
TÁJÉKOZÓDÁS

Alaptételek a Bolgár Népköztársaság 
egységes könyvtári rendszerének megszervezéséről

1970. jan. 20- i  2 . az. határozatával hagyta jóvá a 
Bolgár Népköztársaság Minisztertanácsa az alább t e l 
jes szövegükben közölt a lap téte leket. (Posztanovle- 
n ija  No 2 ot 20 januári 1970 godina za utvörzsdavane 
osznovni polozsenija za organizirane na edinna b ib l io -  
tecsna szisztéma v Narodna Republika Bölgarija.; = B ib- 
lio tek ar, 17.god. 1970. 2.no. 1-5 .p. -  A bevezető ha
tározat szövegét is magában fogla ld  kéziratos fo rd í
tását lásd a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban, В 4045 
számon.

Maga a bevezetőül szolgáld MT-határozat, az Alaptéte
lek  főbb pontjainak kiemelése m ellett, külön is  k i je 
lö l  bizonyos konkrét feladatokat. Ilyenek: A f e l á l l í 
tanád Tárcaközi Koordinációs Tanács soro lja  kategó- 
riákba az ország könyvtárait} döntsön a tudományos és 
szakkönyvtárak állományának és tevékenységének p ro fi— 
lirozása  ügyében} hagyja jdvá "az ország számára szük
séges, a tőkés országokban megjelenő periodikumok és 
alapvető kézikönyvek" jegyzékét, valamint elosztású
kat a könyvtárak között. — A Művészeti és Kulturális 
B izottság 1971-től szervezze me§ a közművelődési könyv
tárak központi e llá tását könyvtarilag fe ldo lgozott és 
speciálisan kötött könyvekkel. -  3 hónapon belü l á l
lapítsák meg a c s ita l is te -  és iskola i könyvtárak szá
mára az állami költségvetésből könyvbeszerzésre b iz to 
sítanád összegek normáit} ennek az összegnek egy ré
szét a megyei művészeti és ku lturális tanácsoknál l e 
het összpontosítani, a könyvtáraknak irodalommal való 
központi ellátására.

Az egységes könyvtári rendszer ésszerű 
kiépítése megköveteli, hogy az erőket 
ás anyagi eszközöket fontossági sor
rendben használjuk f e l  a könyvtárak 
erősítésére, aszerint, hogy mi a je 
lentőségük és szerepük a lakosság, a 
tudományos dolgozők és a szakemberek 
ellátásában.

Az egységeв könyvtári rendszer két 
alapelvre épüli a te rü le t i és az ága
za ti e lv re .

A közművelődési könyvtárak te rü le t i 
háldzata tervszerűen átfog ja  az 
egész országot. E könyvtárak, füg
getlenül a t tő l,  hogy mely főhatd- 
sághoz tartoznak, együttműködnek az 
olvasók toborzásában és ellátásában.

Az ágazati elvre épült könyvtárak az 
országban fo lyó  tudományos, oktatási, 
tervezési-szerkesztési és termelési 
tevékenységet.segitik . A legjobbak a 
maguk szakterületén az országos e l 
látásba is  bekapcsolódnak.
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A te rü le t i e lv szerint működő közműve
lődési' könyvtárak és az ágazatilag 
szervezett tudományos és szakkönyvtá
rak tevékenységük egész köréten 
együttműködnek egymással.

Állományuk gyarapításában a könyvtá
rak kerülik a fö lös leges párhuzamos
ságot az egyes rendszereken és az 
egységes könyvtári rendszeren helü l.

A tudományos és szakkönyvtárak az 
a lap ja i a tá jékoztatási szerveknek. 
Azok k iegész ít ik  és gazdagítják ezek 
tevékenységét, a maguk h ih lio g rá fiá i 
és tájékoztat<5 tevékenységével.

I . AZ EGYSÉGES KÖNYVTÁRI RENDSZER 
IRÁNYÍTÓ SZERVEI

1. A Művészeti és Kulturális B izo tt
ság irán y ítja  és e llen őrz i az or

szág könyvtárügyét.

2. A Művészeti és Kulturális B izo tt
ság m ellett Tárcaközi Koordiná

ciós Tanács lé tesü l azokból a főható
ságokból és szervezetekből, amelyek 
az országban a könyvtárhálózatot irá 
nyítják . Ennek ta g ja i: a Művészeti és 
Kulturális B izottság elnökhelyettese, 
aki egyúttal a Tanács elnöke, az Á l
lami Tudományos és Műszaki F e jlesz té 
s i B izottság elnökhelyettese, a köz- 
oktatásügyi m iniszter helyettese, a 
Központi Szakszervezeti Tanács t i t 
kára, a Dimitrov! Kommunista Ifjú sá 
g i Szövetség titk á ra , az egészség- 
ügyi miniszter helyettese, a Bolgár 
Tudományos Akadémia alelnöke, a Me
zőgazdasági Tudományos Akadémia a l
elnöke, a honvédelmi m iniszter he
lye ttese , a központi könyvtárak 
igazgató i, a k i je lö l t  könyvtári 
szakemberek,
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-  összehangolja és irán y ítja  az 
egyes könyvtárhálózatokat irá 
nyitó szervek tevékenységét}

-  te rvez i az egész könyvtári rend
szer fe jle s z té s é t ;

-  utasításokat, normákat és ren
delkezéseket ad k i, amelyek kö
telezőek az ország könyvtárai
ra nézve, s a Művészeti és Kul
tu rá lis  B izottság elnökének jó
váhagyása után lépnek hatályba.

3. Azok a központi hatóságok és 
szervezetek, amelyek könyvtár-

hálózatta l rendelkeznek, közvetle
nül irányítják  és ellenőrzik  a ha
táskörükbe tartozó könyvtárakat. Fe
lelősek megőrzésükért és tevékeny
ségükért, b iz to s ít já k  tervszerű f e j 
lődésüket és a hálózat valamennyi 
könyvtárának együttműködését, az 
egységes könyvtári rendszer e lv e i 
alapján.

4. A megyei Művelődési és Kulturális 
Tanács a könyvtárügy irányitó és

koordináló szerve a megyében. Fel
adatai a következők: e losztja  az 
anyagi támogatást a c s ita l is te -  
könyvtárak között s e llen őrz i az 
iskola i és szakszervezeti könyvtá
rakra vonatkozó pénzügyi és egyéb 
normatívák érvényesítését 5 szakkép
ze tt könyvtárosokat nevez ki a c s i-  
taliste-könyvtárakba és e llen ő rz i 
a könyvtárosok alkalmazására vonat
kozó előírások betartását a többi 
könyvtárban; jóváhagyja a könyvtár- 
fe jle s z té s i terveket a megyében, 
dönt a közművelődési könyvtárak’ l é 
tes ítés é rő l, megszüntetéséről és 
bővítéséről, e llen ő rz i a tudományos 
könyvtárak lé te s íté s é t .



A megyei Művelődési és Kulturális Ta
nácsot keretében könyvtári tagozatok 
alakulnak, a könyvtári hálózattal 
rendelkező hatóságoknak és szerveze
teknek, valamint a megye legnagyobb 
könyvtárainak képviselőiből*

5* A községi Művelődési és Kulturá
l is  Tanács gondoskodik a község

hez tartozó könyvtárak erősítéséről 
ás fejlesztéséről. (A község több 
falut magában foglaló közigazgatá
si egység -  a ford, jegyz.)

II. AZ EGYSÉGES KÖNYVTÁRI RENDSZER 
STRUKTÚRÁJA

A. KÖZPONTI KÖNYVTÁRAK

6. Az egységes könyvtári rendszer 
élén a K iril és Metód Nemzeti 

Könyvtár á ll  mint a vezető orszá
gos intézmény, amely az ország 
könyvtárhálózatának módszertani 
irányítását és koordinációját el
látja .

Ez könyvtártudományi és bibliográ
fia i intézet, a bolgár könyvtermés 
archívuma, valamint a bolgár és a 
külföldi irodalom országos b ib lio 
gráfiai központja, összehangolja az 
országos irodalomellátási rendszer
be tartozó szakkönyvtárak gyarapí
tási tevékenységét. Annak érdekében, 
hogy létrejö jjön az ország tudomá
nyos könyvtárainak racionális rend
szere, hogy kerüljük a párhuzamos 
beszerzést és egyszerűsítsük a könyv
tári munkafolyamatokat, a K iril és 
Metód Nemzeti Könyvtár és a jelen 
fejezetben felsorolt központi könyv
tárak közös könyvtári szervezeti 
egységként működnek. A központi 
könyvtárak megmaradnak a megfelelő

főhatóság, illetve intézmény rendsze
rében, igazgatójuk azonban egyúttal 
igazgatóhelyettese a K iril és Metód 
Nemzeti Könyvtárnak.

A Művészeti és Kulturális Bizottság 
és a Munkaügyi és Társadalombiztosí
tási Minisztérium határozza meg azo
kat a státusokat, amelyeket a K iril 
és Metód Nemzeti Könyvtár igénybe ve
het, hogy elláthassa az egységes könyvi 
tári rendszer irányításával kapcsola
tos funkcióit.

7. A Bolgár Tudományos Akadémia Köz
ponti Könyvtára könyvtártudományi,

szakbibliográfiai és tudományos tá
jékoztatási intézményként működik a 
természettudományok, a matematika és 
a társadalomtudományok terén. Irányít
ja az Akadémia rendszeréhez tartozó 
könyvtárakat és gyarapítja állományu
kat.

8. A Központi Műszaki Könyvtár irá
nyítja és összehangolja az ország

műszaki tudományos könyvtárainak te
vékenységét. A bolgár tudomány és 
technika szükségleteinek megfelelő
en -  nem számítva az alaptudományo
kat -  beszerzi a tudományos és műsza
ki irodalmat, a cégek katalógusait és 
beszámolóit.

9. A Mezőgazdasági Tudományos Akadé
mia Központi Mezőgazdasági Könyv

tára irányítja az ország mezőgazdasá
gi könyvtárait. Mezőgazdasági és er
dészeti, valamint állatorvos—tudomá
nyi szakirodalmat szerez be,

10. A Központi Orvosi Könyvtár funk
cióit a Bzófiai Orvostudományi Fő

iskola könyvtára látja  el. Irányítja
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az orvosi könyvtárakat, orvostudomá
nyi szakirodalmat szerez be.

11. Az Egyetemi Könyvtár irányítja a 
Közoktatásügyi Minisztériumhoz

tartózd felsőoktatási intézmények 
könyvtárait.

B. AZ ÁGAZATI TUDOMÁNYOS ÉS 
SZAKKÖNYVTÁRAK SZERVEZÉSE

12. Tudományos és szakkönyvtárak lé 
tesülnek a Bolgár Tudományos

Akadémia és a Mezőgazdasági Tudomá
nyos Akadémia részlegei és intéze
tei mellett, a tájékoztatási közpon
tok és irodák keretében, a különbö
ző főhatdságok és intézmények mel
lett.

A tudományos és szakkönyvtárak szi
gorúan a profiljukba vágd tudományos 
és műszaki szakirodalmat szerzik be.

A legnagyobb perspektívákkal rendel
kező szakkönyvtárak bekapcsolddnak az 
országos szakirodalmi ellátásba.

13. A Honvédelmi Minisztérium és a 
Belügyminisztérium könyvtárai kü-

lön-külön háldzattá szerveződnek, ön
álló módszertani irányítással, amely 
a Tárcaközi Koordinációs Tanács útmu
tatásait követi.

0. A TERÜLETI JELLEGŰ KÖNYVTÁRAK

14. A megyei könyvtár a Megyei Népi 
Tanács státus- és költségvetési

keretéhez tartozik} ez a megye terüle
tének alapvető általános gyűjtőkörű 
könyvtára.

Módszertanilag irányítja a közművelő
dési könyvtárakat és segíti* a szak

könyvtárakat. Központja a tájékozta
tó b ib liográfia i és a helyismereti 
bib liográfia i munkának.

összehangolja a. megyében működő tu
dományos és szakkönyvtárak gyarapí
tási, tájékoztató, b ib liográfia i és 
tájékoztatási tevékenységét, a fö
lösleges párhuzamosság elkerülése 
érdekében.

15. A központi városi c s ita liste - 
könyvtárak az alapvető közműve

lődési könyvtárak a városokban; a 
város más könyvtáraival összehangol
va szervezik meg az olvasók ellátá
sát a közművelődést és a tanulást 
szolgáló irodalommal. A városi c s i-  
taliste-könyvtárak a megfelelő c s i-  
taliste szerves részei, de a városi 
Művészeti és Kulturális Bizottság 
státus- és költségvetési keretéhez 
tartoznak.

16. A községi csita liste—könyvtár a 
csitaliste szerves része. Segíti

az odatartozó falvak csita listó it a 
lakosság könyvtári ellátásában; se
gélyt kap könyvvásárlásra a megyéi 
Művészeti és Kulturális Tanácstól, 
az állami gazdaságoktól, termelőszö
vetkezetektől, üzemektől stb.

A községi csitallste-könyvtár és az 
odatartozó falvak csita liste—könyv
tárai közös könyvtári szervezeti egy
ségként működnek, közös a munkatér- 
vük.

17. A községekhez tartozó falvak cs i- 
ta liste -titkárai naponta leg

alább 4 órát töltsenek könyvtári mun
kával. Ahol nincs főhivatású csita- 
lis te -t itk á r , ott a könyvtári teen—
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dők ellátását más megfelelő személyre 
kell bízni, társadalmi munkában vagy 
tiszteletűi;) fejében.

18. A megyei könyvtárak, a központi 
városi csitaliste-könyvtárak és a

községi csitaliste-könyvtárak a Nemze
ti Könyvtártól és más tudományos könyv
táraktól ideiglenes használatra megkap
hatják az ille tő  terület szakemberei 
számára szükséges irodalmat* A lakos
ság gazdaságosabb és ésszerűbb iroda
lomellátása érdekében fiókkönyvtára
kat és mozgókönyvtárakat létesíthet
nek.

19. A vállalatok és intézmények közmű
velődési könyvtárai látják el a

munkásokat, műszakiakat és alkalmazot
takat az üzemekben, építkezéseken, bá
nyákban, vasúti csomópontokon, hivata
lokban és egyéb szervekben. A terme
léssel összefüggő, a munkások, szakem

berek és alkalmazottak műszaki kép
zettségének megfelelő népszerű ter
melési-technikai, gazdasági és re fe - 
renszirodalmat szerzik be. Egyéb iro
dalmat -  társadalmi-politikai, isme
retterjesztő és szépirodalmat — vá
logatva szereznek be.

A közművelődési könyvtárak üzemi 
alapon szerveződnek.

20. Az iskolai könyvtárak az oktatá
si-nevelési folyamatot segítik.

Főként a tanulmányi munkát segítő 
irodalmat szereznek be.

21. A gyermekeknek általános művelt
ségi irodalommal való speciális

és differenciált ellátására a megyei 
könyvtárak és a városi csitaliBte- 
könyvtárak gyermekrészlegeket vagy 
gyermek-fiókkönyvtárakat létesíte
nek.

A hazai bibliográfiai tevékenység 
az állam- és jogtudomány területén*

NAGY Lajos

A hazai jogi bibliográfiai irodalom elég jelentős múltra tekint vissza, ( l )  
Ennek ellenére szervezett és rendszeres b ib liográfia i tevékenységről csupán 
n felszabadulás után lehet beszélni* Lényegében azóta, hogy a tudománypoli
tikai vezetés felismerte általában a szakirodalmi tájékoztatás és dokumentá
ció, ezen belül pedig a rendszeres, folyamatos b ib liográfia i tevékenység je
lentőségét* Szakterületünkön a kérdés jelentőségét fokozta az, hogy a jogi 
dokumentációnak az irodalmi anyag feltárása mellett sajátos szakterületei 
is vannak (tételes jogalkotás, a birói és az államigazgatási szervek gyakor-

Az OOT B ib liográ fia i Szakbizottsága a közelmúltban vizegálatokát 
végzett egyes szakterületek b ib lio g rá fia i ellátottságáról. Az aláb
biakban az állam- és Jogtudomány, ille tve  az agrártudomány terüle
téről készült összeállítás rövidített változatát adjuk közre. -  A 
szerk.
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