KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK

40 éves a bolgár Cellulóz- és
Papíripari Kutatóintézet (ICH)
Az ötvenes években a rostos féltermék-, a papír-,
a karton- és a csomagolóanyag- gyártás fejlődésével a vállalatoknak szakképzett segítségre volt szükségük a problémáik megoldásában, a tudományosműszaki haladás eredményeinek bevezetésében. Ez
vezetett a cellulóz- és papíripart kiszolgáló központi
intézmény létrehozásához.
Először, 1952-ig az erdőkémiai problémákkal a bányászati kutatóintézeten belül létrehozott
csoport foglalkozott. Ennek a bázisán hozták létre
a „Cellulóz, papír és erdőkémiai” szekciót. 1960.
január 1-től ez a szekció vegyipari kutatóintézetté
alakult át.
1965. július 16-án kelt 139. sz. minisztertanácsi
határozattal hozták létre a „Cellulóz-, papíripari és
erdőkémiai kutatóintézetet” szóﬁai székhellyel, 11
munkatárssal, valamint 15 laboránssal és technikussal. Az intézmény ágazati intézetként működött a
Vegyipari Minisztérium felügyelete alatt. Alapvető
feladata a tudományos és műszaki fejlesztés, a
haladó eredmények bevezetése volt a cellulóz- és
papíripari ágazatban. A Cellulóz- és Papíripari
Intézet a tudományos alkalmazott kutatás, a tájékoztatás központjaként működött, tanácsadói tevékenységet végzett és részt vett az új gyárak üzembe
helyezésében, a meglévők rekonstruálásában.
Az alapítástól a privatizációig az „Erdőkémiai”
szekció egy témakört ölelt fel, ez pedig a „Cellulóz- és
papírgyártás kemizálása” terület volt. A 70-es és 80as években a hangsúly az ökológiára és a csomagolásra helyeződött át, a cellulóz-részleg pedig a „Rostos féltermékek gyártása és hatása a környezetre”
témakörrel foglalkozott. A kartongyártásban a csomagolóanyag-tervezés és -gyártás került előtérbe.
1975-ben az intézetbe olvadt a papíriparral
foglalkozó „Központi analitikai laboratórium”, amely
2002. november 8-án ISO 17025 minősítést kapott.
Az intézet működésében a mérnöki-műszaki szolgáltatás, a műszaki-gazdasági elemzések, a tudományos munkaszervezés, a termékszabványosítás- és
minősítés, a műszaki-tudományos, gazdasági és szabadalmi tájékoztatás, a nemzetközi együttműködés
területei váltak meghatározóvá.
A KGST keretében az intézet számtalan közös
munkában vett részt, aktívan együttműködött a

CNIIB – Moszkva, VNPObumprom – Leningrád,
UkrNIIB – Kiev intézetekkel, a heidenaui (NDK),
pozsonyi (Szlovákia), lódzi (Lengyelország), brailai
(Románia) stb. cellulóz- és papíripari kutatóintézetekkel. Mára ezt a munkát a COST-programokban,
az európai uniós kutatásban való részvétel bővíti.
Az 1989-es események az intézet tevékenységére is hatással voltak, strukturális változások történtek. 1998-ban lezáródott a privatizáció. Jelenleg
40 fő dolgozik az intézetben.
Az új cellulóz- és papíripari beruházók általában kész technológiákkal jönnek Bulgáriába, így a
kiszolgáló, a katalizátor szerep nőtt. Ma is kiadják
a 35 éves szakmai folyóiratot, és a PTA (Paper Testing Association) támogatójaként az intézet a hazai
minőségbiztosítás támasza. Mivel 1993 óta működnek együtt a Gernsbach-i Papiermacherzentrummal, az oktatás is munkájuk része.
Az intézet vezetői 1965-től 2005-ig:
Prof.-Ing. Cvjatko Hrisztov (1965–1969)
Az intézet alapítója
Dr.-Ing. Ivan Genyev (1969–1973)
Vezetése alatt vált az intézet korszerűen felszerelt tudományos kutatási bázissá
Ing. Ljubomir Filipov (1973–1985)
Ebben az időszakban volt az intézet a legaktívabb a gyárak üzembe helyezésében, létesítmények felszerelésében
Dr. Ninel Geraszimova-Pulieva (1985–1990)
Vezetése alatt folytatódott az iparág vállalataival való együttműködés és a más országokkal
való partneri kapcsolatok fejlesztése
Dr.-Ing. Kraszimir Szavov (1990– )
Vezetése alatt, új körülmények között ment
végbe az intézet átszervezése, és történt meg
a privatizáció.
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