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A Magyar Könyvszemle 
Szerkesztő- és Kiadó-Bizottsága 

azon könyvtárak igazgatóiból alakul, amelyek a Magyar Könyv
szemle kiadásához bizonyos ívszámok költségeivel (legalább száz 

pengővel) hozzájárulnak. 

A Szerkesztő- és Kiadó-Bizottság tagjai 

ENYVVÁRI JENŐ, a budapesti Fővárosi Nyilvános Könyvtár igaz
gatója, FITZ JÓZSEF, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos 
Széchényi-Könyvtárának főigazgatója, GOMBÁS GÉZA, az Orszá
gos Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának vezetője, H E I N 
JÁNOS, a Kereske*1 'mi és Iparkamara Könyvtárának vezetője, 
KÁPLÁNY GÉZA, a Technológiai Könyvtár igazgatója, LAMOTTE 

KÁROLY, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezérigazgatója, 
NYIREÖ ISTVÁN, a debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatója, 
PASTEINER IVÁN, a budapesti Egyetemi Könyvtár főigazgatója, 
PUSKÁS ENDRE, a szegedi Egyetemi Könyvtár igazgatója, RADÓ 

AURÉL, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Könyvtárának igazgatója, SZINNYEI JÓZSEF ny. egyetemi tanár, 
a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárnoka, TETTAMANTI 

JENŐ egyetemi nyilvános rendes tanár, a Műszaki és Gazdaság
tudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar Könyv
tárának igazgatója (Sopron), TRÓCSÁNYI GYÖRGY, az Ország
gyűlés Könyvtárának igazgatója, TRÓCSÁNYI ZOLTÁN, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Országos Széchényi-Könyvtárában igazgató, 
a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete Könyvtári 

Szakosztályának képviselője, szerkesztő. 



A KÖNYVTÁRÜGY BULGÁRTÁBAN. 

Mint ismeretes, Bulgária 1877-ben szabadult fel a török iga 
alól, habár a bolgár újjászületés és nemzeti felébredés még a 
XVIII . század közepén vette kezdetét. Az újabb bolgár törté
nelemben az újjászületés kezdetét pontosan arra az időpontra 
teszik, amikor napvilágot látott PAISZIJ atyának, a szvetagórai 
szerzetesnek könyve, mely szinte csodát művelt a rab-bolgár lelké
ben, felnyitotta szemét és új életre ösztönözte. Nem is egy egész 
évszázad leforgása alatt a nemzetébredés szikrája, melyet PAISZIJ 
atya vetett a lelkekbe, feltartózhatatlan lángtengerbe borította 
az egész bolgár földet, minek következtében aztán sikerült is 
a bolgár népnek következetesen kivívnia úgy szellemi, mint poli
tikai szabadságát. 

Az újra felszabadított és a San-Stefanói béke értelmében 
kialakult bolgár fejedelemségnek, melyet később lényegesen meg
kisebbítettek, hozzá kellett fognia új államának nemcsak köz
igazgatási és politikai, hanem művelődési megszervezéséhez is. 
Az újonnan felszabadítottaknak és az állami életben még járat
lanoknak tanítói abban az időben oroszok voltak. Még a török 
háború kitörése előtt CSERKASZKIJ herceget bízta meg az orosz 
kormány az újonnan felszabadított területeken a polgári rend
fenntartás vezetői tisztségével. Az új fejedelemségben CSERKASZKIJ 
herceg kormányt alakított, mely öt alosztályra oszlott, és pedig: 
közigazgatási, hadügyi, igazságügyi, pénzügyi és közoktatás
ügyire. Az utóbbit, melyben a leendő közoktatásügyi miniszté
rium csírája rejlett, a bolgár történész-professzorra, MARIN D R I -
Novra (1838—1906) bízták, aki később hosszú éveken át a tör
ténelem tanára volt a charkovi egyetemen. Az a tény, hogy a 
felszabadítók Bulgáriában még a felszabadítás első éveiben egy 
közoktatásügyi hivatalt szerveztek, vagy legalább is tervbe vet
tek, mutatja, hogy törekvésük is arra irányult, hogy az új állam
ban már kezdettől fogva fejlődjék ki a szellemi élet, a nevelési 
és kulturális működés, amely nélkül egy újból felszabadított 
nemzet önálló életet kezdvén, alig tud létezni. 

Magyar Könyvszemle 1943. II. füzet. t 
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A nélkül, hogy itt bővebben fejtegetném a bolgár kormá
nyoknak közoktatásügyi-kulturális munkásságát a felszabadulás 
első éveiben, csak röviden szeretném tájékoztatni a magyar 
könyvtári köröket a bolgár könyvtárügy, bolgár könyvtárak és 
művelődésházak (citaliste) fejlődéséről. 

A bolgár művelődésházak még a felszabadulás előtt ala
kultak meg s mint tiszta bolgár kulturális intézmények tűnnek fel, 
amelyek úgy a felszabadulás előtt, valamint azután is, sőt mi 
több, egészen napjainkig fontos szerepet játszanak a bolgár neve
lés- és közoktatásügyben.1 A művelődésházak a tanulékony és 
tanulásra vágyó városi és falusi lakosságnak a művelődés és ön
művelés iránti szeretetéből fakadtak. Ezeknek ezt semmiféle 
állami hatalom nem diktálta, és csupán tagjainak munkássága 
fejlesztette és fejleszti most is tovább. Már a felszabadulás előtt 
arra törekedtek a bolgár művelődésházak, hogy tagjainak és 
pártfogóinak szabad idejét hasznos és kellemes olvasmányokkal 
töltsék ki, alkalmat nyújtottak elsősorban, hogy tagjai az olvasó
termekben újságokat, folyóiratokat, általában véve könnyű ol
vasmányokat olvassanak. Ezzel a művelődésházak nagyban 
hozzájárultak, hogy a lakosság az utcáról és kocsmákból inkább 
odagyülekezett és hasznos elfoglaltsággal gazdagította a nép 
idejét. A művelődésházak színpadán előadott társadalmi és ok
tató színdarabok, nyilvános felolvasások és előadások által, ezek 
a művelődésházak még a felszabadulás előtt és azután is nagy
ban hozzájárultak és járulnak a nép műveltségének emeléséhez. 
Ezért örvendtek nagy népszerűségnek s részesültek általános el
ismerésben, amely abból is kitűnik, hogy már évek óta bizonyos 
állami kedvezményeket élveznek. 

1 Megállapították, hogy az első bolgár művelődésházat (citaliste) 1856-
ban Szvistovban alapították, olvasótermében lévő bolgár, görög, szerb és 
egyéb szlávnyelvű könyveinek száma elérte a 2000-t. A szvistovi művelődés
ház fennállásának még első éveiben önkéntes adományozásokból összegyűj
töttek 37.409 garast. Ugyanabban az esztendőben, valamivel későbben ala
kultak meg Lomban és Sumenben is művelődésházak, alapításuknak pontos 
dátuma azonban ismeretlen. Ettől az időtől kezdve a török fennhatóság alatt 
álló Bulgáriában egymásután kezdtek megalakulni az ország különböző váro
saiban és falvaiban ilyen művelődésházak, melyeknek száma még ma is foly
vást nő. 
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A művelődésházakban népszerű olvasmányokon kívül még 
könyvtárakat is találunk, melyekben legkülönbözőbb fajtájú 
könyvek fordulnak elő: tudományos, népszerű, szépirodalmi tár
gyúak, melyek nemcsak az olvasóteremben állnak a tagok ren
delkezésére, hanem otthoni olvasásra is kaphatók. így a műve
lődésházak nagyban hozzájárultak az olvasás népszerűsítéséhez, 
növelték a könyv iránti szeretetet még a legelhagyatottabb 
falucskában is, annál is inkább, mert a bolgár művelődésházakat 
megtaláljuk szétszórva mindenütt, városokban, falvakban. Bul
gáriában ma sok gazdag művelődésház (citaliste) rendelkezik 
modern épülettel, könyvtárraktárakkal (depót), tágas és modern 
olvasótermekkel, kis múzeumokkal, színpaddal, társalgótermek
kel, stb. 

Az eddig mondottak még jobb megvilágítására itt még 
néhány számadatot is fogok felsorolni, melyek világos fényt vet
nek Bulgária művelődésházainak fontos munkásságára. Bulgá
riában a népművelődésházak száma ma több mint 3200, ezek 
közül 2612-t az úgynevezett művelődésházak szövetsége szerve
zett meg. A művelődésházakban megőrzött és összegyűjtött 
könyvek száma kb. 2,500.000-re tehető. Hogy láthassuk, meny
nyire használják ki a művelődésházaknak ezt a könyvgazdagságát, 
néhány adatot közlök, melyek, bár korábbi eredetűek, mégis 
meggyőzően bizonyíthatják azoknak intenzív munkásságát.2 

Bulgáriában 1938-ban összesen 2600 művelődésház műkö
dött, melyek közül 2597-nek saját, jól berendezett olvasóterme 
van. Az utóbbiak közül 137 művelődésházi könyvtár a váro
sokra esik, s könyveinek száma összesen 596.824 kötetet tesz ki. 
2462 művelődésházi könyvtár esik a falvakra s a tulajdonukat 
képező könyveinek száma összesen 1,424.228. Az ország összes 
művelődésházi könyvtárainak könyvállománya a fentemlített 
időben 2,021.052 példány volt. 

Tartalmukra nézve ezen könyvtárak könyvállományát a kö
vetkező módon lehet felosztani: újságok, folyóiratok és egyéb — 

2 Az 1939-ben kitört háború és az azt követő háborús évek bizonyos 
befolyást gyakoroltak az ilyen citalisték fejlődésére, így tehát feltételezem, 
hogy azok az adatok, amelyeket felhasználtam s amelyek 1938-ból származ
nak, nem sokban különböznek a maiaktól; másrészt a háború óta még nem 
jelentek meg újabb adatok, melyeket esetleg felhasználhattam volna 

8* 
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299.317; filozófiai tárgyúak (pszichológia, logika, etika stb.) — 
49.741; vallás: teológia, egyháztörténet — 46.045; társadalom
tudomány: politikai gazdaságtan, szociológia, statisztika, jog 
stb. — 160.569; nyelvtudomány szótárakkal együtt — 18.172; 
matematika és természettudományok — 52.730; orvostudomány, 
földmívelés és háztartástan stb. — 157.310; művészettörténet 
(zene, festészet stb.) — 26.451; szépirodalom (próza, költészet, 
dráma) — 949-783; történelem, földrajz, életrajz stb. — 165.834; 
megnemhatározottak — 95.100, vagy pedig összesen 2,021.052, 
melyek közül idegennyelvű 75.536 van. 

A művelődésházi könyvtáraknak könyvtárállománya az 
1932—1938-ig terjedő időszakban az alábbi táblázatból tűnik ki: 

ev 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

104 városi művelődésház nyilvános olvasóteremmel rendel
kezik, ezeket 1938-ban 528.661 személy látogatta, 129 városi 
művelődésház pedig ugyanazon évben háziolvasásra 467.990 
könyvet adott ki, a kiadott könyvek olvasóinak száma ismeret
len. Azt csak körülbelül az előző évben kiadott könyvek olvasói
nak száma után közelíthetjük meg, azoké pedig 250.183-at 
tesz ki. 

A falusi művelődésházak közül 1706-nak van nyilvános 
olvasóterme, ezeket ugyanazon évben 2,643.729 személy láto
gatta. 2349 falusi művelődésház csak könyveket adott ki olva
sásra. Ezen kiadott könyvek száma 662.048, az olvasók számát 
szintén nem lehetett megállapítani. Csak az előző év olvasóinak 
száma ismeretes: 415.166. 

Az említett évben a falvakban és városokban összesen 1180 
művelődésháznak volt nyilvános olvasóterme, melyeket összesen 
3,172.390 olvasó látogatott, 2478 művelődésház pedig a már 

A könyvek száma: 

városokban falvakban összesen 
471.245 854.819 1,326.064 
514.072 910.620 1,424.692 
517.617 1.014.312 1,531.929 
538.529 1,103.787 1,642.316 

573-453 1,226.649 1,800.102 
611.611 1,331.960 i>943-57i 
596.824 1,424.228 2,021.052 
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fentemlített évben 1,130.038 könyvet adott ki háziolvasásra. Az 
olvasók számát a statisztikai évkönyvek szintén nem közlik, ala
pul azonban vehetjük a kiadott könyvek olvasóinak számát, 
mely 1936-ban meghaladja a 665.349-et. 

A bolgár művelődésházak fentemlített számadataiból vilá
gosan és meggyőzően kiemelhetjük azt a nagy szerepüket, melyet 
ezek a bolgár népiművelődésügyben játszanak. Nem volna fölös
leges megemlítenünk azt is, hogy a bolgár művelődésházügy ki
építésén az oroszlánrész a bolgár tanítóságnak és tanárságnak 
jut, amely tanítói és tanári munkásságán kívül nagy lelkesedéssel 
és önfeláldozással dolgozik a művelődésházügy százszázalékos 
sikerén. A bolgár művelődésházak tagjainak sorában 17-994 bol
gár tanító és tanár szerepel, ezek közül 3643 esik a városokra, 
14.351 lélek pedig a falvakra. 

1911-ben, a művelődésházi munkásságot kifejtő tagok között 
előzetes tanácskozások és megbeszélések alapján, Szófiában ala
pító kongresszust hívtak össze, melyen 158 művelődésház és nép
művelődési társaság képviseltette magát. Ennek eredményeként 
könyvelhető el a Művelődésházi Szövetség alapítása. Ezen újon
nan alakult szövetség célja a kongresszus által is elfogadott alap
szabályzata értelmében az volt, hogy egyesítse az összes műve
lődésházakat, azoknak fejlődését és előrehaladását támogassa, 
úgyszintén a hozzájuk tartozó könyvtárakét is, hogy kedvező 
körülményeket nyújtson azoknak fennállására s azokban a hely
ségekben, ahol ilyenek még nincsenek, újakat létesítsen. Az újon
nan alakult szövetség az első időben 74 művelődésházból és 
nemzetművelődési társaságból állott. 1924. év végén és az 1925. 
év elején megalakultak a megyei művelődésházi egyesületek, sőt 
némely helyen a járási művelődésházi egyesületek. Ebből kifolyó
lag aztán a Művelődésházi Szövetség az 1925. év folyamán új 
elnevezést kap, és pedig: Bolgár Művelődésházak Országos Szö
vetsége. 1927. március hó folyamán egy úgynevezett népműve
lődésházi törvényt dolgoztak ki, amely többek között minden 
helységnél egy művelődési alapnak a létesítését rendeli el, s ily— 
módon minden egyes egyesületnek örök időkre rendes és állandó 
bevételeket biztosít. A népművelődésházi törvény értelmében 
minden község (közigazgatási egység) köteles egy művelődésházi 
alapot létesíteni, melynek pénzéből fenn kell tartania egy nep-
művelődésházat, ha pedig valamelyik községnek nem áll módja-
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ban ilyent létesítenie, akkor köteles legalább egy nyilvános 
könyvtárat, s ha a körülmények megengedik, egy olvasótermet 
is alapítani addig, míg a körülmények majd egy művelődésház 
felállítását megengedik. Minden egyes népművelődésháznak célja 
a törvény szerint: a lakosságban az olvasás iránti érdeklődést 
felébreszteni s annak tudományos, erkölcsi és esztétikus fejlődé
séhez mindenben hozzájárulni. A művelődésház a szellemi élet 
központja s célja az iskolában szerzett tudást kibővíteni és meg
erősíteni. Hogy célját minél jobban megvalósítsa, a törvény meg
követeli, hogy minden egyes népművelődésház ingyenes nyilvá
nos könyvtárat és olvasótermet rendezzen be és tartson fenn, 
úgyszintén felolvasásokat, nyilvános előadásokat, irodalmi és 
zenés estéket, színielőadásokat, mulatságokat, mozielőadásokat 
stb. rendezzen. A bolgár művelődésházak előbbeni rövid ismer
tetéséből kitűnik, hogy milyen fontos szerepet játszottak és ját
szanak ma is ezek a művelődésházi könyvtárak különösen a 
könyvtárügy szempontjából Bulgáriában, a népnek szellemi és 
kulturális felemelkedésére. 

A török fennhatóság alóli felszabadulás után az ifjú bolgár 
állam államalakító és politikai megszervezőmunkája mellett a 
népművelődési üggyel is rögtön törődni kezdett. 1878-ban, köz
vetlenül a felszabadulás után, vetették meg alapjait Szófiában 
a Nemzeti Könyvtárnak, mely ma az ország legnagyobb könyv
tára. IVAN DENKOGLU, a nagy bolgár hazafi, magánkönyvtárá
nak odaajándékozásával alapozza meg a könyvtárállományt, 
melyhez aztán hozzácsatolták az orosz ALEXANDER K. PAUL, 
akkori szófiai rendőrfőnöknek 228 kötetből álló kis könyvtárát. 
Ugyanakkor PETER W L . ALABIN, az akkori orosz megszálló had
sereg főparancsnoka, azzal a kéréssel fordult összes oroszországi 
ismerőseihez, gyűjtsenek és küldjenek el minden nélkülözhető 
könyvet, hogy ezzel is hozzájáruljanak az újonnan megalapított 
Nemzeti Könyvtár gazdagításához. Ennek a felhívásnak először 
IVÁN W. PLATONOV, charkovi egyetemi tanár tett eleget, aki az 
új bolgár könyvtárnak odaajándékozta 2000 kötet válogatott 
munkákból álló magánkönyvtárát. Később, ismét csak PLATONOV 
kezdeményezésére, a „Vjedomosti" című charkovi újságban gyűj
tés indult meg a szófiai könyvtár részére való önkéntes könyv
adományok számára. Ilymódon PLATONOvnak sikerült 6000 
kötetet összegyűjtenie, melyeket haladéktalanul el is küldöttek a 
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szófiai könyvtárnak. 1879-ben az addig összegyűjtött könyvállo
mányhoz hozzácsatolták aztán a Brailai Bolgár Irodalmi Társa
ság 6089 kötetből álló könyvtárát és LJUBEN KARAVELOvnak, a 
bolgár forradalmár, szabadságharcos és írónak könyveit is. Hiva
talos működését a szófiai Nemzeti Könyvtár 1879. június 5-én 
kezdte meg, amikor a közoktatásügyi minisztérium igazgatása 
alá került s egy bizonyos összeget bocsátottak rendelkezésére a 
még szükséges könyvek beszerzésére. 1909-ben a közoktatásügyi 
minisztérium által előterjesztett törvény folytán a szófiai Nem
zeti Könyvtár a fenti minisztérium fennhatósága alá tartozó 
önkormányzati állami hivatallá lett. 

Hogy az újonnan alapított szófiai Nemzeti Könyvtár és a 
vele egyidejűleg vagy közvetlenül azután kialakuló könyvtárak 
könyvállományát kibővítsék, jött létre 1897-ben az úgynevezett 
„nyomtatványok kötelező letétbehelyezéséről szóló törvény", a 
kötelespéldány-törvény, mely az idők múltával módosult és ki
bővült s melynek értelmében az ország összes nyomdái kötelesek 
a Nemzeti Könyvtárban díjtalanul, a megjelenés után legkésőbb 
tíz napon belül letétbe helyezni hat (két év óta hét) példányt az 
összes náluk megjelent nyomtatott vagy litografált kiadványok
ból, úgymint: könyvek, folyóiratok, újságok stb.-ből. Ebből a 
hét példányból a Nemzeti Könyvtár a maga részére visszatart 
két példányt, egy-egy példányt pedig elküld az Egyetemi Könyv
tárnak, valamint a plovdivi, tirnovói, sumeni és a legutóbbi idő 
óta a szkopiei Nemzeti Könyvtárnak. A Nemzeti Könyvtárnak 
a kötelező letétbehelyezés folytán növekedő irodalmi könyvállo
mánya ezenkívül az állandó könyvvásárlással is folyton szapo
rodik. A Nemzeti Könyvtár költségvetésében minden évben elő 
van irányozva egy bizonyos, főleg idegennyelvu könyvek vásár
lására szóló összeg. A könyvtár könyveinek száma még azon
kívül állandó adományozások folytán is szaporodik évről-évre. 
Külföldről is érkeznek könyvadományok ajándékként vagy pedig 
csere útján. A köteles letétbe való helyezési törvény szerint a 
szófiai Nemzeti Könyvtár köteles évente az országban megjelenő 
és nála letétbe helyezett összes nyomdatermékekből biblio
gráfiai jelentést kiadni. Az utóbbi időben azonban ez a könyv
jegyzék nem jelent meg rendesen s jelenleg eddig csak az 1939-
évig bezárólag jelent meg ez a könyvjegyzék. A könyvtár jelen
legi vezetősége azonban minden igyekezetével azon van, hogy 
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kiegészítse ezt a hiányt és pontatlanságot, mely nagy mértékben 
megakasztja a bolgár könyvismeretet. 

Idegennyelvű könyvek tekintetében a szófiai Nemzeti 
Könyvtár éppen úgy jár el, mint a többi nyilvános könyvtár, 
de bolgárnyelvű könyvek tekintetében inkább könyvmegóvó-
helynek tekinthető, amelyben összegyűjtünk és megőrizünk min
dent, ami bolgár nyelven jelenik meg, még a legkisebb és leg
jelentéktelenebb nyomtatványokat is. Ezért alakult meg a nyom
tatott és litografált bolgár munkák letétbehelyezésére szóló tör
vény. 64 éves fennállása óta a Nemzeti Könyvtár már néhány
szor megváltoztatta helyét, de még mai napig sem rendelkezik 
saját, szükségleteinek és tulajdonképeni céljának megfelelő épü
lettel, mely fel lenne szerelve a könyvtárügynek megfelelő és 
szükséges kényelemmel és szerekkel. Alig néhány évvel ezelőtt 
rakták le a szófiai Nemzeti Könyvtár új épületének alapkövét 
a főváros egyik legszebb részén, mégpedig az egyetem és az Egye
temi Könyvtár szomszédságában. Azonban az 1939-ben kitört 
háború megakasztotta az új épület építési munkálatait, s az alig 
félig elkészült épület továbbépítése nagyon lassan halad előre. 
Jelenleg a Nemzeti Könyvtár öt osztályra oszlik: 1. egyházi 
szláv kéziratok és régi nyomású bolgár irodalmi termékek osz
tálya (az utóbbiba tartoznak az összes, 1878-ig, vagyis Bulgá
riának a török fennhatóság felszabadulása évéig nyomtatott 
könyvek. A legelső bolgár nyomtatott könyv 1806-ban jelent 
meg Bulgáriában). Ezen osztály legrégibb szláv kéziratai a XII I . 
századból származnak és a XIX. századig érnek; 2. levéltári 
osztály, amely helyettesíti a Bulgáriában még hiányzó önálló 
levéltárat; itt őrzik azt az összes levéltári anyagot, amely Bul
gária és a szomszédos országok történelmére vonatkozik; 3. bol
gár osztály, ez az osztály gyűjti össze az összes bolgár vonatko
zású dolgokat, legyenek azok tudományos vagy szépirodalmi és 
egyéb jellegűek; 4. idegen osztály, amely a könyvtárba beérkező, 
a legkülönbözőbb európai nyelveken írt összes idegen könyvek 
rendezésével foglalkozik és 5. a helytelenül elnevezett keleti, 
helyesebben elnevezett török osztály. Az utóbbiban vannak 
összegyűjtve s itt őriznek néhány ezer török, arab és perzsa kéz
iratot, melyek különböző, a felszabadulás előtti időkben nagy 
számban létező mecsetek és „teke"-k (török imaházak) könyv
táraiból származnak. Nagy azoknak a könyveknek a száma, 
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melyek a híres vidini helytartónak, OSZMÁN PASZBANOOLU 

könyvtárából származnak. OSZMÁN PASZBANOOLU a XVÏII . szá
zad végén és a XIX. század elején nagy szerepet játszott az osz
mán birodalom történetében. A keleti osztály legszámottevőbb 
kincsét a néhány tízezer darabot számláló török levéltári iratok 
teszik, amelyek fontos forrásanyagot képeznek úgy Bulgáriának 
a török rabság alatti, valamint az oszmán birodalom és más 
balkáni nép, sőt még néhány európai ország történelmére vonat
kozólag is. (Mint ezen osztály volt vezetője közel tíz esztendőn 
át sokszor bukkantam rá számos oly okiratra is, mely a magyar 
történelem azon időszakára vonatkozik, midőn Magyarország is 
török uralom alatt volt.) 

A közoktatásügyi minisztérium törvénye és a Nemzeti 
Könyvtár szabályzata értelmében minden egyes osztály élén egy 
könyvtáros áll, a kéziratok és régi nyomtatványok osztályát 
maga az igazgató vezeti. Az elmúlt évig a könyvtárnak egy fő
könyvtárosa is volt, de az ezidei új költségvetéséből kitörölték 
ezt az állást. A Nemzeti Könyvtár egyéb alkalmazottai a könyv
tárőrök, számszerint 13-an, négy segédkönyvtáros vagy könyv
kiosztó, egy titkár, ki egyúttal a pénztáros is, egy aktavezető 
könyvelő, még néhány műszaki alkalmazott és altiszt.3 

A szófiai Nemzeti Könyvtár könyvállományát csak annak 
olvasótermében lehet használni. A könyvtárnak két olvasó
terme van, egy közös és egy tudományos, utóbbiban csak 
az igazgató engedélyével dolgozhatnak tudósok, közéleti embe
rek, vagy olyan olvasók, akik ritka kéziratokkal vagy könyvek
kel foglalkoznak, természetesen a könyvtári tisztviselő felügye
lete mellett. Ezenkívül a könyvtár szabályzata szerint házi olva
sásra kaphatnak könyvet a művészet kiváló képviselői, tudósok 
és közéleti emberek egy bizonyos, az igazgató által minden egyes 
könyvre külön kiszabott pénzösszeg letétbe helyezése után. Az 
olvasói időtartamot az olvasó kívánságára három hónapra is 
meghosszabbítják. Házi olvasásra nem adatnak ki sem kéz
iratok, régi nyomású könyvek, a könyvtár vezetőségétől kijelölt 

a A könyvtárnál néhány évvel ezelőtt saját könyvkötődét is létesítet
tek, itt kötik be a könyvtár könyveit és készítenek cédulákat, dobozokat stb., 
melyek a könyvtár kartotékjéhez szükségesek. A könyvtár műszaki sze
mélyzetéhez tartoznak egyébként a könyvkötődé munkásai is. 
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bolgár- vagy bármilyen másnyelvű példányok, sem pedig folyó
iratok. 

A bibliográfiai értesítőn kívül, melyet, mint már említettem, 
a Nemzeti Könyvtár köteles évente kiadni, a könyvtár 1926-ig 
•évkönyvet is adott ki, hivatalos és nem hivatalos résszel. A könyv
tár egyéb kiadványai a könyvtárban lévő úgynevezett szláv 
kéziratoknak és régi nyomású könyveknek jegyzéke és még 
néhány más, a könyvtár anyagára vonatkozó kiadványok. Közel 
két évtized óta azonban a Nemzeti Könyvtár anyagi okokból 
kifolyólag az előbb felsoroltakon kívül nem adhatott ki mást. 
Ennek a hiánynak egyik nagy okozója talán vezetőségének gya
kori változtatása, amelynek ilyenképen nem nyújtottak kellő 
alkalmat arra, hogy a könyvtár anyagával alaposan megismer
kedhessen s hivatalos könyvtári kiadásokban a jegyzékeket a 
nyilvánosság elé bocsássák. 

A szófiai Nemzeti Könyvtár ezen rövid áttekintése után 
vessünk most már egy tekintetet könyvgazdagságára is. Mint 
már előbb a művelődésházaknál is említettem, pontos statisztikai 
számadatokkal csak az 1938. év végéig rendelkezünk. A rákövet
kező évben kitört a háború, mely nagy mértékben megakasztotta 
sok kezdeményezésnek normális továbbfejlődését. Miután tehát 
jelenleg nem áll módomban pontos számadatokat beszereznem a 
Nemzeti Könyvtár könyvállományára vonatkozólag, megkísé
relem azt legalább megközelítően meghatározni. Az alább fel
sorolt számok a könyvek és egyéb nyomdatermékek darab
számára vonatkoznak, a duplumokat nem számítva, vagyis 
minden könyv egyszer számít, attól függetlenül, hogy 
azon egy darabon kívül a könyvtár még talán néhány más 
ugyanazon példánnyal rendelkezik. így tehát 1939. év végén 
a szófiai Nemzeti Könyvtárban 137.891 könyv és röpirat 
(brochure) volt; 37*657 időszaki kiadványok (évfolyamok); 941 
kézirat; 5313 réginyomású könyv; 1100 képlenyomat; térképek 
és tervek — 923; zenei művek — 823; vagyis összesen az emlí
tett évben 184.648 darab. Ugyanabban az évben Bulgáriában 
2750 könyv, 531 újság és 381 folyóirat jelent meg. Ha aztán 
szem előtt tartjuk, hogy a Nemzeti Könyvtár könyvállományá
nak minden évben van egy természetes megnövekedése, mind
azon köteles letétbehelyezések folytán, amit Bulgáriában nyom
tatnak, s ha feltételezzük, hogy a rákövetkező négy esztendő-
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ben, vagyis 1942 végéig Bulgáriában ugyanolyan számarányban 
jelentek meg könyvek, folyóiratok és egyéb nyomdatermékek, 
természetesen a duplumok és többletpéldányok nélkül, akkor a 
könyvtárállomány most kb. 200.000 példányra becsülhető. Fen
tebb már említettem, hogy a köteles példányok beszolgáltatása 
révén, a könyvtár könyvgazdagsága adományozott könyvek és 
leginkább idegennyelvű könyvek vásárlásával növekedik, ezúton 
beszerzett könyvek is tetemes számot tesznek ki. így tehát a 
könyvek, folyóiratok, egyéb nyomdatermékek és kéziratok meg
közelítő számadataiból következtetve, természetesen, ha, mint 
már említettük, nem számítjuk be a duplumokat és esetleg még 
több ugyanannak a könyvnek példányszámát, nyugodtan állít
hatjuk, hogy a szófiai Nemzeti Könyvtárban lévő állomány 
száma 1942. év végén 250.000-t tesz ki. Ez az adat természete
sen addig, míg nem rendelkezünk pontos számadattal, nem 
lehet reális, de mégis elegendő arra, hogy képet alkothassunk 
magunknak arról a nagy fejlődésről, melyet a szófiai Nemzeti 
Könyvtár alig 64 éves fennállása alatt elért, s mit fog majd még 
elérni, ha szem előtt tartjuk folyton növekvő könyvszükségletét, 
amely az új idők követelményeinek megfelelően folyvást növe
kedik. 

Ezek után lássuk, mily módon használták ki a Nemzeti 
Könyvtárat az 1938. év folyamán. Az olvasók száma, akik a 
könyvtárban használták a könyveket, 18.924 volt, azoké pedig, 
akik házi olvasásra használták, 953. Az egész év folyamán 14.590 
könyvet kértek benti olvasásra és 1596-ot házi olvasásra. Nyel
vek szerint a benti és házi olvasásra kért könyvek száma a követ
kezőképen oszlik fel: bolgár nyelven: 12.583; orosz nyelven: 
1586 példány; francia: 1061; német: 599; angol: 93; egyéb nyel
ven: 282. 

Tartalmukra nézve a könyvek a következőképen oszlanak 
meg: hittudomány: 163; bölcsészettudomány: 462; pedagógia: 
498; szépirodalom: 4515; nyelvtudomány és történelem: 2216; 
földrajz, néprajz, útirajzok: 282; orvos- és természettudomány: 
436; matematika: 141; újságok, folyóiratok: 3994; jog-, politikai 
és társadalomtudomány (szociológia): 1424; műszaki tudomány 
és művészet: 675; egyéb különböző könyvek: 1390. 

Nagyságára nézve Bulgária második legnagyobb könyvtára 
a plovdivi. Ezt is 1879-ben alapította JOAKIM GRUEV, Kelet-
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Rumélia első közoktatásügyi igazgatója. Kelet-Ruméliának 1885-
ben Észak-Bulgáriával való egyesítése után ide tömörülnek Kelet-
Rumélia összes akkori igazgatóságainak (minisztériumok) könyv
tárai is. Ma a plovdivi Nemzeti Könyvtár az egykori kelet-
ruméliai nemzetgyűlés palotájában van elhelyezve, amelyet, 
amennyire a körülmények megengedték, a könyvtár szükségletei
nek megfelelően átalakítottak. Már alapításakor létesítettek 
mellette régészeti múzeumot is, amelyben megőrződnek mind
azok a Dél-Bulgáriából származó leletek, melynek Plovdiv a 
központja. 

A plovdivi Nemzeti Könyvtár személyzete a következőkből 
áll: igazgató, egy könyvtáros, hét őr, egy titkár-pénztáros, irnok 
és néhány altiszt. A közoktatásügyi minisztérium törvénye értel
mében a könyvtár vezetősége köteles évente a könyvtári ügyek 
állapotáról nyomtatott évkönyvet kiadni, amelynek nem hiva
talos részében kiváló bolgár tudósok egyes értékes munkái van
nak kinyomtatva. Évkönyv tekintetében a plovdivi könyvtár 
szerencsésebb helyzetben van, mint a szófiai, mert azt aránylag 
rendesebben adhatja ki, legutolsó sajtó alá rendezett évkönyve 
az 1940/1941-es évekre vonatkozik. Rendes évkönyvén kívül a 
plovdivi könyvtárnak más saját kiadványai is vannak, például: 
„A plovdivi Nemzeti Könyvtár szláv kéziratainak és régi nyo
mású könyveinek jegyzéke", melyet 1920-ban B. CONEV szófiai 
egyetemi tanár állított össze. (Ugyancsak ő a szerzője a szófiai 
Nemzeti Könyvtárban található kéziratok és régi nyomású köny
vek jegyzékének is.) „Díszítmény és betű a plovdivi Nemzeti 
Könyvtárban lévő szláv kéziratokban", írta NIKOLAJ RAJNOV, 
megjelent 1925-ben, és még egyéb munkák. 

Tekintve, hogy rendelkezésemre áll a plovdivi könyvtár 
legújabb évkönyve az 1940/1941-es évre, módomban áll néhány 
belőle merített számadatot idézni, amelyek világos és reális képet 
nyújtanak a könyvtár könyvállományának növekedéséről. így 
tehát 1939 végéig a könyvtár összesen 181.417 kötetből állott, 
beleszámítva a duplumokat is. Az 1940. év folyamán 3244 köte
tet kitevő 3197 új munka érkezett be és 501 időszaki kiadvány 
516 kötetben. 

Az 1940. év végén a könyvtár összesen 105.544 könyvvel, 
114.732 kötetben rendelkezett. Az időszaki kiadványok száma 
ugyanabban az évben összesen 17.071 volt, 26.128 kötetben. 
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1941. végén pedig a könyvek összszáma 108.107 volt, 117.320 
kötetben. Az időszaki kiadványok száma ugyancsak abban az 
esztendőben 17.575 volt, 26.644 kötetben. Vagyis 1941 végén 
a könyvtár összesen 143.964 kötet könyvvel és időszaki kiadvá
nyokkal rendelkezett. Ide nem tartoznak a duplumok, sem pedig 
a kéziratok, térképek, képlenyomatok stb., melyekről majd lejebb 
fogok szólni. 

A fentemlített két év számára a könyvtár könyvállományát 
nyelvek szerint a következőképen oszthatjuk fel: 

1940 1941 
1. Régi klasszikus nyelvek 377 386 
2. Szláv nyelvek 114.707 117.619 
3. Francia nyelv 14.896 14.923 
4. Német nyelv 4-967 5.040 
5. Angol nyelv 2.479 2.481 
6. Román nyelvek 344 346 
7. Új-görög nyelv 959 965 
8. Török, zsidó és egyéb nyelv 1.416 1-459 
9. Kéziratok, réginyomású és egyéb írott eml. 715 734 

10. Duplumok 44«3IÍ> 44-31(> 

összesen: 185.176 188.270 

Ha mindehhez még hozzászámítjuk azt is, ami az egész 
1941-es év folyamán, sőt napjainkig a könyvtárba érkezett, 
a könyveket, időszaki kiadványokat és egyéb kéziratos és nyomda
termékeket beleszámítva, a végszám biztosan 200.000-re is tehető, 
ami elég nagy eredmény egy vidéki s aránylag fiatal könyvtár 
számára. Ha az olvasók számát, akik bent a könyvtárban és 
háziolvasásra használták a könyvtár állományát, összehason
lítjuk a szófiai könyvtár számával, azt látjuk, hogy a plovdivi-
nak a száma jóval nagyobb, ami annak tulajdonítható, hogy 
Plovdivban csak egy könyvtár van, míg Szófiában az olvasó
közönség rendelkezésére még mások is állanak (egyetemi, városi, 
tudományos akadémiai könyvtár). 1940-ben a plovdivi könyv
tárat 35.319 olvasó látogatta, 1941-ben pedig 30.111. A plovdivi 
Nemzeti Könyvtár, éppen úgy mint a szófiai, szintén kiad házi
olvasásra könyveket. Azoknak az olvasóknak a száma, akik házi
olvasásra kértek könyveket, 1940-ben meghaladja az 5483 sze
mélyt, 1941-ben pedig az 5707-et. 
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Mint szintén állami hivataloknak, munkaidő tekinteté
ben a szófiai és plovdivi könyvtáraknak éppen olyan munka
időbeosztásuk van, mint a többi állami hivataloknak, vagyis reg
gel 8—i2-ig és délután 2—6-ig (nyáridőben 3—7-ig). Az olvasó
termek délután 2, illetve 3 órától este 8 óráig állnak az olvasó
közönség rendelkezésére. Ez azért van, hogy az állami alkalma
zottak 6 óra után egészen 8 óráig használhassák a könyvtárakat. 

1920 folyamán egy törvényhatározat folytán Tirnovóban 
és Sumenben is megnyilt egy-egy könyvtár, amelyek később ál
lami Nemzeti Könyvtárakká lettek, s most már szintén egy-egy 
példányt kapnak a szófiai Nemzeti Könyvtárba kötelezően 
leadott nyomdatermékek példányaiból. Személyzetileg ezek a 
vidéki könyvtárak még fejlődésben vannak, vezeti őket egy 
könyvtáros és néhány segédszemélyzet. Két évvel ezelőtt a tir-
novói Nemzeti Könyvtárt céljainak teljesen megfelelő modern 
épületben helyezték el s ezen a téren megelőzte úgy a 
szófiai, mint a plovdivi könyvtárakat. A sumeni Nemzeti 
Könyvtár mindezideig egy, nem a célnak megfelelő épületben van, 
de az a tirnovói könyvtár példáján felbuzdulva, hamarosan szin
tén saját modern épületében fog tető alá kerülni. Könyvgazdagsá
gára nézve a két, alig huszonhárom évvel ezelőtt létesített vidéki 
könyvtár eléggé hátramaradott, de a kötelező letétbe való helye
zési törvény folytán könyveinek száma már lényegesen megnö
vekedett az utóbbi években. 1938-ban a tirnovói Nemzeti Könyv
tár 63.047 könyvvel, és röpirattal, 17.085 időszaki évfolyam
kiadványokkal, 14 kézirattal, 339 régi nyomású könyvvel, 1.550 
kép-lenyomattal, 212 térképpel és tervvel és 438 zeneművel, 
vagyis összesen 82.685 darabbal, a duplumokat nem számítva, 
rendelkezett. A sumeni Nemzeti Könyvtár számára ugyanazon 
évre a következő számadatok állnak rendelkezésünkre: könyvek 
és röpiratok (brochure): 55.636; időszaki évfolyamok: 16.579; 
kézirat: 1; réginyomású könyvek: 309; kép-lenyomatok: 674; 
térképek és tervek: 385; zeneművek: 446; vagyis összesen 73.751 
drb. szintén a duplumok nélkül. A rákövetkező négy esztendő
ben, egészen napjainkig a két könyvtár állománya természetesen 
folyton megnövekedett s megközelíti már a 100.000-t is. Hogy 
lássuk, mily mértékben használják ezeket a vidéki könyvtárakat, 
itt néhány, az 1938-as év satisztikájából kiválogatott számadatot 
fogok felhozni. Ezalatt az év alatt a tirnovói könyvtárat látogatta 
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és ott dolgozott: 1319 egyén, 1893 pedig háziolvasásra vitt köny
vet. A könyvtárban használt könyvek száma 2677, a háziolva
sásra kiadott könyveké pedig 5254, majdnem mind bolgárnyelvíí 
(csupán 6j idegennyelvű). Ugyanabban az időben a sumeni 
Nemzeti Könyvtárat 284 egyén látogatta, háziolvasásra pedig 
3893-an vettek kölcsön könyvet. Olvasótermében használt köny
vek száma 801, a háziolvasásra kiadottaké pedig 10.642, vagyis 
összesen 11.443, melyek közül 11.179 bolgárnyelvű volt. 

Miután így röviden vázoltam a négy bolgár Nemzeti Könyv
tárat, szeretnék néhány szót a többi bolgár könyvtárról is mon
dani, mert talán beszámolóm nem is lenne teljes, ha említés nélkül 
hagynám azokat.4 Legelőször is fel kell említenünk az Egyetemi 
Könyvtárat Szófiában, mely nagyságára nézve Bulgária második 
könyvtára. Ezt 1889-ben alapították a Főiskolával együtt, mely 
utóbbi 1904-ben az „Egyetem" elnevezést kapta. Az Egyetemi 
Könyvtár egyúttal Bulgária legelső könyvtára is, amely elsőnek 
rendelkezett saját modern, a könyvtár szükségleteinek minden 
tekintetben megfelelő épülettel. Külsejére és belső berendezésére 
nézve is az ország legjobb könyvtára. A szófiai egyetem fenn
hatósága alá tartozik, s vezető személyzetét az egyetemi tanács 
jóváhagyásával nevezik ki. A hivatali rangsorozat nála ugyan
olyan, mint a többi két nagy állami Nemzeti Könyvtárnál, 
vagyis: igazgató, könyvtárosok, őrök, adminisztrációs és műszaki 
segédszemélyzet. A könyvtárhoz egy jól berendezett könyv
kötődé is tartozik, itt kötik be a könyveket s készítik el az ösz-
szes, a könyvtári kartotékhoz szükséges anyagot. 1938-ban az 
Egyetemi Könyvtár 238.397 kötet könyvvel rendelkezett, ame
lyek nyelvek szerint a következőképen oszlanak meg: bolgár: 
66.339; orosz: 28.222; egyéb szláv nyelvek: 11.799; német: 
67'979'> francia: 39.202; angol: 14.271; olasz: 4173; egyéb nyel
vek: 6412. Fölösleges is talán megjegyeznem, hogy az Egyetemi 
Könyvtár könyvállománya szintén állandóan növekszik a tör-

* 1941, Macedónia felszabadítása óta az eddigi bolgár könyvtárak 
száma még eggyel emelkedett: a szkopiéival (Üszküb). Addig, amíg a várost 
szerb uralom alól fel nem szabadították, ott csak szerb- és másnyelvű könyv
anyag volt, ez azonban igen gazdag. Erre vonatkozólag azonban semmiféle 
adatok nem állnak rendelkezésemre. Két év óta a szófiai Nemzeti Könyvtár 
a köteles példányokból és többi nyomdatermékekből ide is küld egy-egy 
példányi. 
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vény által kötelező könyv- és bármilyen másnemű nyomdater
mékek köteles beszolgáltatása, valamint a főleg idegennyelvű 
könyvek állandó vásárlása által. Mivel az Egyetemi Könyvtár 
célja legelsősorban az egyetem szükségleteinek kielégítése: egye
temi tanárok, hallgatók, általában a tudományos világé, ennek 
következtében aztán nagy körültekintéssel válogatják össze az 
anyagot, így határozottan is állíthatjuk, hogy ma általános tudo
mányos- és könyvtárügy szempontjából nézve, az Egyetemi 
Könyvtár Bulgária legkomolyabb könyvtára. Miután épülete a 
központi egyetem udvarán van, szinte azt mondhatjuk, hogy az 
állandóan a professzorok kezeügyébe esik, minden egyes egye
temi hallgató bármely pillanatban látogathatja, ilymódon termé
szetesen legjobban tölti be magas hivatottságát, tudniillik, hogy 
mindenben és mindenkor a bolgár tudomány rendelkezésére 
álljon. 

Hogy a bolgár könyvtárügyről és a bolgár könyvtárakról 
szóló általános áttekintésem még kimerítőbb legyen, megemlítem 
egyúttal azt az öt városi könyvtárat, amely Szófiában, Várná
ban, Burgaszban, Ruszéban (Ruszcsuk) és Sztara-Zagorában van. 
Ezek között könyvgazdagságra és belső berendezésre nézve a 
Fővárosi Városi Könyvtár foglalja el az első helyet. Ez utóbbi 
az elmúlt esztendőben nyitotta meg hivatalosan kitűnően beren
dezett nyilvános olvasótermét, s ezzel a főváros nyilvános 
könyvtárai még eggyel szaporodtak. Az öt városi könyvtár 
könyveinek száma együttvéve ma összesen 150.000; ez a szám 
természetesen napról-napra növekszik. 

Azon könyvtárak közül, melyek a specialisták szükségleteit 
elégítik ki, s amelyeknek látogatására csak korlátozott számú ol
vasóközönség kap engedélyt, főleg tudósok, meg kell említenünk 
a Bolgár Tudományos Akadémia, a Bolgár Szent Synodus, az 
Archaeológiai Intézet és a két múzeum: régészeti és néprajzi 
könyvtárát is. Kisebb-nagyobb könyvtárakkal rendelkeznek az 
összes minisztériumok is, amelyek elsősorban saját tisztviselőinek 
szükségleteit elégítik ki. Könyvtára van még néhány más állami 
és magánhivatalnak is. Ezenkívül saját könyvtárral rendelkezik 
Bulgária majdnem minden iskolája, könyveinek száma együtt 
meghaladja a 2,000.000-t. 

Mindabból, amit eddig a bolgár művelődésházakról (cita-
liste) és könyvtárakról mondtam, láthatjuk, hogy Bulgária rövid 
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szabad létezése alatt is munkálkodott a könyvtárügy terén, ha 
némely tekintetben talán mégis hátramaradt a többi nyugati állam 
mögött, a mulasztás hibája nem benne rejlett. A fiatal állam tel
jesen át van hatva attól a mély törekvéstől, hogy felemelje és 
mindenben tökéletesítse könyvtárait, melyek műveltsége fejlett
ségének és előrehaladottságának hű tükörképei. 

MlJATEV PÉTER. 
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