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S Z E M LE

A BOLGÁR BIBLIOGRÁFIAI IMTÉgiT

A bolgár bibliográfia 1952-ben ünnepelte fennállásának századik 
évfordulóját. Viszonylag későn jött létre és csak nagy erőfeszítések 
árán tudott megfelelni a követelményeknek. A bibliográfusok nagyon 
Mostoha körülmények között dolgoztak és sok nehézséget kellett leküz
deniük minden állami segítség nélkül,

fe az állam tartja fanra Bibliográfiai Intézetet. Az Intézet, 
amely 1941-ben alakult meg, a valóságban cpak 1945 óta fejt ki rend
szeres működéstJ ettől az időponttól kezdve szerepel külön tételként 
•a® állami költségvetésben. Jelenleg az intézet mintegy harminc főnyi 
szakképzett személyzet felett rendelkezik. Birtokában van a szükséges 
felszerelésnek - nyilvántartásoknak, katalógusoknak, bibliográfiáknak 
- és naponta rengeteg felvilágokítást ad a különböző állami intézmények 
nek, tömegszervezeteknek, vállalatoknak, a tudósoknak és a nagyközönség 
nefc.

Az intézet a tudósok, könyvtárosok és diákok rendelkezésére bocsát 
ja könyvtárát, melynek huszonegyezer kötetes állománya felöleli a bib
liográfia, a bibliográfia-történet és az osztályozás irodalmának szak
területét.

A bibliográfiai ismeretek terén felmerülő növekvő szükséglet ki
elégítésére az intézet számos bibliográfiát ad ki /emlékeztetőket a 
tudomány, a politika kiemelkedő személyiségeiről, különféle témák bib
liográfiai feldolgozását, stb./, ezek a tudósok, könyvtárosok, taná
rok és az önképzés számára szolgálnak. Az említett bibliográfiák egy 
része - kb. nyolcvan - brosúra alakban jelent meg, ugyanakkor több, 
mint kétszáz látott napvilágot különböző bolgár és külföldi napilapok 
Hl. folyóiratok hasábjain.

Az Intézet segítséget nyújt más intézeteknek és magánszemélyeknek 
8 bibliográfia területén. Ilymódon összehangolja az országban folyó 
Mbliográfiái munkát, mint módszertani osztálv működik ezen a téren.

195?.elején az Intézet megkezdte a "Latopiez na perioőicsnija 
bacsat" cimü repertórium kiadását* Ez analitikus bibliográfia a folyó
iratok, újságok, gyűjtemények és évkönyvek területéről. Anyagát rend
szerezve közli, igy a nagyközönség számára is használható. 1953 eleje 
óta az Intézet vette kezébe a "Bölgarszki Knigopisz*' kiadását is. Ez 
0 könyv, periodikák, zenemüvek és egyéb nyomtatványok havi bibliográ
fiája /a bolgár nemzeti bibliográfia - a ford./

A kötelespéldány-rendszer b'Hzto ’itja, hogy az Intézet példányo
kat kap minden, az országban kinyomtatott kiadványból, amelyeket azután 
kioszt a nagy könyvtárak között. Az Intézet egy példányt megtart saját
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maga részére. Külön statisztikai részleg működik az Intézet mellett.
Az Intézet legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy visszame

nőleg is elkészítse és kiadja a bolgár könyvek bibliográfiáját, amely 
tartalmazza - az 1878-as évtől napjainkig - az összes szakterületeken 
megjelent könyvek adatait, továbbá, hogy elkészítse az időszaki sajté 
repertóriumát, amely százéves periódus - 1844-1944 - adatait tartalmaz
za, A két kiadvány előkészületi munkái már annyira haladtak előre, hogy 
nemsokára a bolgár tudomány két alapvető bibliográfiai müvet kaphat 
kézhez.

1944 után az Intézet kapcsolatba lépett a Szovjetunió és más álla
mok hasonló jellegű intézményeivel és kölcsönös könyvcserét kezdeménye
zett. Ez a könyvcsere-forgalom olyan mértékben növekedett, hogy az in
tézet kénytelen volt átadni a feladatot a Taszil Kolarov Nemzeti Könyv
tárnak. Ma az Intézet már csakis a bibliográfiai irodalom területén bo
nyolít le könyvcserét nemzetközi viszonylatban.

1947-től 1950-ig nagy erőfeszítéseket tett az Intézet uj könyv
táros káderek nevelése és a régi könyvtárosok szakmai képzése terén. 
Ennek a célnak az érdekében külön Igazgatóságot hoztak létre, amely 
19^0-ben Állami Könyvtáros Intézetté alakult át.

A jövőben az Intézet rendszeresen hozzá fog járulni a szakbiblio
gráfiái irodalom fejlesztéséhez. Ennek a munkának « központjai a Bol
gár Tudományos Akadémia intézetei és az egyetemek szakkönyvtárai lesz
nek. Az Intézetre vár, hogy újabb bibliográfus szakembereket képezzen 
ki.

Az Intézet feladata végül a bibliográfiának széles körökben való 
népszerűsítése, hogy az betölthesse feladatát a nemzeti műveltség elő- 
revitele terén.

m Revue de la Documentation, 1954. 2.sz.46.1.


