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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 

ENYWÁRI 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, HEIN 
JÁNOS, a Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtárának előadója, 
KÁPLÁNY GÉZA, a Technológiai Könyvtár igazgatója, LAMOTTE 

KÁROLY, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezérigazgatója, 
MELICH JÁNOS, nyűg. egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia főkönyvtárnoka, NYIREŐ ISTVÁN, a debreceni Egye
temi Könyvtár igazgatója, PASTEINER IVÁN, a budapesti Egye
temi Könyvtár főigazgatója, PUSKÁS ENDRE, a szegedi Egyetemi 
Könyvtár igazgatója, RADÓ AURÉL, a József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Könyvtárának igazgatója, T A 
MÁS LAJOS ny. r. egyetemi tanár, az Erdélyi Tudományos Inté
zet igazgatója, TETTAMANTI JENŐ egyetemi nyilvános rendes 
tanár, a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó-
és Erdőmérnöki Kar Könyvtárának igazgatója (Sopron), T R Ó -
CSÁNYI GYÖRGY, az Országgyűlés Könyvtárának igazgatója, 
TRÓCSÁNYI ZOLTÁN, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Szé
chényi-Könyvtárában igazgató, a Magyar Könyvtárosok és a Le
véltárosok Egyesülete Könyvtári Szakosztályának képviselője, 

szerkesztő. 



A BOLGÁR KÖNYVÉSZET 1890/rŐL 
NAPJAINKIG. 

Jelen cikkem célja a magyar bibliográfusoknak, bibliologu-
soknak és könyvtárosoknak néhány olyan adatot szolgáltatni, 
amelyek általános képet adnak a bolgár könyvészetről általában, 
amiről az itteni szakkörök máig semmit vagy csak igen keveset 
olvashattak. Éppen úgy, mint sok más kulturális kezdeményezés, 
ez is csak Bulgária felszabadulása után lendült fel, mert azelőtt 
erre gondolni is képtelenség lett volna. Mint ismeretes, Bulgária 
szellemi élete a rabság ideje alatt szoros összeköttetésben volt az 
Oszmán Birodalom életével és erősen függött tőle, ez pedig a 
könyvnyomtatást területein sokáig nem engedte meg. Ezért a Guten
berg által feltalált könyvnyomtatás legkésőbb a szultáni biroda
lom határain tudott átszivárogni. Bulgáriába legelőször 1835-ben, 
Szamokov városába hozták be titkon az első nyomdagépet, ame
lyen szentképeket és később egyházi szláv betűkkel könyveket is 
nyomtak. Két évvel később Makedóniában, Vatosa városkájá
ban állítottak fel egy ilyen kis nyomdát, amelyet 1838-ban Szo-
lunba (Szaloniki) helyeztek át. Ezen nyomták ki ott az első bul
gáriai bolgár könyvet. A XIX. század első felétől kezdve a bol
gár könyvek nyomtatása leginkább a bolgárlakta földek hatá
rain túl történt, mivel ott a kellő alkalom hiányzott, azt tehát 
idegenben voltak kénytelenek keresni. Miután azonban a bol
gár könyvek, újságok és folyóiratok kinyomatása egy évszázad 
leforgása alatt igen megnövekedett, a XIX. század végén, még 
pontosabban annak utolsó évtizedében egy új kezdeményezés 
indult meg: a könyvészet, vagyis az addig az időpontig meg
jelent összes bolgár könyvek és időszaki kiadványok összefogla
lása. Az 1890—1900-as időszakot Bulgáriában egyebek között 
számos könyvészeti kezdeményezés, könyvészeti munkálat is jel
lemzi, melynek egyik része a XX. század első éveiben jelent meg, 
zöme azonban mégis 1890 és 1900 között látott napvilágot. 

E könyvészeti munkák között az első hely JURDAN IVANOV-

nak, 1891—1893-ban megjelent munkáját illeti, melyben a bolgár 
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időszaki sajtót tárgyalja (megjelent folytatólagosan 1891, 1891 — 
1892-ben három külön könyvben, összesen 235 lapszámmal» 
utána következett még egy 587 oldalas kötet). 

Ebbe az időszakba esik MAKSZIMOV CHR. D. 1900-ból szár
mazó, az időszaki könyvészetet tárgyaló munkája, amely fel
öleli a gyermekfolyóiratokat is, egészen 1877-ig. Ez a szerzőjé
től kibocsátott „ífcsilisten almanach"-ban (Iskolai jalmanach), 
I. évf. Szófia, 1900. j6—146 1. jelent meg nyomtatásban. 

Ebbe az időszakba sorolható az ismert „Pokazalec na 
periodic se szkata ni literatura ot 1844—1900" (Az 1844—1900-ig 
terjedő időszakos irodalmunk jegyzéke), összeállította ENCSEV G., 
folytatólagosan kiadva, három részben, 1905, 1906 és 1907-ben,, 
11.137 cikket és könyvet tartalmazva. 

Meg kell említenünk továbbá a „Juridicseszka bibliográfia na 
balgátszkitë szpiszanija 1844—1900" (A bolgár folyóiratok jogi 
bibliográfiája 1844—1900-ig), összeállította KONSZULOV P. D., 
megjelent 1903-ban, tartalmaz 1435 cikket. Ez utóbbi a „Jubileen 
szpomen za deszet godisninata 1893—1902 na szpiszanije 
juridicseszki pregled" (Jubileumi emlék a jogi szemle tízéves, 
1893—1902 évfordulója alkalmából), ugyanebben egy 259 köny
vet tartalmazó „Bälgarszki juridicseszki knigopisz" (Bolgár jogi 
könyvészet) munka jelent meg, ezt az ismert bolgár tudós, Bos-
CSEV Sz. Sz. állította össze. 

A bolgár mezőgazdasági egyesület folyóiratában, I. évf, 
(1897) és II . évf. (1898) jelent meg DR. MINCESZ B. könyvészeti 
munkája „Bälgarszki szociálno-ikonomicsen knigopisz za 1896 i 
189J god. (Bolgár szociál-gazdasági könyvészet az 1896. és 1897. 
évre), ez 2315 cikket tartalmaz. 

Továbbá a „Bälgarszki pregled" (Bolgár szemle) IV. évf., 
1897. VII. k. 82—9j. lapjain van a „Pokazalec na matérialité 
po bdlgarszka istorija, obnarodvani v balgarszkite szpiszanija" 
(A bolgár folyóiratokban megjelent bolgár történelmi anya
gok mutatója), összeállította KEPOV ív. P. történész, tartalmaz 
477 cikket. 

1904 folyamán, mint a „Jubilejna kniga 1878—1903" 
(Jubileumi évkönyv) második részeként jelent meg a 142—272, 
lapon DR. RUSZEV M. szerkesztésében az „Isztoricseszki pregled na 
medicinszkata knizsnina za vremeto ot 18j8 do 1903" (Az 1878-
tól 1903-ig terjedő időszak orvosi irodalminak történeti áttekin-
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tése), egy, nemcsak a könyvekre, hanem az összes bolgár folyó
iratokban és újságokban megjelent orvosi tárgyú cikkekre vonat
kozó betűrendes tárgymutatóval ellátva. 

A „Zbornik za ríarodni umotvorenija" (Népköltészeti gyűj
temény) 1908. és 1909. évi kötetében jelentek meg a „Pokazalec 
na szociál-ikonomicseszkata ni literatura" (Szociál-gazdasági iro
dalmunk mutatója), röpiratok, cikkek és egyebek egészen a fel
szabadulásig — 1877-ig és még egy ugyanolyan című, az 1878— 
1885-ig terjedő időszakra összeállította MÁRZEV SZT. M.; ez ösz-
szesen 13,389 bibliográfiai leírást tartalmaz. 

A fent felsorolt és az említett időszakra vonatkozó könyvé
szeti munkákon kívül meg kell még említenünk TEODOROV-BA-
LAN A., szófiai egyetemi tanár könyvészeti munkáit is: „Balgar-
szki knigopisz" (Bolgár könyvészet) I. rész (1641—1877), össze^ 
állítva 1893-ban; „Bolgár szki knigopisz száz évre" (1806—1905), 
Szófia, 1909, 9—1667. lapokon; „Knigopisznijat trud u balgaritë" 
(Könyvészeti munkásság a bolgároknál), megjelent a „Godismk 
na Szofijszkija universzitet" (A szófiai egyetem évkönyve) II . 
1905—1906, Szófia, 142—208. lapjain. Az utóbbit D R . MICHOV 
N. V. ismert bibliográfus fejtegette röviden beszámolójában 
(„L'histoire et l'état actuel de la bibliographie bulgare"), bemu
tatva 1910-ben, Brüsszelben a Nemzetközi bibliográfus kongresszu
son, megjelent nyomtatásban a „Bulletin de l'Institut Internatio* 
nal de Bibliographie" (Bruxelles, 233—247. p.) 15-ik évfolyamá
ban (1910). 

Az eddig felsoroltakból láthatjuk, hogy az 1890—1900-as 
évtized igen termékeny volt a fiatal bolgár könyvészet terén, ame
lyet még Bulgária felszabadulásának első éveiben karoltak fel. 
Mindezek a könyvészeti kezdeményezéseik, mint látjuk, magán
érdekből fakadtak; egyes bolgár tudósok, tudománnyal foglal
kozó, vagy pedig közéleti emberek magánkezdem>ényezése volt, 
akik valamivel hozzá akartak járulni az alig fejlődésnek indult 
bolgár tudományhoz. Ilyenformán alkalmat akartak nyújtani 
mindazoknak, akik tudni szerették volna, mi jelent meg nyomta
tásban, írásban a XVII . század közepétől a XX. század elejéig. 
Bármennyire is igyekeztek ezek a magánemberek munkáikban 
összegyűjteni mindazt a bolgárnyelvű írott és nyomtatott anya
got (addig az időpontig, helyesebben 1897-ig), ez mind mégis 
csak magánemberek munkálkodása volt, azért tehát addig az idő-

23* 
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pontig pontos bolgár könyvészetről beszélni nem lehet. Ilyen tel
jes könyvészeti összeállításhoz rendszeresen kellett volna hozzá
fogni s szerkesztését és kiadatását egy komoly intézménynek kel
lett volna irányítania, hogy a munka tökéletes és pontos legyen. 
Mint ilyen erre hivatott intézmény tűnt fel a múlt század utolsó 
évtizedében az 1879-ben alapított szófiai Nemzeti Könyvtár* 
Munkásságát szinte közvetlenül a felszabadulás után megkezdve, 
a szófiai Nemzeti Könyvtár mindjárt erős fejlődésnek indult és 
megvetette alapjait a bolgár bibilográfia magasabb követelmé
nyeinek. Megkezdve először könyvanyagának összegyűjtését és 
állományának gazdagítását, adományok és magánkönyvtárak 
összegyűjtésével, úgyszintén a köteles példány-törvény behozásá
val (1897), megtalálta a leghelyesebb módot könyvanyagának 
biztos és gyors szaporítására, ami állandó fejlődését idézte elő. 
Az 1897-ben behozott köteles példány-törvény maga után vonta 
ugyanabban az esztendőben egy, abban az időben úgynevezett 
„Bibliográfiai értesítő a Nemzeti Könyvtárban található köny
vekről, folyóiratokról és újságokról". („Bibliograficseszki bjuletin 
na knigitë, szpiszanijata i vesztnicitë, posztäpili v Narodnata 
bibliotéka.") Ezzel aztán megvetették alapját egy rendszeres és 
helyes bolgár könyvészetnek, amely a bolgár bibliográfia becsüle
tére, ma már lényegesen megjavítva és tökéletesítve, kezdete óta 
folytatódik. 

Nem lesz érdektelen, ha részletesebben tanulmányozzuk a 
Nemzeti Könyvtár „Bibliográfiai értesítőjét" kiadatásától kezdve, 
valamint annak céljait. Ennek az értesítőnek, a szófiai és plovdivi 
könyvtárban való köteles példány törvény 5. cikke értelmében 
minden három hónapban kellett volna megjelennie, ezt a törvény
rendeletet azonban, mint annak az 1900- és 1901-ben elhelye
zett könyvek és időszaki kiadványok 1903-ban kiadott leírásá
nak előszavából is kitűnik, a könyvtár igazgatósága, különböző 
okokból nem tudta idejében teljesíteni, minek következtében az 
értesítőnek kinyomatása csak kétévi megszakítás után indul meg 
újra. Az értesítőt azonban megjelenésében más okok is gátolták. 
Ugyancsak a fentemlítettnek előszavából tudjuk, hogy abban 

* Részletesebben a Szófiai Nemzeti Könyvtárra vonatkozólag lásd 
cikkemet: A könyvtárügy Bulgáriában. MKSzle, LXVII . évf. II. f. 106— 
n i . lap. 
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mindazok a nyomdatermékek fel vannak tüntetve, amelyek az 
1900—1901-es időszakban folytak be a Nemzeti Könyvtárba, 
azonban alig állíthatjuk, hogy ez az összes, abban az időben Bul
gáriában nyomtatott könyvek száma, mert , a könyvtárnak nem 
áll módjában számon tartani a törvényben előírt köteles példány-
beszolgáltatási szabály pontos betartását, mivel az annak végre
hajtásával megbízott egyének, valamint maguk a nyomdatulaj-
donosok sem jártak el mindég lelkiismeretesen. Lehetséges, hogy 
a könyvtárban el nem helyezett könyvek száma csekély, tény 
azonban, hogy vannak ilyenek". Világos továbbá, hogy a könyvé
szeti kezdeményezés elején, melyet akkor a Nemzeti Könyvtár ka
rolt fel, mint akkori egyedül erre alkalmas intézet, amely képes 
rendszeresen kibocsátani egy általános áttekintést mindarról, amit 
abban az időben Bulgáriában nyomtak, voltak ilyen pontatlansá
gok, amelyek miatt ez a bibliográfia tökéletlen és pontatlan. Okot 
erre a hiányos beszolgáltatásra a törvényben pontatlanul meg
állapított beszolgáltatási határidő is adott, amelyeket nem 
vezettek be idejében az értesítőbe. így például szintén az 
1900—1901-ig való könyvek és időszaki kiadványok értesítőjé
nek előszavában van megemlítve, hogy oda olyan könyveket és 
egyéb nyomdatermékeket is felvettek, amelyeket 1897-, 1898- és 
1899-ben nyomtattak ki. Ezért aztán ebben az értesítőben, de a 
később utána megjelentekben is fel vannak véve, a könyvtárba 
később beszolgáltatott nyomdatermékeket csillaggal (*) jelölték 
meg. Ilyképen azonban az 1897-ben megkezdett bibliográfiai 
értesítő kiadatása tovább folyik, hol kis késésekkel, hol rendszer
telenül, melyeket, amint látni fogjuk, a könyvtár igazgatósága 
igyekszik kiküszöbölni. Az alább feltüntetett táblázat mutatja, 
milyen időközökben jelent meg megindulásától kezdve a Nemzeti 
Könyvtár által kibocsátott könyvészeti szemle. 

A Nemzeti Könyvtárban lévő könyvek és időszaki kiadvá
nyok (folyóiratok és újságok) bibliográfiai értesítője a következő 
évekre: 

1897 I. évf 
1898 II. évf 
1899 II. évf. (folytatás) 
1900 III. évf 
1900/1901 IV—V. évf. 
1902 VI. évf 

megjelent 1897 
1898 
1899 
1900 
1903 
1903 
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1903 VII. évf megjelent 1904 
1904 VIII. évf •- 190J 
1905 IX. évf „ 1907 
1906/1907 X—XI. évf „ 1910 
1908 XII. évf „ 1914 
1909/1911 XIII—XV. évf „ 1930 
1912/1913 XVI—XVII. évf. „ 1930 
1914/191$ XVIII—XIX. évf „ 1930 
1916/1918 . . . . . . XX—XXII . évf „ 1930 
1919/1923 XXII I—XXVII . évf „ '192J 
1924/1925 XXVII I—XXIX. évf „ 1926 
1926 XXX. évf „ 1927 
1927 XXXI . évf „ 1928 
1928 XXXII . évf „ 1929 

Mint a fent felsorolt kiadások éveiből látjuk, a Bibliográfiai 
Értesítő megjelenése eléggé pontatlan volt s később egészítették ki. 
Az 1925-ben kiadott és az 1919—1923-ig letétbe helyezett köny
vek értesítőjének előszavában mondják, hogy a könyvtárban le
tétbe helyezett könyvek és időszaki kiadványok bibliográfiai 
értesítőjének kibocsátása az utolsó tizenöt évben nagyon is el volt 
hanyagolva. így például a letétbe helyezett könyvekről nem ad
tak ki értesítőt 1909-től, az időszaki kiadványokról pedig 
1912-től. Menti ezt a hanyagságot a Balkán-, a Szövetséges-, 
majd a Világháború kitörése. Tizenhat esztendei késés után 
1930-ban a Nemzeti Könyvtár igazgatósága újra bocsátott ki 
egy kötetet, a XIII—XV. évfolyamot, az elmaradt 1909., 1910. 
és 1911. évekre, ezt ugyanabban az esztendőben még három egy
másra következő évfolyam az 1912. és 1913. évre, az 1912. és 
1915. és végül az 1916., 1917. és 1918. évre. Az 1912—13-as 
«évek XVI—XVII. évfolyamának előszavában az igazgatóság 
megmagyarázza a késés okait; e szerint 1914-ben, a Balkán-há
ború befejezése után, az 1908-as értesítő nyomtatásával volt el
foglalva, sőt úgy számította, hogy ezekhez hozzácsatolja az 1911-
ben letétbe helyezett könyveket. Pontatlanságok fordulnak elő 
ebből az időből a könyvtárban letétbe helyezett könyveknél s 
általában azoknál az anyagoknál is, amelyeket a törvény szerint 
az 1912- és 1913-as évek folyamán kellett volna beszolgáltatni a 
könyvtárba. A könyvtár 1912/13-as évfolyamának előszavában 
többek között azt is olvassuk a könyvtár munkásságára vonatko
zólag: „Fel kell tételeznünk, hogy a könyvtárban letétbe helyez-
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tetett mindaz, amit a köteles-példányletéti törvény előír, ami 
nálunk az elmúlt két esztendőben megjelent 1912—1913. De ha 
szem előtt tartjuk mindazt, amit hazánk az 1912-es esztendő 
utolsó és az 1913-as esztendő első negyedében átélt, bátran fel
tételezhetjük, hogy a törvény teljesítésénél nem követték a szüksé
ges éberséget és szigorúságot. Azért is, mert mindenek előtt azok 
az adminisztratív közegek, kiknek kötelessége lett volna éberen 
ügyelni a törvény betartására, sok más ügy elintézésével voltak 
elfoglalva, melyek abban a pillanatban fontosabbak is voltak." 
Az 1915-ös évben, amikor Bulgária belépett a Világháborúba, a 
könyvtár igazgatósága még mindég nem küszöbölte ki a hiányo
kat, s még mindég nem egészíthette ki az Értesítő kiadásának hiá
nyait, sőt mi több, az új, még rosszabbra fordult helyzet még 
jobban késleltette az értesítő kinyomatását, úgyhogy öt évvel a 
háború befejezése után, amikor a könyvtár az 1919—1923-ig le
tétbe helyezett könyvekről kibocsátott értesítőt, annak előszavá
ban a könyvtár vezetősége megjegyezte, hogy: r,az 1923-as esz
tendőben még nem adattak ki értesítők az utolsó tizennégy esz
tendőben letétbe helyezett könyvekről, éspedig 1909-től 1922-ig 
bezárólag". Alább olvashatjuk továbbá: „Ezen a téren még sok 
elintéznivaló vár, annyival is inkább, mert az anyag legnagyobb 
része rendezetlen, össze van keverve, hibás, nagy hiányokkal." 
Mindezek ellenére ilyen nagy hiányok és helytelenségek mellett is 
sikerült a könyvtár vezetőségének legyőzni ezeket a nehézsége
ket. Ilymódon aztán, mint ahogy ez a fenti táblázatokból is ki
tűnik, a könyvtár kiadhatta az értesítőt azokról a könyvekről is, 
amelyeket az 1909—1918-as időszakban helyeztek el ott. Ezt be
fejezve, rögtön hozzálátott egy Értesítő kiadásához az 1919— 
1923-ig terjedő időszakra is. A következő 1924. esztendőtői 
kezdve a Nemzeti Könyvtár eleget tesz szent kötelességének s 
amint a táblázatból is láthatjuk, egymásra következnek egészen 
1928-ig, amikor ugyanis nem szűnik meg ez a kezdeményezés, 
sőt, még rendesebben jelenik meg, csak más név alatt, amiért is 
ennél az évnél álltam meg. A szófiai könyvtárban 1928-ban 
(1929-ben kiadott) letétbe helyezett könyvek Bibliográfiai Érte-
s/íőjében egy újítást is találunk. Amíg az addig megjelent év
folyamokban az összes leadott könyvek szerzők szerint, ábécé
sorrendben vannak idézve (illetve kezdőszó szerint, amelynek 
mindég a könyvcím első főnevének kellett lennie), az 1928-as 
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értesítőben a könyvek szisztematikusan vannak felsorolva (rend
szer szerint) 16 osztályban, az illető könyv tartalma szerint, oly
módon, hogy minden egyes osztályban a könyvek az író neve 
szerint betűrendes sorrendben, illetve az első kezdő szó szerint 
vannak felvéve. A tizenhat osztály a következő: 

I. Bibliográfia IX. Szociológia 
II . Nyelvtudomány X. Történelem 

III . Irodalom XI. Földrajz, néprajz 
IV. Művészet és zene XII . Matematika 
V. Filozófia XIII . Természettani tudományok 

VI. Vallás XIV. Alkalmazott tudományok 
VII. Nevelés XV. Orvostudomány 

VIII . Jog XVI. Általános könyvek 

Mielőtt tovább folytatnánk értekezésünket a szófiai Nemzeti 
Könyvtár Bibliográfiai Értesítőjéről, amely a következő 1929. év
ben új név alatt kezd megjelenni, térjünk vissza egy kissé az 1897. 
évre, amikor is megvetették alapját a Nemzeti Könyvtár által ve
zetett könyveszetnek. Ez az 1897-ben kezdődő értesítő adatokat 
tartalmaz úgy a Bulgáriában nyomtatott könyvekre, valamint az 
időszaki kiadványokra — folyóiratok, újságok — vonatkozólag 
is. Ez a helyzet, vagyis a könyvek, folyóiratok és újságok egy
idejű és párhuzamos kezelése tizenegy éven keresztül tart, 1907-ig 
bezárólag, a rákövetkező 1908. esztendőben a könyvek értesítő
jét már különválasztják az időszaki kiadványokétól — újságok 
és folyóiratoktól —, amely utóbbiakat 1915 folyamán „Bibliogra-
ficseszki bjuletin za depoziranite v Szofijszikata Nar. Bibliotéka 
periodicsni izdanija za vremeto 1908—1911", (Bibliográfiai érte
sítő a szófiai Nemzeti Könyvtárban elhelyezett időszaki kiadvá
nyokról, az 1908—1911. terjedő időszakban) címen adtak 
ki először. Ügy a könyvek, valamint az időszaki kiadványok 
értesítőjének kiadásában késések vannak, ez kitűnik a kiadványok 
alább bemutatott táblázatából. 

Bibliográfiai Értesítő a szófiai Nemzeti Könyvtárban letétbe 
helyezett időszaki kiadványokról: 

1908—1911 XII—XV. évf megjelent 191 j 
1912—1918 XVI—XXII . évf „ 1930 
Ï919—1923 XXIII—XXVTI. évf „ 1927 
1924—1926 XXVII I—XXX. évf „ 1927 
1927 XXXI . évf „ 1928 
1928 XXXII . évf „ 1929 
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Itt a késések okai ugyanazok, mint a könyvek értesítőjének 
Az elkésett évfolyamok kiadási éveiből, pl. az 1912—1918-ban 
összegyűjtött és 1930-ban kiadott, valamint az 1919—1923-ig 
gyűjtött és 1927-ben kiadottakból látható, hogy a könyvtári veze
tőség nem ragaszkodott nagyon az időbeli sorrendhez, hanem 
csak arra igyekezett, hogy betöltse a hiányokat az időszaki ki
adványok értesítőjénél, ami 1928-ig sikerült is neki. Hogy Bul
gáriában különösen nagy gondot fordítottak az időszaki sajtóra, 
az már jelen értekezésemnek elején is kitűnik, ahol felsoroltam 
az összes könyvészeti munkákat, felölelve a bolgár időszaki saj
tót is, egészen a szófiai Nemzeti Könyvtár által szerkesztett és 
kiadott Bibliográfiai Értesítő kiadásának kezdetéig. 

A szófiai Nemzeti Könyvtárban 1844—1900-ig lévő idő
szaki kiadványok első jegyzékét a könyvtár 1903-ban adta ki. 
A könyvek Bibliográfiai Értesítőjének 1928-ban behozott újítá
sai, amelyeket már előbb említettem, ugyanazon évnek időszaki 
kiadványait is érintik. Ez már bővült, két mutatót is csatoltaK 
az újságok, kettő pedig a folyóiratok számára, külön-külön. 
Ezen mutatók összeállításánál szükségessé vált a folyóiratok és 
újságok számozása, úgy ahogyan, el vannak rendezve betűrendes 
sorrendben, címük szerint. 

Miután néhány szóval megemlékeztem a Nemzeti Könyv
tárban letétbe helyezett időszaki kiadványok értesítőjéről, fordul
junk ezek után ennek a könyvészeti munkának egy másik pontja 
felé, amely annak belső rendjére vonatkozik. Itt vissza kell tér
nem az 1919—1923. időközben kiadott könyvek értesítőjére. 
Ennek előszavában a könyvtári vezetőség azt mondja, hogy a 
szerzőknek külön-külön ábécé-sorrendben való elrendezése bizo
nyos akadályokkal függ össze, amelyek abból erednek, hogy az 
említett időközben háromszor változtatták meg a bolgár hivata
los helyesírást. Köztudomású azonban, hogy a bibliográfiai tör
vény értelmében, érintetlenül kell megőrizni teljes egészében a 
könyvcímek és szerzők neveinek helyesírását. Ilyenformán pél
dául egybefoglalták ebben a könyvészeti kötetben azokat a köny
veket, amelyeknek címében „e", vagy „ja" van (e, ÍI), amelyek 
korábbi „4"-bői eredtek. Pl. a pesznopojka fnf.nrnnnfiKa, IH»CBO-
nofiKa) vjara, vera (ïuipa, B'ftpa) egy helyen található. Az 1921-es 
helyesírás szerint, amikor a í>-t helyettesíti az Í , ugyanez tör
tént azokkal a nevekkel és szavakkal is, amelyek könyvcímül 
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szolgáltak. Például E&jrapHH és B'BJirapïïii egy és ugyanazon he
lyen található. Továbbá szintén az 1919—23. évi értesítőben a 
Bulgáriában kiadott idegennyelvű könyvek a bolgár könyvek 
után áiianak; a török, örmény, görög és zsidó könyvek címének 
első szava fonetikusan van átírva latin betűkkel. Ebben az értesí
tőben meg vannak jelölve az írásjelek és rövidítések is, amelye
ket azután használtak a további évfolyamokban. Néhányat kö
zülük alább fel fogok sorolni: 

( ) olyan nevet vagy szöveget kerít be, amely nincs meg 
a fehér címlapon, hanem vagy a fedőlapról, vagy belülről a szö
vegről van véve; 

] bibliográfiai adatokat kerít be, amelyek nem találha
tók magán a könyvön, hanem a könyvből állapíttattak meg, 
vagy melyeket a katalogizáló más utón fedezett fel; 

<C > jelent olyan címeket vagy szavakat, amelyeket maga 
a szerző tett zárójelbe magában a nyomtatott szövegben félkör, 
vagy szögletes zárójelbe; 

= ezt alkalmazzák mindég új sornál, jelzi, hogy az ezen jel 
előtt álló értekezés egy folyóiratban lévő cikk, amelyre a rá
vonatkozó adatokat ugyanezen jel után lelhetjük meg ; 

— ugyancsak új sornál. Jelenti, hogy az ezen jel előtt álló 
cikk a „Bibliotéka"-ból való szám, vagy pedig többkötetes szé
ria, amelyre az arra vonatkozó adatok ezen jel után találhatók; 

S. a. Sine anno — a kiadási évszám sehol nincs feltüntetve; 
S. 1. Sine loco — a kiadatási hely sehol nincs feltüntetve. 

Előfordulnak ezen kívül még egyéb rövidítések is, ezeket azon
ban itt nem sorolom fel, mert a bibliográfiákban mind közösek. 
A könyvek és időszaki kiadványok 1928. évi Bibliográfiai Érte
sítőjében bevezetett és már felemlített újításokon kívül ettől az 
évtől kezdve a könyvek értesítőjéhez még a szerzők s fordítók 
neveinek, és a könyvek első szavának betűrendes mutatója is 
hozzá van fűzve. Ebben a névmutatóban a szerző, fordító neve, 
vagy a könyvcím első főneve után meg van adva az értesítőben 
idézettnek a száma is. A könyveknek ezt a számozását éppen ez 
a mutató követelte meg. Betűrendes mutató van az 1919—1923. 
és az 1924—1925-ig szóló értesítekben. Itt azonban annak az 
értesítőnek a lapszáma is meg van adva, amelyben a cikkek meg
jelentek. Mint már előbb is egy helyen említettem, a „Bibliogra-
ficseszki Bjuletin" elnevezést (Bibliográfiai Értesítő) 1929-ben a 
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bolgár „Balgarszki knigopisz" (Bolgár Könyvészet) címmel cse
rélik fel, amely nevet annak idején D R . JRECSEK K., a híres bol
gár történész és bibliográfus ajánlott, s melyet 1898-ban a nem-
kevésbbé hí r« bolgár tudós, TEODOROV-BALAN A. is támogatott. 
Utóbbinak igen nagy érdemei vannak a bolgár könyvészet terén 
sokkötetes munkái révén. A „Balgarszki knigopisz za 1929 go-
dina" (Bolgár könyvészet az 1929. évre) nagy vonásokban ha
sonlít az 1928-ashoz, a könyvek,szisztematikus leírásánál beho
zott újításokkal. (Lásd fentebb.) Részleteiben azonban ez az érte
sítő mégis eltér attól, ezekre azonban itt nem térek rá, hanem az 
eziránt érdeklődőket ezen kötet előszavához utalom, amelyben 
a könyvtári vezetőség kifejti, hogy miben is állanak ezek az újí
tások. Tény csak az, hogy a bolgár hivatalos könyvészeti érte
sítőnek (1897—1928) harmincévi kiadatása után a bolgár könyv
tári vezetőség 1928- és 1929-ben már érezhető előremenetelt és 
fejlődést vezetett be. Ez a továbbfejlődés a jövőben is folytató
dik. 1931 folyamán kibocsátottak egy jegyzéket az 1930-ban be
folyt könyvekről, és szintén ugyanakkor egy második kötetet az 
ugyanabban az évben letétbe helyezett időszaki kiadványokról. 
A könyvek kötetében, amelyben követték az 1928. és 1929. évi 
rendszert, ezenkívül még egyéb lényeges újításokat is találunk, 
közülük néhányat itt fel is fogok említeni. Legelőször is meg van 
jelölve 5 gramm pontosságig a könyv súlya, továbbá a könyv 
nagysága (formát) már nincs a már ismert 2 0 , 40 , 8°, 160, és így 
további módon megjelölve, hanem centiméterekben van kiszá
mítva, V2 cm-es pontossággal. Egy másik lényeges újítás egyes 
különleges kategóriába tartozó könyvek alakjára és az első rendszó 
kiválasztására vonatkoznak. Amíg eddig az időpontig a porosz 
utasítások szolgáltak irányelvül, ezentúl ezen a téren már némely 
angol és amerikai rendszabályokat vezettek be. A többi újítás 
inkább a leírások részleteinek kibővítésére és alkalmazására 
vonatkozik, amelyeket már az előző két évben is alkalmaztak, 
miáltal az 1930. könyvészeti leírás már jóval tökéletesebb és tel
jesebb. 

Üjításokat észlelhetünk az időszaki kiadványok (folyóira
tok és újságok) ugyanez évi könyvészeti leírásában is. Ez is jóval 
bővült és teljesebb a két előző événél. A többi tökéletesítő újítá
sok mellett ez „Szisztematicsen opisz na vszicski sztatii iz bol
gár szkite szpiszanija ot 1930 godina", „Az 1930. évből való bol-



344 MIJATEV PÉTER 

gár folyóiratok összes cikkeinek szisztematikus leírását" tartal
mazza, amelyben az összes cikkek a következő tizenöt nagy cso
portba vannak osztva, amelyek aztán ismét alosztályokra 
oszlanak: 

I. Könyvismeret, könyvhasználat (5 alosztállyal). — II. 
Nyelvtudomány (4 alosztállyal). — III. Irodalom és belletrisztika 
(4 alosztállyal). — IV. Művészet (9 alosztállyal). — V. Filozófia 
{4 alosztállyal). — VI. Vallástudomány (11 alosztállyal). — 
VII. Művelődés (13 alosztállyal). — VIII. Jog (19 alosztállyal). 
— IX. Szociológia (11 alosztállyal). — X. Történelem (12 alosz
tállyal). — XI. Földrajz és néprajz (2 alosztállyal). — XII . Ma
tematika (4 alosztállyal). — XIII . Természettudományok (11 al
osztállyal). — XIV. Orvostudomány (11 alosztállyal). 

A rákövetkező 1931. évben a Nemzeti Könyvtárban letétbe 
helyezett könyvek könyvészeti értesítője követi az 1930-ból valót, 
minden módosítás nélkül; az időszaki kiadványok (folyóiratok, 
újságok) értesítője ellenben erre az évre három nagy részre van 
osztva: I. folyóiratok bibliográfiája, II. az újságok bibliográ
fiája, mindegyik külön-külön el van látva mutatókkal és statisz
tikai táblázatokkal; III . folyóiratokban álló cikkek jegyzéke, 
szintén a szerzőnevek mutatójával ellátva. Ugyanezt a beosztást 
alkalmazták az előző évi időszaki kiadványok értesítőjénél; lénye
gesebb hozzáfűzések, javítások és a szisztematikus osztályok rész
letesebb felosztása történt most az 1931. könyvészeti értesítő III . 
részénél, mely ezúttal még jobban kibővült és tökéletesebbé vált.* 

Az utolsó, 1931-es könyvészeti értesítő kiadása után ismét 
hosszabb szünet áll be; ezek a megszakítások, mint azt már érte-

* Ugyanezen év folyamán a Szófiai Nemzeti Könyvtár és az Egyetemi 
Könyvtár között megindult kölcsönös együttműködés az összes könyvanyagok 
kartoték és bibliográfiai adatgyűjtésére, amelyek a törvény értelmében a 
Nemzeti Könyvtárban hiányoznak. Ezeknek a kartoték-céduláknak a nyom
dai szedését felhasználják ugyanakkor a „Bälgarszki knigopisz"' nyomtatá
sára, úgyhogy csakhamar megadatik a Nemzeti Könyvtár vezetőségének a 
lehetőség egy régi óhajának megvalósítására: t. i. ne évenként, hanem min
den három hónapban, sőt hónaponként adjon ki könyvészeti értesítőt. Az 
1942-re vonatkozó könyvészeti értesítőt, mint már említettem, két fél év, (I. 
és II.) kötetben adták ki, ugyanilyenek jelentek meg ezen év folyamán is. 
Ilyenformán a könyvtár a folyóiratok és újságok számára is ki fog bocsá
tani egy második részt, s csak azután fogják bevezetni a háromhónapos 
rendszert. 
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kezesem elején is említettem, nem ritka jelenségek a Nemzeti 
Könyvtár által kiadott bolgár könyvészeti értesítőnél. Ennek okai 
azonban most már más természetűek — t. i. pénzügyi zavarok. 
Alig 1937-ben sikerült újra a könyvtár vezetőségének ismét két 
kötetet kiadnia: I. könyvek részére, II. az 1932. évi folyóiratok 
és újságok számára. Lényeges eltéréseket, amelyek megkülönbözte-
tendők az előbbiektől, itt sem találunk, minélfogva nem is ismer
tetem itt azokat. 1940 folyamán ismét kiadtak két újabb kötetet, 
I—IL, az 1933—1934. évi könyvek és időszaki kiadványok szá
mára. Az 1942-ben megjelent első kötet az 1935—36-ban letétbe 
helyezett könyvekről, a II. kötet pedig az 1935—1939-ig letétbe 
helyezett időszaki kiadványokról (folyóiratok, újságok) számol
nak be. A folyó 1943-as évben kiadták az I. kötetet (I. és IL 
félév) az 1942-ben letétbe helyezett könyvekről és időszaki ki
adványokról. 

A fönti adatokból jól látható, hogy a könyvek bibliográfiai 
értesítőjének kinyomatásában néhány évi késés következett be — 
1937—1941. — a folyóiratok és újságok számára, 1940—1942-ig. 
Számukra az adatok már össze vannak gyűjtve, de különböző 
okok miatt a könyvtári vezetőség még mindig nem tudja kiegé
szíteni a hiányzó évfolyamokat. 

A hivatalos könyvészeti értesítőn kívül, amelyet a Nemzeti 
Könyvtár 1897 óta bocsát ki napjainkig, más kiadványai is van
nak, köztük könyvészeti munkák is, melyek közül egyet már 
említettem, az 1903-ban kiadott „Opisz na bâlgarszkitë perio-
dicsni izdanija v Narodnata bibliotéka v 1844—7900", (A Nem
zeti Könyvtárban lévő bolgár időszaki kiadványoknak jegyzéke 
1844—1900) és az „Opisz na sztaropecsatnite bolgárszki knigi 
1802—i8jf\ (A réginyomású bolgár könyvek jegyzéke 1802— 
1877), összeállította POGORELOV VALERIJ egy. tanár, megjelent 
1923-ban Szófiában.* 

A nehézségek ellenére is, amelyekbe a Nemzeti Könyvtár 
még ma is ütközik, a hivatalos bolgár könyvészeti szemle kiadá
sánál, melynek fel kell ölelnie mindazt a nyomtatott anyagot, 

* CONEV BORTSZ egyetemi tanártól is van egy terjedelmes könyvészet, 
melynek a címe: „Szlavjanszki räkopiszi i sztaropecsatni knigi na Narodnata 
bibliotéka v Plovdiv" (A plovdivi Nemzeti Könyvtár kéziratos- és régi-
myomású könyvei), megjelent 1920-ban. 
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ami Bulgáriában megjelenik," az utolsó két évtizedben a köteles
példány törvény alkalmazása mégis jelentékenyen javult. Már 
láttuk ennek az értekezésnek az elején, hogy a könyvészeti szemle 
kiadásának első éveiben ezen a téren igen nagy hanyagságok for
dultak elő s a törvény lelkiismeretlen alkalmazása folytán igen 
nagy hiányok mutatkoztak, úgyhogy sok nyomdaterméket nem 
jegyezhettek fel a hivatalos könyvjegyzékben. Évek óta azonban 
a Nemzeti Könyvtárnál egy külön ' erre a célra való szolgálatot 
létesítettek, amely gondosan figyeli, vajjon idejében elhelyeznek-e 
mindenből, amit Bulgáriában nyomtatnak, a kötelező példány
számban. Ma már nyugodtan mondhat'uk, hogy ez a szolgálat 
kitűnően működik, s minden idejében folyik be a könyvtárba, 
hogy idejében álljon rendelkezésére a szolgálatnak, amely könyvé-
szettel foglalkozik. Utóbbit gyakorlott könyvtári tisztviselőkből 
állították össze, akik mindjárt a könyvanyagnak a könyvtárba 
való érkezésekor cédulákat .készítenek a szükséges bibliográfiai 
adatokkal, minden egyes könyv, folyóirat, újság és egyebek szá
mára, külön-külön. Egynéhány évvel ezelőtt kibocsátott minisz
teri rendelet értelmében a Nemzeti'Könyvtár által kiadott ,,Bal-
garszki knigopisz"-t (Bolgár könyvészet) az Állam-nyomdában 
kell nyomtatni. (Azelőtt a könyvtári vezetőségnek joga volt sza
badon kiválasztani a kinyomtatást végző nyomdát.) Ez a körül
mény is egyik oka a megjelenések késésének, mert az utóbbi esz
tendőkben az Állam-nyomda túl van terhelve állami kiadványok 
kinyomtatásával, minél fogva aztán a Könyvészeti Értesítő hát
térbe szorul. 

Az eddigi fejtegetésekből világosan kitűnik, hogy ma, több 
mint egy félszázados könyvészeti munkásság után, a bolgár bib
liográfiának sikerült összegyűjtenie mindazt, amit bolgár és ide
gen nyelven nyomtattak Bulgáriában, sőt még a külföldön nyom
tatott bolgár anyagot is. MIJATEV PÉTER. 


