányú fejlesztése ugyancsak a felszabadulás után indulhatott 

meg* Jelenleg 45 akadémiai intézet könyvtárának hálózati központja. Évi beszer

zése 25 000 kötet* A  tagkönyvtárak részére központilag végzi a beszerzést, fel

dolgozást és csere-tevékenységet* Minden intézetben könyvtári tanács működik, 

tagjai intenziven segítik a könyvtár munkáját* A  beszerzési osztály kör alakú he

lyiségében érdekes elrendezésben, magas táblákon állítják ki az újonnan beszer

zett műveket, amelyek közül az intézetek naponta választják ki a kívánt anyagot* 

feldolgozási osztály munkatársai a könyveket katalóguscédulákkal együtt adják 

át az intézeteknek, a folyóiratokkal kapcsolatos munkálatokat külön folyóiratosz

tály látja el* Dokumentációs osztálya országos jelentőségű kiadványokban ismer

teti a külföldi szakirodalmat, illetve tájékoztatja a külföldet a bolgár tudományos 

publikációkról. Olvasótermi kézikönyvtárában minden publikáció megtalálható, amely 

az Akadémia fennállása óta megjelent. Van saját nyomdája, könyvkötészete, fotó

laboratóriuma, de a raktári férőhely már sémimképpen nem bizonyul elégnek.

Külön kell szólni a nemzetközi cserét bonyolító osztály munkájáról* 82 or

szágban 2750 intézménnyel építettek ki kapcsolatot* A  legaktívabb partnerek 

—mintegy 50— között nemcsak tudományos intézetek, de kiadók és antikváriumok 

is szerepelnek. Figyelemreméltó, hogy a nyugati összbeszerzés 1J 3—át képezi a 

cserepartnerektől kapott anyag* Ezek között értékes kézikönyvek, szakfolyóiratok 

találhatók igen nagy számban, a devizamegtakaritás mértéke egészen meglepő. 

Eredményeiket ügyes politikájuknak és jól szervezett munkájuknak köszönhetik. 

A z  osztályon 4 tudományos munkatárs, 1 adminisztrátor és egy segédmunkaerő 

dolgozik. A  cserepartnerek részére jegyzékeket küldenek, egyrészt a feljárd ott, 

másrészt az igényelt müvekről* A  külföld általában -mint mondják- archeológia! 

és lingvisztikái szakmunkákat igényel, a könyvtár pedig nemcsak akadémiai ki

adványokat bocsát rendelkezésükre, de igen gyakran vásárol is cserecélokra
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szánt anyagot. Munkájuk pontos ellátását gondosan kialakított kartotékrcyil vántar- 

tásaik biztosit] ák. Uj partnerek bevonására sok esetben az intézetekben dolgo

zó szakemberek tesznek javaslatot. Tevékenységükről már korábban magyar ta

nulmány is beszámolt.( 7) .

A  hálózat keretében működő intézeti könyvtárakka l  szoros kapcsola

tot tart fenn a központi könyvtár módszertani vonatkozásban is. A  kéaxií^ji Ira- 

íté§̂ e?tt Kminn^wtt&rmval külön foglalkozunk, ezzel egyúttal általában is jellemez

ve a bolgár hálózati tagkönyvtárak tevékerrységéL

-Az 1950—ben létesített könyvtár az intézet modem épületének földszintjén 

tagas termekben kapott helyet. Az olvasóterem falait boritó polcokon a ieafon

tosabb szakfolyóiratok, kézikönyvek, referálólapok az olvasó számára kó'ny- 

nyen hozzáférhetőek. Ugyanitt nyertek elhelyezést a katalógusok, az uj be

szerzéseket bemutató állandó kiállítás, itt dolgozik az állomány gondozását, fel

tárását mintaszerűen ellátó két könyvtáros. A  raktárban a könyvek 3 méretcso

portban, a folyóiratok cimszerinti betűrendben sorakoznak, helyrajzi katalógus 

ezért csak a könyvekről készül. A  raktár méretei a számszerűleg gyorsan nö

vekvő anyag elhelyezésére még hosszabb ideig lehetőséget biztosítanak.

Az 1966. évvégi adatok szerint az intézeti könyvtár állománya 17 950 

könyvtári egység, ezen belül 9500 könyv, a többi periodika. A  kurrens folyó- 

iratféleségek száma 650. Az állomány nyelv szerinti megoszlása; 408 bolgár, 

6042 orosz, 5000 angol, 3700 német, 1300 francia, 1500 egyéb nyelven kiadott 

mü, mely adatok itt is az orosz nyelvű irodalom túlsúlyát mutatják. Kétféle be

tűrendes katalóguson kívül (cirill- és latinbetüs) mikrofilm-katalógust is szer

kesztenek. Szakkatalógusuk rendszere kissé eltér a bolgár tudományos könyv

tárakban alkalmazott osztályozási rendszertől, mert a kémia területén jobban 

differenciált.

A  szerves kémiai, szervetlen kémiai és fizikai kémiai intézet tudományos 

kutatói számára gyűjtik és tárják fel a szakirodalmat, a könyvtár állománya 

egyúttal bázisát képezi az intézetek keretén belül működő 2-2 dckumentáior 

tájékoztató munkájának. Szolgáltatásaikat a máshol dolgozó szakemberek is 

igény be veszik, ennek bizonyítéka, hogy olvasóinak egy'harmada más intézmények 

dolgozója. A  szakemberek aktivan bekapcsolódnak a könyvtár munkájába, első

sorban a könyvtári tanácson keresztül, amelynek intézetenként 2-2 kutató a tag

ja. E gyakran ülésező tanács elé terjeszti a könyvtáros a szakemberek által 

igényelt, illetve az általa beszerzésre javasolt, devizaigényes müvek jegyzékét.

A  fontossági sorrendet a tanács állapítja meg, az igénylést a könyvtáros a
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Központi Könyvtár beszerzési osztályára, továbbítja* ahol az ügyet a továbbiak

ban intézik* A  kívánt kötet-vétel* vagy igen gyakran csere utján történt- beszer

zéséről az intézeti könyvtáros értesiti olvasóit.

A  bolgár fe lsőoktatás i intézmények -számszerint 22- mellett közpon

ti könyvtárak miiködnek A  hálózatok éppoly erősen központositottak* mint a 

Tudományos Akadémia könyvtári háiózatac

KLIMENT QHRTDSZKI SZÓFIAI EGYETEM

k q ^ pqntt  k ö n y v t á r a

A z 18S7—ben alapított könyvtár Bulgária legtöbb főiskolai könyvtárával 

szemben abban az előnyös helyzetben van* hogy épületét eredetileg is könyv

tár céljára tervezték ( 1933-ban). Habár a gyors fejlődés következtében 

kezd az épület szűknek bizonyulni* faburkolatu* kör alakú kölcsönzőhelyisége, 

elegáns olvasótermei igen kedvező benyomást keltenek. Az egyes könyvtári 

osztályok funkciójuknak megfelelően* célszerűen vannak elhelyezve.

Színvonalasan látja el feladatát az egyetemi oktató— és kutatómunka segí

tésében, jóllehet tagkönyvtáraival együtt 14 000 hallgató és az oktatószemélyzet 

könyvtári igényeit kell kielégítenie. Az egyetem 9 -humán és természettudomá- 

rry1“ fakultásának megfelelően kari* intézeti és tanszéki könyvtárak ( számsze—
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ríni 16 tagkönyvtár) hálózati központja, ezek részér© központilag látja el a be

szerzés, állomány bővet el, feldolgozás munkáját és a cseretevékenységet.

Az 1966. éwégi jelentés szerint állományába 756 000 könyvtári egyséé 

tartozik, ezen beiül 3400 a kurrens folyóiratcím. Periodika-állományában (6400 

kötet) 1500 a bolgár nyelvű kötet. Évi beszerzése 7̂. elmúlt évben 27 GQQ 

könyvtári egység volt, ezen beim az orosz nyeivii müvek százalékaránya 40%, 

nem olyan magas tehát, mint a műszaki szakirodalmai gyűjtő könyvtárakban.

A  központi könyvtár épületében külön kézikönyvtárral ellátott olvasóterem 

áll a tanárok (50 férőhellyel) és a diákok ( 150 férőhellyel) rendelkezésére, 

ezenkívül tágas folyóirat olvasót erem mikrofilm leolvasóval. Az 1966. évi statisz

tika tanúsága szerint 10 000 olvasó kölcsönzött mintegy 450 000 kötetet Jól szer

vezett osztályai között kiemelendő' a tájékoztató és a módszertani osztály,, vala

mint a kimagasló eredményeket felmutató nemzetközi cserecsoport munkája. A  

80 ország 500 intézményével létesített cserekapcsolat utján értékes külföldi ki

adványok beszerzését tudták biztosítani devizafelhasználás nélkül.

Szakszerűen gondozott intézeti könyvtáraik anyagát szabadpolcon, szak- 

szerinti elrendezésben tárolják. A  központi könyvtártól kissé távolabb fekvő ma

tematikai épületben nyert elhelyezést a matematikai, a fizikai és a kémiai kari 

könyvtár. Berendezésük nemcsak ízléses, de célszerű is. A  matematikai könyv

tárban például a könyvespolcok "falat” képeznek az olvasói asztalok között,igy 

a termet mintegy kutatófülkékre bontva. Hét tanszék közös könyvtára ez, állomá

nya kb. 20 000 kötet. A  kémiai kari könyvtár csak 1960 óta kiadott müveket gon

doz, a régebbi anyag a tanszékeken maradt. Fotólaboratóriumában Dokumator ké

szülék is van, de külső megrendelésre nem készít mikrofilmet. Mindhárom kónw— 

tár elsősorban az oktatók és kutatók rendelkezésére áll, de a nap bizonyos meg

határozott időszakában a hallgatók is használhatják anyagát. Egyébként a három 

kar hallgatói részére közös diákolvasótermet rendeztek be, melynek kézikönyvtá
r i  főként tankönyveket, szótárakat, lexikonokat tartalmaz.

MŰSZAKI FŐISKOLÁK KÖZPONTI KÖNYVTÁRA

Állományadatait tekintve Bulgária legnagyobb műszaki könyvtára, 220 000 

könyvtári egységet regisztrál az 1966. évi beszámoló jelentése. Működésének 

idejét tekintve a legfiatalabb az eddig említett nagykönyvtárak között, 1942-ben 

létesítették. Egyidős a  bolgár műszaki felsőoktatással, s  annak hihetetlen gyors- 

ütemü fejlődését kellett követnie. Jelenleg négy' műszaki főiskola központi könyv

tárának szerepét tölti be. Feladatainak felméréséhez é s  eredményeinek értékelésé

hez két adat említése elegendő 2 a hallgatók létszáma 25 578, a tanszemélyzeté 

(meghívott előadókkal együtt) 1813 fő. Raktári é s  olvasótermi férofieiy szempont—
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jábol mind a központi könyvtár, mind tagkönyvtárai igen nagy nehézségekkel küz

denek* Mindezek, valamint a munkatársak viszonylag alacsony létszáma ellené

re olyan jól szervezett és eredményes munkát végez az intézet, hogy néhány év

vel ezelőtt a főiskolai könyvtárak tevékenységét vizsgáló bizottság kitüntetésé

ben részesült. Perspektívái biztatóak, a Szófia közelében - Darvenicában- kiépü

lő műszaki egyetemi városrészben a könyvtár is méltó elhelyezést fog kapni.

A  központi könyvtárban öt osztály működik: beszerzési, feldolgozási, köl

csönzési és raktári, módszertani, valamint tájékoztató osztály. A  nemzetközi 

cserével is a beszerzési osztály foglalkozik. 370 cserepartner között 13 ma

gyar műszaki felsőoktatási intézmény, illetőleg kutatóintézet szerepel.

Az 1966. évi beszerzés: 15 308 könyvtári egység, ezen belül 1825 perio

dika. Kölcsönzési forgalom: 265 262 kötetet kölcsönöztek. Központi könyvtári 

feladatai megegyeznek a korábban emlitett hálózati központokéval, de irányitó, 

ellenőrző tevékenységére tagkönyvtáraiban még nagyobb szükség van, mint a 

nagyobb hagyományokkal rendelkező intézetekben. Módszertani segítséget nyújt 

az ország többi műszaki felsőoktatási intézményeinek könyvtárai részére is. 

Munkatársai -egy kivételével- felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, a tájékoz
tató osztályon mérnökök dolgoznak.

A  könyvtárat működésében a könyvtári tanács segíti, melyben a négy inté

zet minden fakultása képviselteti magát egy taggal. Az uj beszerzésekről havon

ta jegyzéket készítenek a tanszékek tájékoztatása céljából. Az oktató személy ze- 

ten kívül jó kapcsolatokat építettek ki a hallgatósággal is. Az I. évfolyam diák

jai részére könyvtárhasználati bevezető előadásokat tartanak, s ^^ ifjúsági szö

vetség ülésein is gyakran résztvesz a könyvtár igazgatója. 'Több alkalommal szer

veztek bibliográfiai ismereteket nyújtó tanfolyamot a főiskolák fiatal oktatói részé
re.

Összeffo^llaültra. az elmondottakat, megállapítható, hogy a bolgár tudomá

nyos könyvtarak igen nagy feladatokat oldottak meg az elmúlt néhány évtizedben. 

'Tevékenységük nagymértékben segíti az ország kulturális fejlődését, a tudományos 

kutatást és a felsőoktatást. Ha tanulmányozzuk helyzetüket, működésük feltételeit, 

azt tapasztaljuk, hogy sok esetben hasonló problémákkal küzdenek, mint a mi 

könyvtáraink, de még nagyobb nehézségekkel kell szembenézniük. Mégis szinte 

azt mondhatom, bizonyos szempontból irigylésreméitó a bolgár könyvtárak helyze

te. Mert nem tudom, van-e még országa a világnak, amely ünneppé avatja egy 

írásrendszer megalkotásának évfordulóját, sőt legnagyobb nemzeti ünnepének te

kinti azt. Az írásét, amely maradandóvá teszi az emberi gondolatot, amely forradal- 

masit^nert mindenki számára hozzáiérhetővé teszi a tudást. Bulgária mindenesetre
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ilyen ország. A h o l  az í r á sban  rögzített gondolat  fog la la t ja  a könyv,  

s annak őrzője,  a könyvtár  is igaz  m egb ec sü lé sben  ré szesü l .
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