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Darakor Juli:
AZ ÁLLAMI TASZIL KOIAROT KÖNYVTÁR

A Tolbuehin körút ll*alatt , az Oboriste éa Sipka utcák között agy 
klasszikus stílusban emelt, nagyszerű fehér épület emelkedik* Ez az 
Állami Taszil Kolarov Könyvtár, a Bolgár Népköztársaság nemzeti könyv
tára* Az Állami Taszil Kolarov Könyvtár épületével* szervezetével és 
sokoldalú tevékenységével a legnagyobb és legújabb szocialista tlpusu 
könyvtár nemcsak Bulgáriában, hanem az egész Balkán-félszigeten* A 
könyvtárat 1953 december 16-án Ruben Levi, a Tudományos Művészeti és 
Kulturális Bizottság elnöke nyitotta meg, * az ünnepélyes megnyitással 
egy 258 férőhelyes, pompás olvasőtermet bocsátottak a bolgár olvasók 
rendelkezésére* 1954-re irányozták elő a következő olvasótermek megnyit 
táaát: a marxizmus-leninizmus és a társadalmi és politikai irodalom 
szolgálatában álló, "Geörgl Dimitrov" olvasókabinet, a folyóiratolvasó, 
a tudományos dolgozók számára fenntartott külön ^olvasóterem, a zárt 
állományú müvek osztályának olvasóterme, a kézirat-, ősnyomtatvány- és 
ritkakönyv osztály olvasója, a térkép-, arckép, éa metszettár olvasója* 
Megnyílt a fotoosztdly és előkészületben van egy olyan különleges mikro
film-osztály megnyitása, amelynek az lesz a rendeltetése, hogy a megsem
misülésnek leginkább kitett könyvekről, időszaki kiadványokról éa törté
nelmi okmányokról készítsen felvételeket* A kölcsönző, a katalógusterem, 
a nagy olvasóterem és az étkező fűtése különleges hőmérsékletszabályozó 
berendezés utján történik, a világítást pedig valamennyi helyiségben 
fluoreszkáló fény biztosítja, úgyhogy az alkalmazottak és az olvasók 
esténként mesterséges nappali megvilágítás mellett dolgozhatnak* i

A könyvtár alapításától 1944 szeptember 9-ig, óé év alatt 220.67O 
kötet könyvet szereztek be, 1944 szeptember 9-« óta, a népi kormányzat 
9 esztendeje alatt pedig 189*432 kötet könyvet* "Szeptember kilencedik® 
fordulópont a Nemzeti Könyvtár történetében is* A párt és a kormány 
olyan feltételeket és olyan fejlődési távlatokat biztosítottak a Nemze
ti Könyvtárnak, aminőről 1944 szeptember 9-a előtt a legdusabb képzele
tű könyvtáros sem álmodhatott". Az Állami Taszil Kolarov Könyvtár ma a 
párt és a kormány gondoskodásának a - jóvoltából az. országos könyvtárügy 
legnagyobb tudományos módszertani központjaként szerepel, oly központ
ként, amely saját tapasztalatának és a többi könyvtár tapasztalatának 
általánosítása, valamint a szovjet tapasztalatok népszerűsítése és a 
könyvtári munkába való bevezetése utján segítséget nyújt a bolgár szo
cialista könyvtárügy felépítéséhez*

A könyvtár "Bolgár Történeti Okmánytár"-áben 320*000 okirat áll az 
olvasók rendelkezésére, ezek között á bolgár forradalmárok: R a k o v s s k i ,  
Botev, Levszki, Karavelov, stbo értékes irattárai* K in y o m ta t á sr a  készen



áll ©a Áprilisi Fölkelésre vonatkozó dokumentumgyűjtemény, Nem ©sekély 
értékünk a “Keleti Osztály®.török levéltári iratai, amelyeknek száma
100,000 okmány és 5,000 kézirat, A "Vaszil Levszki és társai a török 
bíróság előtt® ©ima kötet kiadásával az ásástól? munkatársai sokban 
hozzá járultáik,. ahhoz, hogy a Levszki-pSrt tanulmányozásra hozzáférhető
vé tegyék, A zenei osztály közel 8,500 zenemüvet őriz,

A kéziratok, régi és ritka nyomtatványok osztály© mintegy 8,850 
régi nyomtatványt őriz /l80é~tól 1878-ig/, Itt van a felszabadulás 
előtti napilapokból és folyóiratokbél összeállított legnagyobb gyűjte
mény, köztük az elaő bolgár napilap, a "Bölg&rszki Őrei®,

A kéziratok között, amelyeknek a száma mintegy 1,200, igen értéke
sek is akadnak? "Borisz eér azinodiktja® a XIII,századbólj "Puaeao pap 
illusztrált gyűjteménye® a XVIII.századból! a.Balassié Hilandarszki»féle 
"Bolgár-azláv történet®,„.első másolata, ©melyet Szofrónij Vraosansski 
készített j Neofit Rilazkl első bolgár értelmező, szótára, .stb, Az osz
tály elkészítette és rövidesen sajtó alá bocsátja ®A bolgár újjászüle
tés irodalmának bibliográfiáját®, A könyvtár ritka-könyvei között van
nak a 2£YX, é® a XVII, századból., aztán Oerosn, Marin Drinov, Hajdan 
Gerov é®.mások kéziratos könyvei, A könyvtárban, megvan Idriszi 1153~ből 
származó hirea "Geográfiáw«j«* amely a* egész világon mindössze néhány 
példányban található, _ %

Az olvasóterem férőhelyeinek száma szakadatlanul nő, Mig 1949-ben 
10 volt, addig ma 258,© köXesöazők száma pedig 1614-ről Xl».8l8-ra emel- 
kadéttá a helybeaolvásóké 15®102-r51 111,015-re, A kiadott könyvek és 
időszaki kiadványok száma 12,2Q2-ről 365,923-ra növekedett. Az Állami 
Vaszil Kolarov Könyvtár munkájának megjavítása végett olvasói értekez
leteket, rendez,. Az 195^ ”1953 év folyamán a könyvtár megjavította tájé
koztató éa bibliográfiai tevékenységét, A könyvtári szolgálatnak ez az 
uj formája jellemző vonása a szocialista könyvtárnak, A tájékoztató éa 
bibliográfiai osztály ajánló bibliográfiai irodalmi szemléi, röplapjai, 
önképzést támogató segédanyagai, tárgyköri kartotékjai, ténybeli tájé
koztatói segítik az uj olvasót az önművelésben és a tudományos kutató
munkában, 1953-ban külön bibliográfiai osztály éa külön könyvtártudo
mányi módszertani osztály.

Az 1951-ben megnyílt könyvtárközi kölesönzőazolgálst utján az Álla
mi Kolarov Könyvtár az ország valamennyi tudományon dolgozójának rendel
kezésére áll, A könyvtár olvasói tudományos dolgozók, közéleti azemélyi- 
«égak, művészek és Írók, egyetemi hallgatók, munkások és mások, 1954 fo
lyamán a könyvtári dolgozókra főkép az a feladat hárult, hogy minél több 
munkást, élmunkást, ujitőt, stb, vonjanak be a könyvtár olvasóinak soraiba,

Az a levél, amelyet Völko Gserveakov elvtárs a könyvtár megnyitásá
nak és alapításának 75°évfordulója alkalmából a könyvtári .dolgozókhoz 
intézett, vezérfonalul szolgál az egész könyvtári kollektíva számára.
Ez utóbbi arra törekszik, hogy megérdemelje azt a nagy gondoskodást, 
amelyet a párt és a kormány az Állami Kolarov Könyvtár iránt tanúsít, 
a annyira "töteéleteaitae munkáját, hogy mindinkább meggyorsuljon az igaz 
és szép könyv szakadatlan áradása a könyvtárból az olvasóhoz és az olva
sótól a könyvtárhoz", ,„c. . _. __ ,» Csitaliste, 1954, jan, 24-25, lap.
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