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КОЛЕКТИВА НА ДЪРЖАВНАТА

БИБЛИОТЕКА .ВАСИЛ КОЛАРОВ"
СКЪПИ дРУГАРН,

Радостен смt от името на Централ?ия -комитет на Българ-
'

cкa_f!Sa комунистическа партия и от свое име да ви приветствувам
наи-горещо по случай юбимейната 8О-годишни1tа на Дьржавната
библиотекtL .Васил. Коларов".

Заедно с всички бuблuome•tltU работници, целият бьпгарснн на-
род с чувство на патриотична гордост чествува тази годишнина
като забележително събитие в своята културна история.

Създадена като пръв културен институт непосредствено
след стихналия грохот на Освободителната руско-турска война,
Народната библиотека израсна в национално съкровище на българ-
ската писменост и книжнина, хранилище на произведения на много
народи от различна времена: Нейните възторжени основателн имаха
щедрата братска подкрепа на видни руски дейци, тя възникна и
укрепна като скъпа рожба на вековната българо-руска дружба.

Осем десетилетия вече Народната библиотека всеотдайно
служи на народа. Дори и през най-черните дни на капитализма и
фашизма тя съхраняваше в своите лавици трудовете на велики. мис-
лители и революционери, стремеше се да сее сред народа прав·
дата на прогресивната човешка мисьл. и дело.

Но истински слънчеви простори. за широк размах на благород-
ната дейност на библиотеката откри народната власт. Нейният
книжен фонд се обогати с гениалните трудове на класиците на
марксизма-ленинизма, · със съветската научна, политическа и худо-
жествена литература - най-идейната 1i напредничава литература
в света, с произведенията на прогресивни световни автори. Държав-
ната библиотека стана най-популярният в страната културно-про·
светен институт и ръководен методическа център в развитието на
нашето библиотечно дело. Едва в условията на народната власт
се осьщвстеиха мечтите на нейните първи пионери. .да се направи
от библиотеката светилище, в което се влиза със свещен трепет
за живата вода на мьдростта и знанието... •

Държавната бttблиотека .Васил Коларов" достойно изпьл-
нява своя дълг да бъде незаменим помощник на дейците на нау»
ката, изкуството и културата 11 важен фаю,?ор за ра;змаха на
културната революция, за всестранния подем на идеологилесния»
живот у нас. Тя U.Ata голям принос за комуниотическото възпи-
тание на трудещите се, за тяхното съзнателно ii активно уча-
стие в изграждането на социалистическото строителство. Пред
нея, обаче, стоят изискванията и по-нататък да усъвършенствува
своята работа1 да разширява все повече кръга на своите читатели,
да обогатява своите книжни. фондове, да популяризира неуморно
безценното богатство на книгите сред трудещите се, да бъде ярко
пламтящ светилник и неизчерпаем разсадник на знания tl култура
за народа.

Ние сме уверени, 11е тружениците на библиотеката, отгова-
яйнн с усърдие и ентусиазъм на тези изисквания. ще намерят it

сега своето почетно място вьв всенародното движение за изпъл-
нение на Третата петилетка в съкратени срокове, за нов реши-
телен скок в развитието на нашата социалистияеска родина, който
ще я изведе пред прага на комунизма.

В деня на 80-годtLшнината на Дьржавната библиоте1еа .В. Ко-
lларовN ние от все сърце пожелаваме на нейния неуморен колектив
lи на всинки. библиотечни работници нови успехи в тяхната безшумна,
но благородна и висо1еопатр1ютична културно-просветна дейност.

С другарски поздрас :
т. живков

12 оте. ео от.
I

съкювыцниц» НА НАUИЬНАЛНАТА
,1).

Държавната библиотека, която
сега носи името на бележития син
на българския народ Васил Коларов,
се роди в дните, когато се разкъ-
саха мрачните облаци на петвеков-
ното отоманско робство, когато
България тръгна no пътя на своето
самостоятелно национално разви·

АНТОН ЮГОВ
председател на Министерския съвет

ститут, който да . служи на интере-
сите на продажната българска бур-
жоазия.

Много граждани на България
знаят, но и много нямаха вредстава,

КУЛТУРА

три пъти и достигнаха към 600,000
тома без резервните фондове. По-
вече от 10 пъти се увеличиха посе-
щенията в читалните зали. Под не-
престанните грижи на Партията и
Правителството, Народната библио-
тека, с огромния no количество и
богат no съдържание книжен фонд

днес все по-широко
задоволява нуждите
и изискванията на свои-
те читатели.

Ако по-рано, в тъм-
ната нощ на фашизма, >тя едва мъждукаше,
днес .разлива обилната
светлина на нашата
соuиалист11ческа куп-

·

тура сред .народа„ rw.
действува за ,._,/ i, ?,
ставното издиrа11?jJ??':?
соuиалистическот?ХР,г
знание на тpyдr>J!fe
се. Cera тя С" е пре-
върнала в голям сре-
дищен център на социа-
листическата научна и
т?ническа ингелнген-
цJlij; и културна обще-
ственост.

Библиотечното дело
е едно от важните
звена на културната ре-
волюuия в нашата стра-
на. Няма никакво съм·
нение, че колкото по-
бързо се развива инJ'

· \ дустр,,ятjl • 11 сеяскоэ
го с1·оnанЬ-во, иолк&то с 1 по-го-!
лям размах се надига културата
и образованието на народа, тол-
кова по-големи ще бъдат и зала-
чите, на Народната библиотека "Ва-
сил Коларов". Тя е такъв со-
циалистически институт, в който
се събира опитът, мъдростта и твор-
чеството на трудещите се, въпло-
тени в печатното слово, важен про-
паганлен център -за разпросгране-
ние сред трудещите се достижения·
та на марксистко-ленинската тео-
рия и практика. В това отношение
ръководството 11 целият колектив
трябва да заработят още по-упо-
рито и на още по-широк фронт,

Народната библиотека трябва не-
престанно да обогатява книжните
си фондове с достиженията на на-
шата наука, култура II изкуство,
със забележителните достижения
на науката, културата и изкуството
в Съветския съюз и другите социа-
листически страни. Непрестанно
трябва да се обогатяват нейните
рафтове с литература, която отра-
зява борбата на народите против
колониализма II империализма, бор-
бата на човечеството за мир .11 со-
циализъм.

Народната библиотека II no своя
обем, и no богатство на най-раз-
лична литература трябва да се пре-
върне в истинска национална СЪ•
кровищница на онова, което човеш-
кият ум е създал, създава и ще
създава за благото на трудещия се
народ. Тя трябва ежедневно, еже-
часно да поддържа най-жива връзка
с широките читателски маси, да
прави достояние на трудещите се
своето книжно богатство, да пръска
сред народа светлината, знанията
и мъдростта на нашето велико но·
мунистическо дело.

В изпълнението на тези големи
задачи, Народната библиотека както
до сега, така и занапред ще има
най-широката подкрепа-материал-
на и морална, на Българската
комунистическа партия и Народно·
то правителство.

В деня на 8О-год11шнината аз
искам от сърце да поздравя колек-
тива на Народната библиотека "Ва-
сил Коларов" за неговото трудо·
любие II усърдие II да му пожелая
с успех да продължава своята дъл-
боко съдържателна, народополезна
дейност,

тие, Тя се яви като необходимост,
неизбежен резултат от дългогодиш-
ната упорита и самоотвержена бор-
ба на нашите възрожденски про-
светители.

Създателите на библиотеката, при·
стъпиха към изграждането на този
голям национален културен инсти-
тут с истинска любов, трудолюбие
и патриотична всеотдайност. Още
от първия ден те си поставиха ви-
соко благородна задача да работят
за културното издигане на народа,
да съберат и развият по-нататък
нашето културно наследство. Най-
характерният белег е, че в своите
благородни усилия съ1дателите има-
ха подкрепата на видни предста-
внтели на руския народ, между ко-
ито изпъква името на Петър Вла-
димирович Алабин. q пълно осно·

I вание може да се ю1,же, •1е Народ-;,..--------------------------??----· ната библиотека е t(e само израз,
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п о В Е Р, Е Н П Ъ Т така ярко проявена tnpeз време на

Освободителната
вoff

a.
Горещият ентусиа м на първите

пионери на библи теката обаче
твърде скоро се сб ъска с хлади-
ната на егоистичните класови ин-
тереси на българската буржоазия.
Господствуващите в страната ек-
сплоатагорски класи не само че не
полагаха грижи за! Националната
fi„блиотека, но непрестанно пречеха
а чейното развитие. Те се стре-
ях 1 да я превърн т в такъв ин-

Във всяка напред- Живко Живков нала страна нацио-
налната бtю.лиоте- министър на просветата на се счита за пър-
востепенно по важ- и културата ност културно уч-
реждение. Нейната

· уредба н дейност се

с81,рзва много тясно о всичка обласпш на нултурата - тя става
един от центровете на 1еултурния живот. В деня на 80 годиш-
нината на нашата национална библиотека :-- Народната видмютека
.в. Коларов" - е редно да са 'дадем сметка за това, к.а1ево е постигнала
тя досега it какво още 1l предстои, за да изпьляява предназначението си.

Националната на библиоте1еа се родн още при първите стъпки на
изграждане на младата българска държава след освобождението Hll от
турско робство. Ма1еар и за.Аtислена т,},воначално от своите създатели
само 1еато .Coфuiic1ea 11убл1ина 61wлиоте1еа ll безплатна •ttипалня• още

през следващата 1879 zод. на 17, юн1? бt?блиотеката, е ..11реи,11енуоана..в
Народна биб-л.ио1i?е1еа ..11инава 11од ведо,1tспtвото IL 1?здръж1еата на М1?н11стер-

ството на народната просвета. ,
9 cenme.Atвp1t 1944 година свари Народната библиоте1еа разнебитена

u изпаднала в летаргия, поради нехайството на фашист1еата държава
къАt на1рюналнwпе и 1еултурнито t{eннocmll.

Из развалините на бо.Аtбардираната библиоте1еа останаха не

само ,iacm от събираншпе 11 пазени nрез десетилетия богатства на на,.

шето и чуждестранно писано културно наследство, но и богати архиви
от наш.ето нацuонално възраждане. Зад гърба си библиоте1еата 1utaшe

трайни следи в разв1?тието на нашата национална 1еултура. Ма1еар и

ограначавана и спъАана, поради незадоволителните грижи 1ta буржоаз-
ните правителства IC'Ь.At културното изд1?гане на народа и на неговите
културни у?tреждения, nреодолявайю? голе.АtU и .Аtногобройни трудности,
Народната библиоте1еа беше нап7Jав1Lла редица стьп1еи /C7J.At утвърж-
даването ell като национален 1еултурен институт. Със закон още от
1897 година тя получава по два е/СЗе.Аtпляра от всички издадени в стра-
ната 1ениги, вестници и списания. С това се гарантира нейната фун1е-

ция на .1енигохранилище• на националното 1енигоиздаване.

Народната библиоте1еа не .Аtоже1ие да отговори на zoлeAtume стре-
,чежu на народа /СЪ.Аt знания, но тя бе1ие предоставила своите 1енижни

u архивни богатства за изу•шване наследеното от Аtиналите поколения.

От тях се ползуваха .Аtного видни хора от нашата прогресивна интели-

генция, дали със св01?те литературни ll научни творби приносtL в нашата
ниЦ1юнална 1еултура. В историята на б1w.11иоте1еата са записаш? име-

• (Следва на 2 стра111ща)

'

f ?
<je през годините на фашизма х11-
ляди томове от книжнот,о богатств9
на библиотека,та б.яха афоресани
като антидържавни и бяха заклю-
чени с тежки куфари, за да не nо-
пад11ат в ръцете на любознателни;rе
читатели. Нейните лавици. се изпъл-
ваха с профашистка литература, с
която се целеше да се трови съз-
нанието на народа, да се отвлича
неговото внимание от борбата про-
тив монархофашистката диктатура
за социално освобождение.

Но въпреки големия терор и фа-
шистко мракобесие, Народната биб-
лиотека, в лицето на редица неliни
сътрудн11uи - патриоти, се стре-
меше да съхранява и разпростра·
нява положителното в културното
развитие на страната и народа.
Много прогресивни наши културни
и научни деilц11, много трудещи се
намираха начин и форми да изnол·
зуват книжното богатство на биб-
?иотеката, да разширяват своите
знания.

Условия за истинско развитие и
разцвет на Народната библиотека
бяха създадени едва след победата
на народната революция у нас.
Беше завършена новата сграда. С
големите средства, които държава-
та отпуска ежегодно, библиотеката
за сравнително кратък сро1< бързо
увеличи своето книжно богатство.
Книжните фондове от 9. IX. 1944
година до сега нарастнаха около

Основателите на Народната библиотека
J

П. В. Алабин Проф. Марин Дринов
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(Проn:ьJ1Жен11е or З етр.)

ро д на р е п у 6 пик а Б ъ п г ар и я,
като Национално кииrохр?
в и лиш е н Архив н а б ъ л г а р-
с к а та к н II ж н II н а, к а 1' о р ъ к о-
в о д ?щ методически център
на би б п но тек и f е в Б ъ п r ар и я,
а от януари 1954 г.-и като
ц е н т р а л е н н а у ч н о-н з с л е д о-
в ат е п с 1- и и к с ти ту т в о б JI а с т-
т а на бибпиотекознакиет?
бибпиографи ята и к н и г оэ II а-
11 и ето. И в това отношение са над-
минати най-смелите мечти и завети
на учредителите на нашата Нацио-
валнв библиотека II на тяхните сърат-
ннци и посаедоватеаи.

Бързо и по възходяща пиния през
последните 14 години се развиваха
организацията и матерналната база на
нашата Национална библиотека. Пер-
соналът и се увеличи от 33 в 1944 г,
на 204 с л уж и т е л и (188 щатни и
16 надничари) в i958 r. От тях lЩi
квалифицирани бибпиотек?
р II и би б п и о r р а ф и от всички
категории работят в 22 отдела и сек-
тори на научно-библиотечната част;
39 кваJJИфицирани инженери, техници
и работници работят в 5 технически
и производствени отдели, а 30 CJIY·

жители, имащи съответна квалифика-
ция, работят в 3 административно-
домакински служби. Бюджетът на на-
шата Национална библиотека се уве-
личи от 89 хиляди лева (считано в
сегашви лева) в 1944 г, на 3 ми л и о-
в а и J 26 хи JI яд и JI е в а в 1958 г.,
т. е. 35-1 път и. При общо увеличе-
ние броя на персонала о к о п о 6·2
пъти, фондът на работната заплата
се е увеаичил 25·3 път и. Средствата
за комплектуване на книжните фондо-

1

ве и сбирки са се увеличили о 1, о п о
507 n ъ ти, а всички останали креди·
ти (взети заедно)- 52·6 п ъ ти. Общо
през последните 14 години нашата
народва власт е дала от държавния
бюджет аа издръжката и развитието
на .Пър:кавна библиотека "Васил Ко-
ларов" 22.8 ми пи о на с е г а ш ни
.п ев а. Кы?тях трябва да се при·
бавят о к о' 34 м и JI и о н а л е в а,
вложени през оследните 12 години
в монументалната сграда на ДБВК. С
една дума, създадени бяха всички
яеобкодими условия, за да може Дър-
жавва библиотека .Васил Коларов"
да се развива и да изпълнява с успех
своите функции и задачи като нацио-
'валва и най-голяма публична универ-
сално-научна библиотека на Народна
република България.

По предварителни данни, н а 30
с е п т ем в p.,lj. I 958 г, в книжните
фондове и .П,fиркl! на нашата Нацио-
'!а3'1iа библиотека е имало: 30?,784
в а г л d 'iHi я квиги и периодични из-
дания в 586,719 том а; над 658 х 11-

.п яд и български, турски и други
исгерически документи; 25,822 гео-.
графски карти и атласи, гравюри и
плакати, портрети, албуми и други по-
добни графически произведения;
16,848 ръкописни и печатни ноти,
грамофонни плочи и други обекти на
Музикалния отдел. Общият брой
на библиотечно-статистичес1ште еди-
ници въвдиза на 1,298,035. По сравне-
ние с установената от проверката на
квижните фондове (проведена в 1950
и в 1951 r.) наличност от остатъците
на книжните фондове на Софийската
Народна библиотека на 9 септември
1944 г., броят на заглавията се е уве-
.пи•mл 3-7 п ъ т и, томовете - 2·6 пъти,
библиотечно-статистически единици
(включая томовете) - над 2·8 пъти.
Набавените през последните 14 го-
дини книги, периодични издания и
други съставляват на 30 септември
т, r. 13·20;0 от заглавията и 64·60fo
от библнотечво-сгатистическите еди·
вици на хранението. При това к оре н-
в о ее е изменил съставът на
книженте фондове и сбирки п о е з и-
ци и по 8 • т е с в о д н и о т р а с л и
в а зя а в и ето, по които водим ста-
тистиката за движението на книжните
фондове и сбирки.

Процентът на набавените през по-
следните 14 години книги II перио-
лични издания (изхождайки от броя
на томовете) е както следва: 54·10;0
за литерагурата по езикознание, лите-
рагуроэнание, изкуство, художестве-
на и детска литература; 54·90/о эа
литературата по останалите хумани-
гарни науки (без марксистко-ленин-
ската и справочната литература); 690/о
ва литературата по естествознание,
включая точните науки, 73% эа лите-
ратурата по медицина и здравно де-
ло; 76О/о за литературата по селско-
стопански науки; ок о л о 83О/0 за спра-
вочната литература; ок о л о 390;0 за
литературата по техника, промишле-
ност, транспорт и строителство;
ок о л о 920/о за марксистко-ленинска-
та литература, В тези проценти е от-
рааена както книгоиздателската по-
литика на нашата народна власт, така
и политиката на универсално-научно
комплектуване книжните фондове и
сбирки на нашата Национална биб-
лиотека.

Посещенията на сегашните над 21 ·5
х и ля ди ч и т а те п II на нашата На-
циовааяа библиотека превишават н ад
1 О п ъ ти броя на нейните читателски
посещения в 1939 г, А ползуването
на раэmпе нейни книжни фондове -
1958 - включая плана за м. декември
и то само по б-те публични читал-
ни с 332 места (от всичко 401) се е

увеличило: по справочната литература- 8•7 пъти; по литературата на ху-
манитарните науки, включая марк-
снстко-ленинската - 16·2 път и; 11

60·6 път и - по литературата 11а

естествознанието, точните и прилож-
ни науки, техниката, медицината, био-
логията, селското стопанство. Общо
взето ползуването на книжните фон-
дове II сбирки се е увеличило 20·3
п 'Ь т 11, като раздадената за прочит
литература на български език се е
увеличила 17·8 път и, тая на руски
език 41 ·7 път и1 а другата чуждо-
езична литература 15·4 п ъ т и по
сравнение ползуването на аналогични
родове литература в Народната би-
блиотека в София през 1939 г,

О б с л у ж в а н е т о с б и б л и o-
r р а ф с ки с п р а в к и и и н ф о р-
м а ц и и (непознато в България до 9
септември 1944 r.) в ДБВК започна
с откриването на първите временни
малки читални (с 30 места) в 1949 r.
и достигна в 1957 г, 25·4 хиляди
брой к и и в 11958 r. (включая плана
за ноември и декември) 25.2 хи-
п fl д и. През последните 1 О години
броя на библиографските справки и
информации с е е у 'В е л и ч и п 12·2
п ъ т и. Общо през тези 1 О години
(1949-19?8 r.) на читателите и на
непрекъснато растящ брой библио-
теки, институти, учреждения, пред-:
приятия, органивации, редакции, изда-
телства и т. 11. са дадени 131 · 1 хи-
п яд и устни и писмени б и б-
д и о г р а ф с к и с п р а в к и и и н-
ф о i> м а ц и и. От тях 35·70fo (почти
изключително устни и само 180 ПИС•

мени) справки са дадени от служби·
те на отдел "Ползуване и хранение",

;q3'2'0/o от Сnравочно-библиdrрафски'
отдел - започнал да работи от май
1950 г, (тук влизат 'и- 3,453 писмени
библиографски справки) и 31'10/о от
7-те специални научно-библиотечни
отдели и кабинети на Държавна Биб-
лиотека "В. Коларов".

- Към това трябва да се прибави не-
прекъснато разрасгващата се (по об,-
хвата, по разнообразието на формите
и по съдържанието си) куп ту р н о-
м а с о в а де й н о с т на нашата На-
ционална библиотека: Броят на кул-
турно-масовите мероприятия през ив-
теклите 1 О години се е увеличил над
500 п ъ т и и възлиза в края на тави
година (общата сума за целия пе-
риод) на 1,547, от тях: чествувания
38; изложби 36; изложбени кътове
58; изложбени щандове 203; витрини
1,004 ; читателски конференции 23;
?1уэикални конференции и просv1ушва·
ния 150; доклади, ле1щии и библио-
rрафс1ш прегледи 28; nлакат1:1 и т?б-
ра 7 (само в ,1956 r.)! Общият брой
!1а обхван'атите от тези културно-ма-
сови мероприятия лица (посетители,
участници, екс!(урзианти и други)
възлиза най-мал1<0 на 1,686,000 души.

Държавна Библиотека ,Васил Ко-
ларов" поддържа и развива м·е ж ду-
11 а р о д е н к н и r о о б м е н с повече
от 350 на·uионални и други големи
научни библиоте1ш и институти в
чужбина. По международния книго-
обмен през последните 1 О години тя
получава ежегодно 10-15 х и ля д и
том а ценна чуждестранна литерату·
ра за своите фондове (а освен това
предава 3-6 х и л я д и т о м а r о-
ди ш н о на други големи бибJJиоте-
ки в страната) срещу която изпраща
български печ;?тни издания.

Освен това Държавна библиоте1<а
.Васил Коларов" поддържа и все
повече развива м е ж д у н а р о д н о и
вътрешно м ?ж ду би бл и о теч-
110 книгоэаемане и размяна
н а м и к р о ф и л м и и ф о т о к о п и я.
През последните I О години по вът·
решното J{Ниrозаемане Държавна б11б-
?иотека .Васил Коларов" е обслужи·
ла 1,168 читатели, 1,740 библиотеки,
институти, учреждения, предприятия
и т. н. с 26,705 тома книги и перио-
дич1ш издания от своите книжни
фондове и с 464 микрофилма. Вът-
решното книrозаемане се е увеличи-
ло през този период почти 39 rr ъ т и,
а броят на обслужените библиоте!(и,
институти, учреждения, предприятия
и т. н. се е увели•1ил 16.7 път и. По
международното междубиб11иотечно
книrозаемане Държавна библиотека
.Васил Коларов" е доставила от го-
лемите чуждестранни национални и
други научни библиотеки и е дала
на нашите научни работници в сто-
лицата и в провинцинта през поспед-
педните 11 години 5,039 заглавия в
5,454 тома 1шиrи и 4,026 (от 1953 r.
насам) микрофилми на важни ста-
тии публикувани в научната чужде·
странна периодика. Книгозаемането с
чужбина през този период се е уве-
личило п о ч т и 41 п 1, т и, а броят на
получените микрофилми се е увели-
ч1111 46.5 път и. А в чужбина сме
изпратили по международното кни-
rозаемане 346 заrлавия в 399 тома
книги и 190 микрофилма.

Х З р З !( Т е р II О З а U е Л О К у П Н а-
т а дейност на нашата со,ц11а-
л и с т и ч е с к а Н а ц и о н а л н а б и б-
л и отека е II ей на та не п р ек ъ с-
н а то раз ш и ря в а в а ща с е на-
у ч II о • м е т о д и ч н а, 11 а у ч н о - /i э-
с лед о в ат е л с к а, н а у ч о - поп у-
л я ри э ат о р ска и библиотечна
културно-масова дейност в
помощ на соuиалитическото
строителство и за все по-
пълноценно sадовоп:111аи.е

непрекъснато растящите
култур110-просветн11 потре·б-
н о с т II на широк II те народ·
н II м а с и. ДБВК върши това
чрез 1юпулs1риз11ра11ето на марксизма-
леш11111зма II чрез разпространяването
(общо и диференцирано) на всичк11
други видове 11ау•ши знания и на
челния стопа11с1<и, политически и ку11-
турен опит всред вс11ч1<И слоеве 11а

нашия народ II във всl!Ч!(И отрасли
на народното стопанство и народната
куJ1тура. Държавна библиоте1<а .Ва-
сил Коларов" постига това не само
чрез 1,ултурно-11росвет11ата дейност,
която тя провежда непосредствено
всред своите мноrохилнднн читатели,
но и о с о б е 11 о ч р е э р а з н и т е
форми и средства на мето-
д и ч е с к а т а п о м о щ, която тя ока-
зва на библиотеките, на народ11ото
стопанство, на науката и културата
и на читателските маси непосредст-
вено или чрез своите научни, научно-
популярни, методически и бнблио-
графски публю,ацни.

През последните JO години Дър-
жавната библиотека, .Васи)] Коларов"
е оказала непосредствена методиче-
ска помощ на място на 169' р а а н и
библиотеки.

Изк11ючите11но ценна е методичес-
ката помощ, която ДБВК оказва на
разните видове библиотеки в стра-
ната ч р е э р а з н о о б р аз н и т е м е-
р опри я ти я 3а повишаване
квалификацИЯ(l'З ка библио-
течните работн.ици. Стажант-
ският библиотекарски курс при ДБВК
(1948__:\950 r.) е провел 934:з а II и-

. ма н и я и е завършен .с успех o'J!

.всичките му 71 курс а II ти, J<0ито
сега • съставляват централното ядро
на висококвалифицираните библио-
текари в ДБВК и в другите научни
библиотеки. Първоначалните о с в е-
д о м и. т е л н и с р е щ к на библиоте-
карите от софийските научни биб-
лиотеки са превърнатJ! през послед-
ните 5 rод ини в Ц е н т р а л е II к в а-
п и ф и к а ц r1 о не н курс при Дър-
жавна библиотека „Васил Коларов",
в който участвуват средно 9Q б и б-
л и от е.к ар и от научните библиоте-
·ки в София, ле ?.<оито са проведе1:1и
42 занятия ао 49 би б ли от е ч ни
и б и б п и о r р а ф с к и т е м и. Qсвен
това нашият 11тучно-методиче11 каби-
нет и останаливе научно-библиотечни
отдели на ДБ К са под179моr11али
Министерството на народната просве-
та и култура не с а м о с и э р а б от-
в а II е т о н а м е т о д и ч н и м а т е-
ри а ли (програми, лекции и други),
и о и _с п р я к о т о у ч а с т и е в п р·о-
в еж да н_ето 1\.<1 най-разно,обраэни\ 18 биб.лиdтечн'и'7(.kу.рсt5ве, эа бkошю-
текарите на масовиiе библиоте1щ 22
практикума; .11 семинари и 4 други
1,валифю,ационн мероприятия·

Изложбената зала на ДБВК

та Национална библиотека
лрез последните 14 години
? с II о, н е д в у с м !1 с л е н о и п о
.н а й - п о л о ж и т е л е II н а ч и II и JI IO·

с .т р и р а т б !I е с т я щ а та 'н а р о д О·

полезна културна политика
н а Б ъ л r а р с кат а к о му ни ст и-
ч е с к а п а р ти я и н а р ъ к о в о д е-
и ат а от н е я наш а с о ц и а JI И·

етическа народна власт и
н.аодна републ,ика.

р о в" - 1 О книжки ГOДIIUIHO (1954 r.)
и ежемесечното библиотековедско
списание „Библиоте1<ар" (заменило
Бюлетина и издавэ,110 от 1. r. 1 Q55. от
Министерството на просветата и кул-
турата и от Държавна библиотека
,,Васил Коларов"); ежемесечния „Б ю-
л е ти н за II о в о п о стъпил и к ни-
r и на руски и .цруrи чужд11
е з и ц и в дБ!ЗК, У н и в е р с и т е т-
с к а б и б л и о т е к а и б и б л и о т е-
!'< а та на БАН" ( от 1954 r. иасам);
препоръ?телния, ежемесече11 библио-
графски . указател „Н о в и к. н и r и"
и тримесечния „Р е ф е р ат и iз е н б ю-
п е ти н" по въпроси на библиотеко-
знанието и библиографията, разглеж-
дани в чуждестранни библиоте1,овед-
ски издания". О б що ти я п е ри о-
ди ч ни издания са излезли в
144 книжки с общ обем над
7,700 печатни страници и с
общ тираж O!(OJJO 174 хиляди

Но за да може развитието на на·
ш ата Национална библиотека да
в ъ р в и в к р а к <! темпа и уровена
на бързото социалистическо развитие
на нашата родина; за да може тя
д а э а д ов о л я в а щ o-r о д е д о б р е.
нуждите на нашето социалистическо
строителство и непрекъснато растя·
щите културни потребности на наро-
да, тя би трябвало да с е из р а в н и
с националните библиоте1,и на някои
средно големи соuиаJIИстически стра-

е к з е м п л я Р а. ни в Европа. Това значи, че Дър·
Освен това нашата Национална жавна библиотека .Васил Коларов•

библиотека издаде регистрационно- трябва да има поне 2-3 п ъ т и по·
библиографския бюлетин „Бъл·rар- вече заглавия и томове в
с 1< и к н и r опи с" за книгите и пе- своите книжни фоидове и сбир1ш (и
риодичните издания издава1ш в Бъл- т о в и у ж ii ат а у и и в е р с а л н о-

rария от 1937 и до 1952 r. включи- н а у ч ? а пъп но та) по сравнение с
те.?но (изключая само 1942 r.). На тяхното коли9ество, 1,оето тя има на

I януари 1953 г. това нередовно из- 30 сеп:rе?1ври 1958 r. Такова увели·
,пизащо до 9 септември J 944 r. в чение на книжните фондове и сбирки
1 к11иж1,а годишно регистрационно- на нашата социалистическа Нациаn·
библиографско издание бе предадено на библиотека с е н а па r а да бъде
(по недостатъчно мотивирано реше- проведено колкото с е м о ж е по·
ние на тогавашния Комитет за наука, скоро- още през Третата и след·
изкуство и култура) (вече като ре- ващата я четвърта петилетка на на-
довно излизащо ежемесечно издание) шето социалистическо строителство,
на Български библиографски инсти- э а да може д ъ, р ж а·в II г би б·
т;1т „Елни ПеJ1ин''. Този реrистра- ли o'lf ек а. . .В а с-и п I{ о 11 а р'О в•
ЦИОН1;!0'-би6лиоrрафс1<И, бюлетин' / 'бе, :? 'ЬЭ:М О Ж 11,0'II а•Й·П :,ь'Л 11'0 Ц е II НО.Да ;•

издаден в 78 к ни ж ки с общ обем „ из n ъ л н я в а и е п ре !< ъ с на то р а с·
'5,210 печатни страници (фор- .тящите задачи, които бързо·
мат 8°) и 'с общ тираж 78,200•е.1,. то социалистичесl{о разви

• тие на нашата страна по-
ставЯ' пред нея и пред цепо-
к,упното наше библиотечно
и библиографско дело.

80-rодишнината на нашата Нацио-
нална библиотека е голямо културно
събитие и като такова то ще бъде
чествувано тържествено. В ,обилей-
ното тържество ще участвуват пред•
с'!'авители на Партията и Правител·
ството, на цялата наша културна об-
щественост и гости от чужбина. Ще
бъде направена равносметка 'на раз·
витието на нашата Национална биб·
пиотека до и след 9 септември 1944 r.
Ще бъдат изтъкнати големите пости-
жения и дъ11бокия преJ)ом в разви·
тието на нашата I-:!ац?tонална библио·
тека през иа-геклите • 14 години на
победоносна социалистическа ревоnю•
ция в България. В духа на истори-
ческите решения на VII конгрес на
Българската комунистическа партия
и на решенията на последните два
пленума (Септеыврийския и Ноемврий-
ския т. r.) на нейния Централен ко.
митет ще бъдат иэяснени п е р с п ек·

)
Бомба рдир ната през 1944 г. сграда на Народната библиотека

на ул. ,Раковски'

По предварителни данни, през из-
теклите 80' години от създаването и
и 60 години от недното първо пе-
чатно издание,, НЗQlата Национал-
на бибпиоте!(а е изд;ала 155 э а r п а-
в и я с общ обем над 38. хи,ляди
п е ч а т н и с т р а н k ц и (приведени
J<ъм формат 8°) и с обjµ тираж 443 хи-
ляди е 1, з е м п д н р а. От тях през
последните 14 _години (а фактически
през последните 11

11,
особено 6 го-

дини) са издадени 89.70/0 от загла-
вията, о кол о 3/5 от о б е ма и
91.8% от тиража. f! 10 эаrлавин с
общ обем 4,121 печатни страни-
ници и с тираж 10.7 хиляди е1<-
з е м п ля р а е отразена научната и
научно-изследователската работа на
щатни и нещатни (х'онорувани) съ-
трудниuи на нашата Fiационапt1а биб-
лиотека, която те вър}llаТ по линията
на нейните задачи като централен
научно-изследователс1<11 институт в
областта на библиотекознанието, биб-
лиографията и книrознвнието.

Особено хара!(терни са эа Дър·
жавна библиоте1<а „Васил Коларов"
като рыюводящ методически цен-
тър на библиотеките, в страната
122-т е п р е п о р ъ ч и т е л н и б и б-
л и о граф и и, методични по-
собия и методични мате-
р II а ли с общ о б е м 4,376 п е ч ат-
11 и страници и с общ тираж
144 хиляди екземпляра. Към
тях трябва да се прибавят и следни-
те периодичнн издания на
Д Б В К: .Бюлетин на Държа в-
!! !I Bw?ИAt'!'t44 ,,aacw,11 l(Q.aa-

з е м п л я р а. По своята пълнота и по
своите методолоrичес1<и и класифи·
кационни 'качества той многократно
превъзхожда издавания о:г Софийска· •

та Народна библиотека (1897-1936,
J 942 г.) регистрационно-библиограф-
ски бюлетин "Български книrоr,?ис"

Та к ъ в р·о д из да ни я (би б ли о·
т е к о в е д с 1, и, и а у ч II о - м е т о д и ч-
н и, и с т о р и к о- д о 1, у м е н т а ц и о н
11 и, п р е п о р ъ ч и т е л н о - б и б ли o-
r р а ф с ки и т е м п о до б н и) на-
ш а т а Н ац II о н а л н а б и б л и о т е-
к а не е имала и не е могла да
има до 9 с е п т е м в ри 1944 r. Н о
Националната библиотека
н а н а ш ат а с о u и а ли с ти че с-
1< а Народна ре,публика не
само може, но 11епреме11110
трябва да има такъв род из-
д а н и н и т о в д о с т а т ъ ч е н б р о й,
с д о с т а т ъ ч е н о б е м, н II е о б х о-
дим II я тираж и с в II сок о иде й-
11 o-n о л и т и ч е с к о с ъ д 'Ь р ж а 11 и е

Нт,ои от по-важните актуални про-
блемн на нашата Национална биб-
лиоте1<а са разrледани в статиите на
ръководещи работници на ДБВК,
които статии публикуваме в Юби-
лейния лист и n юбилейния брой на
списание .Библиотекар". Затова тук
ннма да се спирам на многобройните
актуални и неотложни проблеми на
нашата Национална библиотека.

В своята съвокупност ло-
с о ч е н и т е в т а з и с т а т II я н а ii·
с ъ щ е с т в е II и д а н н и з а р а з в и?
тиетQ и д.ейнос;rта на наша·

?·
ти в и те на нейното разви rгие през
Третата и следващите я поне две со·
щ1алисти•1ески петилетки. Н а ш а т а
с о ц и а л II с ти ч е с к а Н а р о д н а р е-
публика може и трябвада има
час по-скоро с.в о я мощна и до-
ст ат ъ ч II о б о r а та с о u и а ли с. т И•
ческа наuиоt1ална бибJ1ио·
тека.

Участи ето на авторитетни чужде-
странни гости в юбилейнqто търже·
ство на Държавна бибJ1иотека ,Васил
!{оларов" ще бъде използувано за
провеждането на спец и а п но с ъ-
н е ща н и е эа разширяването и за-
дълбочаването на международните
междубиблиqтечни вр1,эк11 и между-
народното междубиблиотечно съ-
трудничество.
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Обогатяването книжните фондове
на Народната библиотека - голяма

общонационална задача
Централната задача на българската

национална .библиотека днес - зада-
ча, която е била централна 80 годи-
ни и ще бъде такава и за бъдеще -
е да събира и съхранява за поколе-
нията цялата книжовна продукция на
нашия народ, всичко писано в чуж- .
бина за България, а така също пре-
води на творби на български автори,
издадени извън пределите на страната.

Към Националната библиотека еже-
дневно се обръщат държавни учреж-
дения, институти, издателства, общест-
вени организации, научни работници
и различни категории граждани, които
знаят че единствено тук ще могат да
намерят търсените от тях български
книги и периодични издания.

Но задачите на една национална
библиотека далеч не се изчерпват
само с функцията на национално кни-
гохранилище. Тя е същевременно най-
голямата общодостъпна научна биб-
лиотека в страната. Държавна биб-
лиотека .в. И. Ленин" в Москва,
Конгресната библиотека във Вашинг-
тон, Националната библиотека в Па-
риж, Британският музей в Лондон,
Държавната библиотека в Берлин са
библиотеки - гиганти, в които се на-
бавя не само националната книжов-
на продукция на страната, но и
най-ценните чуждестранни издания
от всички отрасли на знанието.

Въпреки наличието на редица спе-
циализирани научни библиотеки, кои-
то · са характерно явление на нашия
век на светкавично развитие иа нау-
ката и техниката - националните биб-
лиотеки в повечето страни на света
си запазват правото да бъдат най-го-
лемите научни библиотеки, притежа-
ващ богати чуждестранни фондове
поради ред важни съображения:

1. За разлика от специализираните
научни библиотеки, които имат обик-
новено характер на затворени ведом-
ствени библиотеки, националната биб-
лиотека е достъпна за всички кате-
гории читатели, което дава възмож-
ност набавените чуждестранни книги
да се ползуват не от ограничен кръг
специалисти от едно ведомство или
от един научен институт, а и от всич-
ки граждани.

2. Националната библиотека не да-
ва книги за домашно ползуване, до-
като обикновено в специализираните
научни библиотеки. най-ценните, най-
интересните и затова най-търсените
книги се' задържат ?ного дълго вре-
ме отделни привилегировани читатели.

3. Обикновено Националната биб-
лиотека има удобни читални и усло-
вия за спокойна работа. Читателите
предпочитат тук да намират това,
което ги интересува, вместо да го
търсят във ведомствени или инсти-
тутски библиотеки, които са разпръс-
нати на различни места в града, ня-
мат определено работно време и до-
бри общодостъпни читални за външ-
ни лица.

4. Освен това никоя специализира-
на научна библиотека не може да
съперничи с националната библиоте-
ка по богатство на книжните фондо-
ве от съседните области на знанието,
по пълнотата на националната кни-
жовна сбирка и на сбирката от спра-
вочни издания.

5. И най-после, набавените в На-
ционалната библиотека чуждестранни
издания могат да се оползотворят
най-пълно, защото се изпращат за
временно ползуване чрез междубиб-
лиотечната заемна· служба и на други
библиотеки, институти, учреждения,
организации и предприятия в стра-
ната.

Такива са съображенията както в
социалистическите, така и в капита-
листическите страни, въз основа на
които се дава приоритет на Нацио-
налната библиотека при комплектува-
нето книжните и фондове с чужде-
странната литература.

Революционните преобразования в
обществения и стопанския живот на
нашата страна, стремителните темпо-
ве за превръщането на икономически
ивостаналага България в социалисти-
ческа страна с високо развита инду-
стрия и селско стопанство, със свои
научни кадри и техническа интели-
генция - остро наложиха създаване-
то на една нова, модерна социалисти-
ческа Национална библиотека, годна
да обслужва научните работн,ици,
специалистите, стопанските деятели
и другите читатели с необходимата
им чуждестранна литература по всич-
ки отрасли на знанието.

Щастие е за нас, че имаме въз-
можност да набавяме съветска лите-
ратура без ограничения и че култур-
ните спогодби осигуряват набавянето
на най-ценните издания на народно-
демократичните страни. Но днес най-
трудният проблем за нашата Народ-
на библиотека представлява комплек-
туването на чуждестранна литература.
В малка страна като нашата и при
най-добро желание Националната биб-
лиотека не би могла да удовлетвори
всички читателски изисквания и да
набавя във възможно най-голяма пъл-
нота издаваната в чужбина литера-
тура на всички езици и по всички
отрасли на знанието. Такава задача
е трудно осъществима дори за не-
ограничените валутни възможности
на Ленинската библиотека в Москва
и на Конгресната библиотека във Ва-
шингтон.

Нашата Национална библиотека се
стреми да набавя на първо място
чуждестранни научни периодични и
рефер,атиВ!iJ! изд?ния, защото. най-но-
вите постижения на науката и техни-
ката се отразяват в периодиката. На-
последък в Държавна библиотека
„В. Коларов" постъпват към 3,700
чуждестранни периодични издания.
Но като се има предвид, че в света
се издават ежегодно над 25,000 на-
учни периодични издания, че Дър-
жавната библиотека на ГДР в Бер-
лин получава годишно 9,000 немски
и I 2,000 чуждестранни периодични
издания, веднага блесва нашата бед-
ност.

По отношение на книгите, Дър-
жавна библиотека .Васил Коларов"
се стреми да набавя преди всичко
най-ценните и основни научни и ху-
дожествени произведения на руски,
френски, немски и английски езици,
г, е. на езиците, които се ползуват
най-широко и които принадлежат на
най-напредналите в икономическо и
научно отношение страни.

Въпреки, че е принудена да прави
много голям подбор Държавна биб-
лиотека .Васил Коларов" пак среща
особено големи затруднения при на-
бавянето на западноевропейска и аме-
риканска литература.

Решенията на VII Конгрес на БКП
и на Октомврийския и Ноемврийския
пленум на нейния Централен комитет
поставят важни и срочни задачи пред
нашите научни работници и специа-
листи в раэличните стопански сектори.
Правилното решение на тези задачи
изисква да се познават добре послед-
ните достижения на науката и техни-
ката в света. Това налага да се да-
ват на Националната библиотека по-
широки възможности ва комплекту-
ване на чуждестранни периодични из-
дания и книги. Странно е, че в про-
тиворечие с практиката на всички
културни страни в света, включител-
но и СССР, в противоречие с изисква-
нията на практиката у нас, напосле-
дък 1Н1 една затворена библиотека,
каквато е библиотеката при БАН, се
дават много по-големи средства за
закупуване на чуждестранна литера-
тура, отколкото на Националната ни
библиотека. Като се има предвид, че
Държавна библиотека .Васил Кола-
ров" има годишно 250-260 хиляди
читателски посещения, а библиотеката
при БАН заедно с всички нейни фи-
лиали - около 50 хиляди, че всички
специалисти в столицата и в провин-
цията могат без ограничение да пол-
зуват книгите, набавени в нашата На-
ционална библиотека, а в библиоте-
ката на БАН те се ползуват само от
много ограничен кръг научни работ-
ници, съвсем очевидно става, че това
е една несъобразност, която не се
допуска в никоя друга държава в
света. Така на'nример в СССР Ленин-
ската библиотека набавя ежегодно
три пъти повече· книги и периодични
издания в сравнение с библиотеката
при Академията на науките. (За 1950 r.·

например в Ленинската библиотека
са постъпили 687,900 книги и перио-
дични издания, а в библиотеките при
АН СССР - 213,000). Тази несъоб-
разност трябва да бъде изправена и
у нас, още повече, че трябва да пе-
стим валутата и да я даваме там, къ-
дето тя ще се оползотвори най-добре.

Нашата Национална библиотека е
за укрепването и развитието на спе-
циализираните нау?ни.,библиотеки, ?о
трябва да се тури повеq? ред в на-
бавянето на чуждестранна у?итература.
В този род библиотеки да се насоч-
ва чуждестранна литература по тясно- специални въпроси, над които мест-
ните научни работници и специалисти
работят или възнамеряват да работят,
т. е. документални материали, необ-
ходими за практическата работа. А
основните издания, т. е. изданията с
траен характер и голяма научна стой-
ност да се набавят в Държавна биб-
лиотека .Васил Коларов", където ще
се ползуват от всички.

Нашата общественост трябва да
знае, че Националната библиотека
още не се е освободила напълно от
наследената от миналото беднdст на
своите книжни фондове. В сравнение
не само с националните библиотеки- гиганти, но и с националните биб-
лиотеки в редица малки страни -
нашата Национална библиотека е ела-

НАША НАЦИОНАЛНА КУЛТУРНА ГОРДОСТ
Държавна библиотека .Васил Ко-

ларов" чествува своята осемдесет го-
дишнина.

При днешната историческа обста-
новка, в която се намира нашата страна,
при 'устремния и полет по пътя към
комунизма, това чествуване м.оже да
послужи като ярък показател за оня
културен възход, който само за 14
години постигна Народна република
България.

Днес най-после ние може да заявим
с открито лице : Н а р о д н а р е п у б-
п и к а Б ъ л г а р и я и м а с в о я Н а-
ц и о н а п н а би б л и о т е к а и тая би-
блиотека е наша културна гордост.

Може би някой ще помисли, че ко-
гато казваме това, ние имаме предвид
белокаменния дворец, изграден след
Девети септември за библиотеката,
една от най-хубавите сгради в социа-
листическата ни столица.

Разбира се между старата сграда
на Народната библиотека, двуетаж-
ната паянтова постройка на ул. Ра-
ковски, бивш комарджийски клуб, по-
луразрушена от въздушните бомб ар-
дировки, и днешната библиотека-дво-
рец и сравнение не може да става.

Но не в сградата е същността.
Тук прекрасната сграда може да бъде
взета само като символ.

Ние имаме предвид съдържанието,
същността на работата.

А тук вече разликата е огромна.
Двата периода преди и след Де-
вети септември са почти несравними.

Ето само няколко статистически
сведения.

За 66 години до Девети септември
1944 година книжният фонд на биб-
лиотеката достига 240 хил. тома книги
и периодични издания или средно се
е увеличавал с по 3600 тома годишно.

През последните десет години след
Девети септември библиотеката на-
бавя по 40 хил, тома годишно и фон-
дът it надхвърля вече 600 хил. тома
книги и периодични издания, като не
се смятат богатите it специални сбирки,
архивни и други материали.

Срещу една-две хиляди читатели
преди, днес библиотеката се посещава
вече от над 20 хиляди читатели.

Последните няколко години преди
Девети септември библиотеката е раз-
давала по 25.:::..30 хил, книги годишно,
толкова колкото днес раздава една
обикновена селска читалищна библи-
отека, напр. в с. Пелово, Плевенско
или с. Бреница, Белослатинско.

Днес библиотеката раздава над 650
хил. тома годишно, като обслужва
своите читатели диференцирано спо-
ред подготовката и интересите им.

Срещу единствената читалня с 20-
30 места преди, които стояха при
това в повечето случаи незаети, днес
библиотеката разполага с една голяма
обща читалня, с читалня за периодика,
с три читални за научни работници

бо комплектувана. Така например,
Унгарската национална библиотека
.Сечени• има над 1,300,000 тома, Че-
хословашката народна университетска
библиотека - 1,600,000 тома, а осно-
ваната в I 944 r. Национална библио-
тека в Букурещ притежава вече
2,000,000 тома.

Обогатяването 11а нашата Нацио-
нална библиотека с най-ценното което
човешкият гений днес създава, е го-
лямо културно задължение не само
пред нашите сегашни съотечественици,
но и пред идните поколения.

К. Калаnджиева

и с пет малки читални към специал•
ните отдели и кабинети с общо над
400 места.

Срещу непознатата преди справоч-
но-библиографска работа в услуга на.
читателите днес справочно-бибаиогра,
фският отдел към библиотеката дава
над 24 хил, устни и писмени справки
годишно.

Срещу няколкото невъзможно лоши
каталози преди, които бяха унищо-
жени от въздушните бомбардировки,
днес библиотеката разполага с цяла
система от азбучни, систематични и
предметни катааови, с каталози за
специалните си сбирки и с най-раз-
лични картотеки, които разкриват пред
читателите it бързо и лесно богатствата
на книжните й фондове.

Непознатата преди културно-масова
работа за пропаганда на книгата и
привличане на нови читатели днес е
неин постоянен метод.

И още непознато преди:
ДБВК се намира днес в нвигооб-

менни връзки с 350 национални и
други големи библиотеки и институти,
от които получава годишно по 10-15
хиляди тома ценни чуждестранни
книги.

Чрез междубиблиотечно ннигоза-
емане тя е свързана с библиотеките
в целия свят и с по-големите библи-
отеки в страната. Ежедневно ДБВК
изпраща десетки пакети с книги по
междубиблиотечно книгоэаемане, за
да обслужва читателите на библио-
теките в цялата страна. По тоя начин
големите it и в много случаи единствени
книжни богатства стават достъпни за
всеки гражданин в страната, незави-
симо от това къде се намира.

Днес вече ДБВК е и национален
методичен център, който оказва го-
ляма методична и библиографска по-
мощ на библиотеките в цялата страна.

С всяка година се засилва и науч-
ната работа на библиотечните рабат·
пици и изданията на библиотеката се
увеличават. Освен годишните и Из-
вестия и многобройните препоръчи-
телни библиографии и методични и
инструктивни материали, чест за биб-
лиотеката са издания като Априлското
въстание- 1876 (3 тома с документи),
В. Левски и сподвижниците му пред
турския съд, Българска възрожден-
ска книжнина, т. I и др.

Сравненията п р еди и днес мо-
гат да продължат и да се задълбо-
чат още. Но това не е нужно. Струва
ми се, че изводът е съвсем ясен и
убедителен: преди Девети септември
ние не сме имали национална библи-
отека в истинския смисъл на думата.
Тя не можа да изпълни тогава и
едно от основните си задължения-
редовното издаване на общата реги-
страционна библиография "Български
квигопис-, която беше изостанала с
десетки години.

Ето защо казваме и то с пълно
право, че нашата национална библио-
тека беше създадена едва днес в ли-
цето на Държавна библиотека .Васил
Коларов", която се издига сред сто-
лицата ни като паметник на огромния
културен растеж, който се извършва
в социалистическата ни родина, че
тя е нашата в истинския смисъл на
думата нова национална социалисти-
ческа библиотека - наша национална
културна гордост.

Ценко Цветанов
лиректор 11а Държавния библ,sотекарсю,

институт

Ролята на библиотеката в моя живот
Акад. Михаил Димитров

(Спомени)

Колкото и странно да изглежда за
читателя, Народната библиотека днес
ДБВК, е играла известна роля в мо-
ите младежки мечти и в моя живот.
Не се касае само до любов към кни-
гите, която аз храня още от учени-
ческата скамейка, но и до нещо по-
важно. В моя живот, още по времето
на ученичеството ми в мен се създаде
известен научен интерес, и естествено
е, че исках да разширя знанията си
и да се отдам на научна работа. Ко-
гато завърших университета и станах
учите.11, случи се, че заболях от ма-
лария, доста упорита, която в про-
дължение на 6 години не ме остави
на мира. При тези условия учител-
ската работа ми беше много тежка
и мечтаех да си намеря друга работа,
която да ми позволява да се отдавам
и на научни занимания. За най-под-
ходяща такава работа намирах биб-
лиотекарската, и на първо място за-
мечтах, разбира се, да постъпя като
библиотекар в Народната библиотека.
Правих опити и до други библиотеки,
на които отправях писма, с все ед-
но и също съдържание - излагах,
че имам висше образование, че вла-
дея западни езици и че чувствувам
призванието си в библиотечната ра-
бота. Обаче, от никъде не получих
благоприятен или насърдчителен от-
говор. По едно време узнах, че се
открила вакантна длъжност за чинов-
ник в Университетската библиотека.
Веднага изпратих заявление с доку-
мецткте с;:11., Но бях отхвърлен, понеже

съм имал висше образование, а мяс-
тото било за човек със средно обра-
зование.

По време на Балканската война
(1912 г.) в нашия Ломски полк беше
попаднал по някоя случайност един
офицер от Сливен, комуто бях из-
казал желанието си да постъпя в
някоя библиотека. Не много след това
той ми съобши, че библиотекарят на
градската им библиотека бил загинал
във войната и че ако се върна и аз
жив и здрав и ако желая ще мога да
постъпя в тяхната библиотека. Така
аз се върнах от войната с една на-
дежда, че ще мога да стана библио-
текар в Сливенската градска библио-
тека. Но преди да заема тази длъж-
ност реших да направя последен опит
за намиране работа в Народната биб-
лиотека в София. Набрах смелост и
се явих при тогавашния директор на
библиотеката - д-р Никола Бобчев,
един от народняшката династия Боб-
чевци. Директорът с неохота ме прие.
Поразпита ме за образованието, какви
езици владея, работил ли съм в някоя
библиотека и пр. и на края, реши-
телно ми отказа. От Бобчев отидох
при Стоян Арrиров, директорът на
Университетската библиотека. Пос-
ледва същият разпит, но и същият
отговор - отказ поради липса на
свободно място. Оставаше ми само
един път, да потегля за Сливен, още
повече, че аз бях получил вече и
писмо, с което ми известяваха, че
мястото е още вакантно и че мога

да заема длъжността на загиналия
във войната библиотекар.

Но една случайност промени цялата
насока на живота ми. Както вървях
с моя приятел Никола Пушкаров,
срещаме по улица .Раковски" него-
вия братовчед Георги Пушкаров, кой-
то беше фелдшер в родного ми село
и който сега се връщаше от фронта.
След като се здрависахме и споде-
лихме радостта си, че се виждаме
живи II здрави, той (Георги Пушкуров)
ме попита къде ще постъпя на ра-
бота. Докато аз да му отговоря, от-
говори му Никола Пушкаров: .Ос-
тави го - каза той - nолудял е,
напуска учителството и отива нара-
бога в Сливенската градска библио-
тека със 120 лева заплата". Тогава
Георги Пушкаров каза: .Защо не ос-
танеш тук в Народната библиотека"?
Когато разбра, че съм направил опит,
но не съм успял, кааа ми, че той ще
отиде при своя сродник бай Енчо,
търговец от Лом, който бил влиятелен
партиаанин и ще го помолел да хо-
датайствува да ме назначат в тукаш-
ната Народна библиотека. Аз поглед-
нах съвсем скептично на този въпрос,
но обещах да се срещнем 11а другия
ден, за да ми съобщи резултата. Го-
ляма беше изненадата ми, когато при
срещата ни той ми обясни, че бай
Енчо, както той го наричаше, ходил
при министъра на народното просве-
щение, Пешев и че последният пред
него наредил да се изготви заповед
за преместването ми в I мъжка гни-

назия в София и командироването ми
на работа в Народната библиотека.
И така, това което не можа да на-
прави и висшето ми образование, и
няколкото чужди езици, от конто се
ползувах, направи го един селски
фелдшер с роднинските си връзки.

Постъпването ми в Народната биб-
лиотека в София считам като прелом
в моя живот. Трябва човек да е жи-
вял продължително в провинцията и
там да се е занимавал с научна ра-
бота, за да има що годе ясна пред-
става, какво безценно съкровище пред-
ставлява книжовния фонд на ДБВК
за научния работник. Беше хубаво и
това, че на мен и на друг команди-
рован учител в библиотеката възло-
жиха да съставим систематическия
каталог на книжовния библиотечен
фонд. Това е една грамадна работа,
като се има предвид, че библиотеката
имаше вече няколко стотин хиляди
книги и че само от заглавието много
рядко може да се съди в кой отдел
да се отнесе книгата. Тъй ние бяхме
принудени почти всяка книга да раз-
глеждаме и да се зачитаме в нея,
една работа сама по себе си много
приятна. Възложената ни работа не
можахме да завършим поради започ-
ването на войната II в последствие
систематическият каталог бе довър-
шен от други лица, но по вина на
библиотечната управа той изгоря по
време на бомбардировката над София
на 10 януари 1944 година.

Разбира се, че при преглеждане на
книгите обръщах особено внимание
на тия от тях, които бяха свързани
непосредствено с научната ми работа.
ГJо него време работех върху един
сложен психологически въпрос. Бях
се много измъчил да търся лнтера-

тура по него. Най-често се обръщах
към самите европейски автори, за да
ми пратят отпечатъци, но това беше
съпроводено с дълги чакания. В това
отношение до известна степен биб-
лиотеката ме улесни, макар че лите-
ратурата по съответно интересуващия
ме въпрос да беше твърде малко.

Тук трябва да разкажа и за друг
случай из историята на моите научни
интереси. Беше през 1914 година, по
времето на Ботевите тържества. Това
даде повод на моя другар Васил Пет-
ков да заговори за Ботев. Той се
произнесе, че Христо Ботев нямал
инстинкт за самосъхранение и това
го довело до Врачанската планина.
Понеже аз бях чел още като ученик
за руското революционно движение
през 60-тях години на XIX ст., имах
макар II не съвсем пълна представа
за господствуващия дух сред руската
младеж, изказах му своите мисли за
средата, в която е израснал и се въз-
питавал Ботев. Изглежда, че това ъ?у
направило впечатление и той се обърна
към мен с думите: .защо не напи-
шете тия работи?". Отговорът ми
беше, че аз се занимавам с друго. Но
като се разделихме, аз си казах -
наистина, защо не напиша това. В
същото време интересът ми към пси-
хологическите въпроси оставих на
заден план. Аз започнах да мисля и
да се интересувам само от Ботев и
от други въпроси на нашето полити-
ческо възраждане. На 33 r. възраст
се обърнах по този начин към изу-
чаването на Христо Ботев II на исто-
рията на политическото ни възраж-
дане. Mora да кажа, че във връзка с
новите си интереси намерих много
повече материал под ръката ми II за
първи път почнах с лекота работата си.

(Продължецие 11а стр. б)
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ДБВК като научна библиотека
Мястото на ДБВК като пай-голяма

я с първостепенно значение научна
библиотека в страната, поставя пред
нея редица задачи от научно-помощно
и научно-изследователско естество.
;Такива задачи националната бнблио-
1тека на България поема едва след 9
септември 1944 г., когато покрай пуб-
личния си характер тя придобива и
'характер на научна библиотека, Като
такава нейната дейност се насочва все
'повече в служба на научните работ-
ници, които тя се стреми да задово-
ли с литература от всички области
на знанието. За тая цел библиотеката
разполага с многократно увеличен
кредит в сравнение със средствата и
преди 9 септември 1944 г., когато
най-сигурният източник за попълване
на книжните и фондове е бил без-
платният задължителен екземпляр от
всяка българска книга. Освен чрез
закупване библиотеката успява да
подсигури редица ценни чуждестран-
ни издания и чрез своя широко раз-
гърнат книгообмен с националните
библиотеки и с други научни инсти-
тути в чужбина. Разкривайки придо-
битата по тоя път литература в спе-
циалните си читални, снабдени с бо-
гати подръчни фондове и картотеки,
ДБВК се явява едно от най-сигурните
места у нас, където научният работ-
ник може да намери условия за се-
риозна научна работа. Особено по-
лезна в това отношение е помощта,
която могат да получат в специал-
ните читални ръководните производ-
ствени кадри, рационалиэаторите и
популяризаторите, занимаващи се на-
учно.

Научно-помощното значение на
ДБВК като национално книгохрани-
лище се крие преди всичко в
пълнотата на нейните специални сбир-
ки, ot които на първо място трябва
да се постави, по значение, архивът
на българската книга. Както той, така
и единствените у нас най-пълни сбир-
ки Bulgariqi и Balcanica, представля-
ват солидна бава за изследване върху
нашата страна, нашата наука и ли-
тература, както и за изследване върху
балканските страни.

Особено ценни се явяват също ар-
хивните материали на ДБВК, съста-
вляващи сбирката от български исто-
рически документи. Свързани пре-
димно с епохата преди нашето ос-
вобождение и с дейността на редица
български държавници, общественици,
писатели и други дейци, тия матери-
али дават осветление върху общест-
вено-политическия, стопанския и култу-
рен ?вот на България в миналото и
представляват неизчерпаем източник за
изследователя на българското възраж-
дане. Отчитайки важността на тази
сбирка сътрудниците на библиотеката
подпомогнаха значително научните ра-
ботници като публикуваха "Априлско
въстание 1876". Сборник от докумен-
ти. т. 1. и 11. с. (1954).

В помощ на нашата историческа
наука са и събраните в Ориенталския
отдел на библиотеката турски доку-
менти, които хвърлят светлина върху
политическите и икономическите от-
ношения в България през епохата на
турското робство. Освен това събра-
ните в този отдел печатни произве-
дения и ръкописи на източните езици
и турските архивни материали пред-
ставляват единствените у нас извори
за изучаване на източните страни и
народи. За разкриване и по-лесно из-
ползуване на това изключително бо-
гатство още в 1952 г. ДБВК при-
стъпи към публикуването на редица
материали: Васил Левски и неговите
сподвижници пред турския съд. До-
кументи из турските архиви. 1952;
Априлското въстание 1876. Сборник
от турски документи. т. 111. (1956).
и др.

ДБВК се явява и единственото място
у нас, където научният работник може
да намери в най-голяма пълнота бъл-
гарската възрожденска печатна книж-
нина. Разкрита в различни аспекти от
публикувания през 1957 r. аналитичен
репертоар на българските книги и
периодични издания, излезли от 1806
до 1876 г., тази книжнина представ-
лява богата съкровищница за все-
странно проучване епохата на бъл-
гарското възраждане.

Останалите специални сбирки на
библиотеката - ръкописи и редки

книги, портрети, карти, графични про-
изведения, муэикалия и др., очертават
ДБВК като средище от национален
мащаб за проучвания на културното
ни наследство от страна на наши и
чужди литературоведи, иакуствоведи,
музиколози и др. културни и общес-
твени дейци..

Освен научно-помощната дейност,
която проявява като събира от една
страна материалите на своите специ-
ални фондове, а от друга, като ги
публикува и прави по-достъпни за из-
ползуване, ДБВК развива и значителна
самостоятелна научно-изследователска
работа в областта на библиотекозна-
нието, библиографията и книгоанани-
ето. Израз на тая дейност се явяват
на първо място "Известията" на ДБВК,
които библиотеката издава редовно
от 1952 г, насам. Отразяващи теоре-
тични проблеми и новото, внедрено в
практиката на -ДБВК, "Известията"
представляват за сега единствения
научен библиотековедски орган у нас,
в който библиотекарят с научни ин-
тереси може да намери отговор на
редица актуални въпроси. Научният
характер на ДБВК се подчертава също
и от издаваните от нея инструкции и
'основни документи (Правила за опи-
сание на книгите в големите библио-
теки. 1953 ; Схема за класификация из
книгите в научните и по-големи биб-
лиотеки. 1958; Инструкции за опис-
ване на нотни издания, за описание
на фотоматериали на архивни доку-
менти и др.), с които се поставят на
научни основи почти всички библио-
течни процеси, и с които библиоте-
ката надхвърля далеч своите нужди
като става ръководящ център за ос-
таналите библиотеки в страната.

Като ръководящ, център, обаче, тя
е известна преди всичко с методич-
ната си работа, която развива no от-
ношение на масовите библиотеки. В
помощ на тях ДБВК редовно изготвя
и разпраща редица методични мате-
риали особено ценни за широката
мрежа от градски и селски библио-
теки в нашата страна. Значителна роля
в тази насока играе и издаваното от
ДБВК научно-популярно списание .Би-
блиотекар", 11а чийто страници се пуб-
ликуват най-добрия опит и най-акту-
алните проблеми, засягащи масовите
библиотеки.

Научно-методичната дейност на би-
блиотеката се проявява и чрез реди-
цата препоръчителни библиографии,
които подпомагат масовите библиотеки
при работата им с различните кате-
гории читатели.
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За да се очертае, обаче, напълно
ДБВК като научна библиотека от
първостеренно значение, трябва да се
упомене и цялостната научна насока
на всичките и библиотечни процеси-
научният обмен на нейното комплек-
туване, на каталозите и, на справоч-
ната и дейност, да се ивтъкне и ро-
лята на оня кадър от квалифицирани
библиотечни работници, с помощта на
които тя се изгради като ръководяща
научна библиотека от национално зна-
чение.

О. Ралева - ст. научен сътрудник при
Би блиотеката 11а БАН

Народната библиотека методичен център
на библиотечното дело

Методичната дейност е характерна
особеност за библиотечното дело в
социалистическите страни. И ако до
неотдавна това звучеше по-скоро ка-
то теоретическа характеристика, коя-
то на дело беше все още недоста-
тъчно осъществена, днес това е вече
действителност. Грижата и подпома-
гането на различните библиотеки,
тясната връзка между тях, преценка-
та и обобщаването 11а опита им и на-
сочване на работата им - това са ос-
новни задачи и постигнат актив на
библиотеките както в Чехословакия,
така и в Полша и в Румъния и в
Унгария, да не говорим за Съветския
съюз, по примера на чийто библио-
теки тръгнаха народно-демократич-
ните страни. На международната кон-
ференция тази година във Виена, при
срещата.на национ11J1ните библиотеки
на Запада с тези на .Изтока" ясно
се е очертело колко много са отишли
напред и колко много печелят от жи-
вата, многостранна и организирана
методична работа библиотеките на
социалистическите страни.

България е на едно от челните ме-
ста в това отношение, и заслуга за-
това има несъмнено Държавната биб-
лиотека .Васил Коларов". Това е най-
голямата и богата библиотека у нас,
която е и. главният методичен инсти-
тут на Министерството на проствета-
та и културата при ръководството и
контрола на библиотеките в страната
(постановление на министерския съвет
за библиотечното дело № 167 от
м, юли I 957 r.) Фактически Държав-
ната библиотека е изпълнявала много
по-рано методични функции. Още вед-
нага след 9 септември I 944 г. тя за-
почва да подпомага останалите на-
родни библиотеки, а при случай и
друг вид библиотеки - на Министер-
ския съвет, на Държавната консер-
ватория, на азотно-торовия завод в
Димитровград, на завод "Текстилна
слава" и np. От 1950 r. новосъзда-
деният в КНИК сектор "Библиоте1ш"
вече системно и възлага конкретни и
отговорни задачи за подпомагане на
библиотеките. Работата се разраства
така, че от 1953 r. библиотеката се
вижда принудена да създаде и своя
самостоятелна служба - методичен
кабинет, със специална задача - ме-
тодичното подпомагане на библиоте-
ките в страната. Така още в I 953 г.
се започва организираната и планова
методична дейност на Държавната
библиотека.

В този период, успоредно <> укреп-
ването на Държавната библиотека и
с утвърждававето на библиотечните
мрежи в страната, характерът, видът
и обемът на оказваната методична
помощ се менят, методите на работа
се търсят и изясняват.

Днес Държавната библиотека "Ва-
сил Коларов" подпомага в методично
отношение всички държавни библио-
теки (окръжни, градски и детски), а
също - отчасти пряко, отчасти чрез
държавните библиотеки - и читалищ-
ните, включително селските, проф-
съюзните и училищните. Като ново

задължение на нея се възложи ме-
тодичното подпомагане на вузовските
и на научно-техни•1еските библиотеки.
Даваната методична помощ се отнася
както до работата на библиотеките
с читателите им, така и до библио-
течната техника, разбирана в най-ши-
рок смисъл на думата. Не малка по-
мощ се оказва и за организационното
укрепване на библиоте101те и за ква-
лифициране на кадрите им.

Трябва да се отбележи, че тази по-
мощ се дава главно от методичния
кабинет. Но не всичко, което Дър-
жавна библиотека .Васил Коларов"
прави днес за подпомагане и попра-
вяне на библиотечната работа в стра-
ната се. изчерпва с неговата дейност.

Така работата на Библиографския
отдел, на Междубиблиотечната заемна
служба, на Международната между-
библиотечна заемна служба, отчасти
на Международния книгообмен е на-
сочена също в услуга на библиоте-
ките, М1юrобройните издания на Биб-
лиографския отдел пряко подпомагат
библиотеките при пропагандата на
литература и при обслужването на
читателите. Огромното количество по-
ръчки за ((НИГИ, които се изпълняват
чрез междубиблиотечните заемни
служби разширяват фондовете на на-
шите библиотеки и то с ценна и де-
фицитна литература, като позволяват
широкото и пълноценно използуване
на книжовното имущество у нас и в
чужбина.

Много ценни са инициативите на
отцелиге .Набавяне" и "Обработка"
предприети също в услуга на биб-
лиотеките. Отдел "Навабяне" заедно
с библиотеките при Софийския дър-
жавен университет и при Българската
Академия на науките започна от 1954 г,
да издава Бюлетин за новонабавените
книги на чужди езици. Чрез този бю-
летни се съобщава всичко онова, кое-
то трите наши най-богати библиотеки
са придобили през текущия месец.
Така библиотеките и научните работ-
ници пръснати из различните инсти-
тути, производствени предприятия..
опитни полета и пр. могат да следят
за набавената литература и да бъдат
своевременно обслужвани с нея.

Отдел „Обработка", пак в сътруд-.
ничество с библиотеките при СДУ и
БАН изработи правила за съставяне
на азбучни каталози, а сега завършва
и схема за изработване на система-
тични каталози. С тези инициативи
се дава на всички научни и по-големи
бибаиотеки- в страната здрава основа
за изграждане на наръчните инстру-
менти р тяхната работа. Освен това
отдел "Обработка" започна от 1952 г.
да отпечатва централно - и за ка-
талозите на по-големите библиотеки,
фиши на всичките български книги,
издадени преди 1944 r. Библиотеката
разпрати до края на 1958 г. картички
(фиши) за над 75,000 заглавия (с пре-
пратките) и с това помогна да се по-
добрят, обновят и преустроят ката-
лозите на 14 библиотеки, спестявайки
им труд и средства и давайки им ка-
чествена работа.

Университетската библиотека, из-
викана на съществувание през месец
октомври 1888 r., при откриването на
първото висше училище, е направила
първите си стъпки по набавянето на
научна литература с помощта на На-
родна библиотека. Основата на книж-
ния фонд 11а Университетската биб-
лиотека е поставена с предадените и
4,243 тома книги и 70 заглавия спи-
сания от основния и дублетния фон-
дове на Софийската народна библио.
тека, Това е станало по заповед на
министъра н? народната просвета, но
и със съгасието на ръководството на
Народната библиотека, за да окаже
помощ още в първите дни на своята
по-млада сестра. Този ценен дар от
Народната библиотека, направен пре-
ди 70 години - тогава, когато и тя
е имала само I О-годишно съществу-
вание и сравнително беден книжен
фонд, е турил началото на здравата
дружба и братско сътрудничество
между двете библиотеки, които не
са прекъсвали, а са укрепвани в про-
дължение на цели седем десетилетия.

За правилното комплектуване фон-
довете на Народната библиотека с

ЗА НАШЕТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
нови основни трудове и съчинения
на видни представители на световната
наука и култура са съществували се-
риозни трудности, поради липсата па
специалисти. Поради това, а и по ука-
зание на Министерството на просве-
тата, ръководството на първото наше
Висше училище, прераснало по-късно
в университет, в заседанието си от
21 януари 1891 г. (Протокол No 8)
избира постоянен комитет, на който
е поставена задачата, да изработва
ежегодно сисгиматнчески списъци на
нови книги, които ще се доставят от
чужбина за Народната библиотека.

Универсигетската библиотека в ли-
цето на своите създатели, е работила
успоредно със Софийската народна
библиотека и е окаввала помощ на
последната при разрешаването на
трудните, стоящи пред нея, библио-
течни проблеми. Пръв д-р М. Шиш-
манов на заседанието на рьководст-
вото на Висшето училище през м. де-
кември 1895 г, прави обстойно и мо-
тивирано предложение, да се поиска

от ?1ннистерството на просветата да
внесе в Народното събрание законо-
проект за задължителния депозитен
екземпляр от всяко печатно издание
в България за Университетската биб-
лиотека и за Народната библиотека,
като си предлага услугите да изготви
в писмена форма и самия законопро-
ект. Неговото предложение се приема
с абсолютно болшинство,

По-късно, през 1897 г., инициати"
вата за създаване на Закона за депо·
зиране на печатни произведения се
поема отново от директора на Уни-
верситетската библиотека - Стоян
Арrиров, който ивгогвя проекта на
въпросния закон, прокаран пред На-
родното събрание от тогавашния ми-
нистър на народната просвета, писа-
телят Константин Величков.

За добрите отношения, взаимното
сътрудничество, отсгъпки и взаимо-
помощ, които са си оказвали в ми-
налото Народната и Университетската
библиотеки в интереса на общото раз-

Изработиха се съвместно с Дър-
жавния библиотекарски институт и

1правила за каталозите на масовите •

библиотеки. Та1<а се уеднаквиха ка- \
талоэите на всички библиотеки в стра- j
ната - вкл, 11 на научните и на ЧИ•
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тааишните и на профсъюзните и на
училищните - нещо, с което малко
страни могат да се похвалят.

Не бива да се забравят и теоре-
тичните разработки на редица про-
блеми нэ областта на библиотечното
дело, на препоръчителната бибаио-
графия, на архивното дело, които
Държавна библиотека дава в своите
издания. Това са творчески приноси
11а отделни нейни сътрудници, спе-
циалисти в различни сектори на биб·
лиотечната работа. Много от тези
разработки са залегнали вече в прак-
тиката и са допринесли за издигане
нивото на библиотечната работа у нас.

.С тази богата и разнообразна дей-
ност на различните свои отдели и
служби и с приносите на своите СЪ•

трудници Държавна библиотека "Ва·
сил Коларов" се явява изцяло като
институт в помощ на библиотеките в
страната. Нещо повече с редицата
междубиблиотечни мероприятия биб-
лиотеката успява да включи полезно
в услуга на библиотечното дело на
страната не само своя, но и капаци·
тета на други библиоте1m. Така тя
става творчески център за библно-
течни инициативи и мероприятия, пър-
вокласен библиотечен институт, който
ръ ководн на дело с дейността си и
с примера си нашето библитечно дело.

В деня на нейната 80 годишна дей-
ност нека пожелаем на нашата оби-
чана ДБВК да разгърне още по-ши·
роки и творчески инициативи и още
п о-активна дейност в полза на биб-
лиотеките и библиотечното обслуж-
ване в НР Бъ;у;ар_ия.

Б, Грояновв

Препоръчитеани 611баи оrрафии,
издаде1111 or ДБВК

витие на библиотечното дело, могат
да се приведат още редица факти.

След 9 септември 1944 r. отноше-
нията на дружба между двете биб·
лиоте1<И прераснаха в степен на ак-
тивно сътрудиичество - указване на
методична помощ от ДБВК, съвме-
стно издаване на .Бюлетин за ново-
набавени книги на чужди езици"
и др., в услуга на читателя и в ин-
тереса на развитието на библиотеч-
ното дело в страната.

Пълиото утвърждаване на сътруд-
ничеството между Народната биб-
лиотека "Васил Коларов" и Универ-
ситетската библиотека се постигна no
времето през 1954 rод. на обособя-
ването на научно-изследователската
група на Университетската библиоте-
1,а, дейността на която се планира,
1<0нтролира и оr<1ита, в Държавна би-
блиотека "В. Коларов".

В сектора на научно-изследовател-
ската дейност би могло за в бъдеще
да се постигне още по-пълно и близко
сътрудничество, чрез включването на
научни работници от двете библио-
теки в общи колективи, които да ра-
ботят no едщi и същ проблем, по една
и съща тема.

За рравилното развитие на библио-
течното дело, за решаването на ре-
дица библиотечни задачи, които стоят
пред нашата библиотечна обществе-
ност, като съставянето на сводни ка-
талози на българската книжнина на
чуждестранната книга и периодика,
нашето сътрудничество трябва да се
укрепва и разширява.' Ннкопа Червенков

директор на Ушшерснтетската бибn1101ека

Продължс1111с от стр. 5
Времето прекарано като 1<оманди-

рован в Народната библиотека в Со-
фия беше за мене втори университет.
На мое разположение беше безцеи-
ното книжовно съкровище на библи-
отеката. Без книгите- иаши и чужди,
старопечатни и фонда на архивните
документи, който сега носи красивото
иые - Български истори"чески архив,
беше немислимо да завърша труда
си за Христо Ботев. Българският ис-
торичесю1 архив при ДБВК предста-
влява за нашите историци специалисти
по Възраждането ни ценни докумен-
тални извори за научна работа. За
съжаление, това архивно съкровище
все още не е напълно систематизи-
рано с всички необходими помагала
за бързи справки. Това се дължи на
нехайството на бившите управи на
библиотеката. Но сега при специал-
ните грижи на народната ВJiаст, тази

инак грамадна работа постепенно се
осъществнва, а дори се пристъпва и
I<ъм публикации на до1<ументи по от-
делни проблеми.

На второ място 1<ато необходиыо
условие за изучаването на нашето
революционно-освободително движе-
ние е сбирката от старопечатни бъл-
rарс1<И книги, появили се до 1878 rод.,
обособени в специален фонд, както
и редl(ите български и чужди 1<ниги
при същия фонд.

Без този фонд, особено без перио-
дичесl(ите предосвободителни изданин
най-вече вестници и списания е не:
възможно да се проучва и пише
по революционно-освободителното ни
движение и из"общо no близкото ни
минало. Фондът от старопечатни и
редю1 книги е яд1<ата на всяка научна
работа в тази област. Тези книги най-
вече са необходими за опазването на
предосвободителната woxa в Бъма-

рия, Турция, Сърбия, Румъния и др.
Без събраните в този фонд крайно
ценни иадания е невъзмо?но да се
опознаят духа и и?еите на нашите
революционно-освободителни дейци,
живота иы, борбите им, отделните ла-
гери и враждуващите помежду си
партии.

О с но в н и я т ф о н д II а би б ли-
от ек ат а - 1< ни ж о в ни я т, от на-
ш и и чужди книги и фонда на
п е р и о д и ч е с к и т е и з д а н и я, с а
на й-пъ л н и те и н а й-ц е н н и к ни-
ж о в н и с б и р к и у н а с. В т о в а
отношение, инак богатите
би б ли от ек и на БАН и У II и в е р-
с и те т с кат а, м о r ат да с е х а-
-р а к т е р и з и р а т 1< а т о с п е ц и а 11

н и б и б JI и о т е к и з а н а у ч н и р а-
б о т н и ц и, б е з о н а я в с е о б х в а т-
н о с т, която им а ДБВК.

От свършването на труда ми за
Ботев аз не съм преставал широко

да ползувам материали от богатите
съкровищници на ДБВI< с оглед на
научните ми интереси. Все1<И един,
1<ойто се интересува от нашето ми-
нало може да бъде подпомогнат от
материали, с 1<оито разполага библио-
теката. В това отношение тн се явява
в ценна услуга на учрежденията за
създаване и усъвършенствуване на
1<адри за научни работници. В това
отношение библиотеката е не саыо
централно народио книгохранилище,
но и научен институт в помощ на
нашето социалисти•1ес1<0 строителство.

Сега, при тържественото отпразну-
ване на осемдесет годишнината от
основаването на нашата славна дей-
ствително НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
налага се да си спомним и с благо-
дарност да упоменем имената на глав-
ните пионери за нейното основаване
закрепване и разцвет още след nър:
вите години от Освобождението ни-

Петър Владимирович Алабин, Марин
Дринов, Георги Я. Кирков, Константин
Иречек. Техните бюстове трябва да
бъдат поставени, по моето скромно
мнение, в големия хол на ДБВК, за
да напомнят на младите поколения, и
не само на тях, голямата им любов
към бъщарския народ и рядката им
прозорливост и далновидност при по·
лаrане на основите на тоя скъп на
всяко българско родолюбиво сърце
централен институт на българската
култура.

Ползувам се от отпразнуването на
осемдесет годишнината от основава-
нето на ДБВК в лицето на др. ди-
ректор Г е о р r и М и х а й л о в Д о б-
р е в да поздравя всички работници
на библиотеката!

Акад. Мнханп Днмнтроа
ч.1ен на Научния съвет на дБВК.
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Сграпнца '!Връзки с библиотеките в

страни
другите

От 9 Септември ДО сега, или от
пепелището на ул. Раковски до днеш-
ната си сграда и състояние Държавна
библиотека ,Васил Коларов" е изми-
нала вече дълъг път на възстановя-
ване, вътрешно устройство и разгъ-
ване на своите служби, за да се из-
гради постепенно като съвременяа
национална библиотека. Успоред11о с
този вътрешен процес тя е устано-
вявала връзки с библиотеки от други
страни и ги е развила до днес по
НЯКОЛКО линии.

Още от начало се постави въпро-
сът за нейното оформяване като на-
ционална библиотека от нов тип, та-
кава, каквато трябва да бъде в една
социалистическа страна: широкодо-
стъпна и активна в подпомагане на
социалистическото строителство. За
да добие този облик, Държавна би-
блиотека .в. Коларов" потърси да
почерпи поука от съветския дълго-
годишен опит и, използувайки го спо-
ред нашите възможности и нужди,
направи съществени нововъведения,
както в поставените задачи ·И мето-
дите на работа, така и във вътреш-
ната си организация. Така, по линията
на методичната помощ тя установи
връзки на редовно и трайно сът-

. рудничество с Ленинската библиотека
а също и с други библиотеки от Съ?
ветския съюз, с най-голяма полза за
себе си. За това сътрудничество, ко-
ето започна от 1946 г., допринесоха
и личните посещения в СССР на нейни
ръководители, За проучване на опита
в други държави послужиха подобни
посещения в ГДР, по въпросите на
библиотекознанието, работата на на-
учните библиотеки и устройството на
докуменгационните служби, както и
в народнодемонратичните страни, в
които се извършваше същото преу-
стройство на библиотечното дело,
както и у нас.

С по-пълната си структура и с раз-
гръщането на работата си ДБВК можа
да се насочи и към нови външни за-
дачи и централни функции, присъщи
на една национална библиотека като
международния книгообмен и м?жду-
народното междубиблиотечно книго-
заемане. Развиването на книгообмен-
ните връзки беше особено полезно,
понеже набавянето от чужбина на
нова научна книжнина срещу изпра-
щани наши издания допълваше не-
достатъчното доставяне на такава
книжнина ло търговски път. Освен
това, замислен от самото начало като
централна служба (което не значи
централизиран книгообмен), отдел
Международен книгообмен иэпълня-
ваше и разпределителните функции, с
които са натоварени подобни цен-
трални служби. В тази си дейност,
ПОКРай предаването на получаваните
групажно от чужбина пратки с на-
учни издания, предназначени за наши
научни институти, той пое, частично
от 1951 г., а от 1953 в широк размер,
разпределянето на многотомните, по-
редичните и периодичните издания на
Академията на науките на СССР
между научните библиотеки в София
и окръжните библиотеки в други гра-
дове. Международният книгообмен се
оказа извънредно полезен. за самата

дБВК и. позволи да се попълнят фон-довете и с чужди научни издания
възлизащи на 77,475 тома от началот?
до сега, като по този начин се спе-
стиха над два милиона лева чуждавалута. От друга страна той служи за
по-широкото разпространяване в чуж-
бина на българската нова и по-стара на-
учна книжнина, като използува и резер-
вните фондове на ДБВК. По тази линия
днес ДБВК е установила връзки с
около 370 библиотеки в 93 държави
и води активно книгообмен със сто-
тина от тях, като най-много издания
се разменят с библиотеките на Съ-
ветския съюз. Разширяването на ра-ботата е стигнало за 1957 г, до общо
полrчени 17,076 тома книги и 36,300
бройки периодични издания.

Заемането за временно ползуване
на научна книжнина от бяблиотеки 8
други страни, към което се добави
пре? ,последните години и поръчване-
то от чужбина на микрофилмирани
материали от научни списания, които
не се намират у нас, е уредено цен-
трално при ДБВК и от услугите и
се ползуват голям брой наши вузове,
научно-изследователски институти
проектантски организации, производ?
ствени предприятия и специалисти от
разни професии в София и провинци-
ята. При доста бедния общ научен
фонд в нашите библиотеки и голе-
мия брой нови издания, неполучавани
у нас, всекидневно се явява нужда
от ползуването на такива издания
от разни области на науката и прак-
тиката, а най-много от областта на
техниката и на медицината. Покрай
най-новите, търсят се и някои по-стари
научни трудове, липсващи у нас. Така
благодарение на осигурената възмож-
ност да се написват за временно пол-
зуване чуждестранни книги и да се
поръчват преснети статии от списа-
ния, нашите научни работници могат
да се ползуват от материали, които
им би:-:а били недостъпни иначе. До-
колко това обслужване е било по-
лезно се вижда от цифрата 8,985
общо доставени заглавия, всяко едно
от които е било необходимо за кон-
кретна научна или практическа задача.
Имаме случаи на кандидатски тези
за които необходимата книжнина ;
изцяло получена от чужбина, на въ-
ведени нови начини на производство
и нови лечебни методи благодарение
на доставени по този път печатни
материали. За това обслужване, до-
било особено широко развитие през
последните години, ДБВК поддържа
връзки с националните библиотеки и
документационни институти в 14 дър-
жави, в повечето от които има цен-
трални служби за международно кни-
говаемане, В СССР, където книгоза-
емането не е централизирано, тя е в
книгоэаемни отношения с 10 големи
библиотеки и получава от тях, а
най-много от Ленинската библиотека
голям брой книги за временно пол:
зуване (през 1957 г. 47% от общия
брой).

През последните години връзките
на ДБВК с чужбина се развиха и по
пътя на взаимната размяна на биб-
лиотекари, които работят в продъл-
жение на месец или повече в библио-

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ,в. КОЛАРов·

Читателят- в центъра на нашето внимание
Признанието, което библиотеката

получи от страна на нашата обще-ственост след 9. IX. 1944, и грижи-
те на Партията и Правителството да-доха възможност на библиотечното
ръководство да превърне някогаш-
ната затворена Народна библиотека
в научен и културен институт, раз-творил широко вратите си за чита-
теля. Докато преди в центъра наработата на библиотеката стоеше кни-
гата сама за себе си, днес нейна
централна задача е всестранното за-
доволяване на научните и изследо-
вателски интереси на читателя и на-
сочването му към полезната и ценна
книга.

Големи грижи се положиха и по-
лагат и за създаване на добри уtло-
вия за работа на читателите. Библио-
теката предоставя 'на своите читате-
ли 13 добре уредени и уютни читал-
ни зали с общо 400 места,

Още с влизането си в просторната
каталожна зала читателят е посрещ-
нат от добре обучения и квалифици-
ран библиотечен персонал, чиято ос-
новна задача е бързото и качествено
обслужване с литература. Старото
механично раздаване на книги се за- ·

мени с нова система на обслужване,
която даде възможност да се създа-
де пряк контакт между читателя и
библиотекаря. Създадоха се три раз-
давателни пункта за литература: за

теките на страните, участвуващи в
този вид сътрудничество, както и
чрез еднолични и групови посещения,
които позволиха на по-широк кръг
наши библиотечни работници да се
эапознаят с библиотечното дело в
СССР, ГДР, Чехословакия, Румъния
Полша, ФНРЮ, Унгария и други стра:
ни. По същия път България бе посе-
тена от ръководни библиотечни дейци
и групи библиотекари и студенти от
тези страни. Както размяната на би-
блиотечни работници, така и взаим-
ните посещения се оказаха от голяма
полза за установяването на лични връз-
ки и непосредствената обмяна на
опит.

Държавна библиотека ,В. Коларов"
естествено поддържа най-близки връз-
ки с библиотеките в социалистичес-
ките страни; тя обаче държи на съ-
трудничеството с библиотечните среди
на всички държави, както сочат ус-
тановените връзки по линията на
книгообмена и на книговаемането, и
следи с жив интерес напредъка на
библиотечното дело навсякъде в света.
Тя е приобщена към Междуварод-
ната федерация на библиогенарските 'j
сдружения, поддържа връзки с ,
ЮНЕСКО и взе активно участие чрез
свои делегати в уреденото във Виена
през септември т. г, съвещание на
националните библиотеки от евро-
пейските страни.

По всички линии - методична по-
мощ, книгообмен, книговаемане, раз-
мяна на библиотечни работници и вза-
имни посещения - Държавна библи-
отека ще продължава и занапред да
развива, с оглед на ползата от тях
връзките си с националните и други
библиотеки в чужбина, желаещи да
сътрудничат с нея.

Татяна Е. Киркова

обществено-по.111тическ\1 науки; при-родни и приложни науки; езикозна-ние, литературознание, изкуство. Товададе възможност на библиотекаряот заемната служба да се запознаепо-основно с отраслите, които обслуж-ва, умело да предлага подходящатакнига на всеки читател и да го на-пътства в издирванията му. Качестве-ното и бързо обслужване на читате-лите се осъществи до голяма степенчрез създаването на подръчна биб-лиотека от най-ценната и
литература. търсена

За да създаде добри условия завсички свои читатели, ръководствотона библиотеката ги разпредели наняколко групи: студенти, дипломанти,специалисти no отделните отрасли назнанието. За всяка една от тези гру-пи читатели се обособиха отделничитални. Просторната обща читалняима 258 места и се посещава от сту-денти, дипломанти и служащи. В неяе изложен богат подръчен фонд отсправочници и някои общи курсове,(3,550 тома), периодични издания (489заrл.) и текущ печат (35 заrл)До този подръчен справочен фо??читателят има свободен достъп. Заулеснение при ползуване на подръч-ния фонд, както и за оказване помощ
на читателя, в читалнята де-жури библиотекар. На разположе-ние на читателя са поставени карто-теки, чрез които се разкрнва фонда.За читателите специалисти и науч-ни работници са уредени четири по-малки читални за научна работа по:
обществено-политически науки; фи-зикоматематически науки и техника.
езикознание, литературознание, лите:
ратура и изкуство; природни селско-стопански науки и медицина'<органи-зира се в настоящия момент).

Откриването на· отраслеви читални
се наложи до голяма степен от не-
престанно растящия приток на чита-
тели-специалисти, привлечени от все-
странно нарастналия книжен фондна библиотеката. Докато в 1949 го-дина библиотеката е имала 743 чи-татели научни работници в 1957 го-дина броят на специааиститв и на-
учните работници е' увеличен на
6,451• Всяка читалня разполага с под-

ръчна библиотека, която съдържа
справочници, основни съчинения ипериодични издания от съответните
отрасли.

Посетителите на отраслевнте читал-
ни се ползуват от редица улеснения:имат предимство по всички пунктове
на обслужването, а подръчната лите-
ратура получават в самата читалня.
В издирванията си, както 11 в научно-изсл?дователската си работа те по-лучават помощ от библиографите-
специалисти, които дежурят във всякаотраслева читалня. Прекият контактс читателя дава възможност на биб-
лиографа да се запознае с конкрет-ната работа на отделния читател даго насочва и да му дава необх?ди·
мите справки. Доколко читателят при-бягва към помощта на библиогра-
фа-специалист сочи увеличението
на специалните писмени справки по
медицина, които през настоящата го-
дина са три пъти повече от миналата

Провеждат се културно-масови ме:
роприятия, за проnага11диране II раз-
криване сред по-широк кръг на-
учни работници, специалисти и слу.жащи богатия книжен фонд на биб-
лиотеката, като: изложбени щандове
на новопостъпилата литература, къ-
тове, изложби, тематични прегледи
на литература и пр.

Новите методи на обслужване, бо-
гатият книжен фонд и добрите усло-
вия „за работа привличат все по-голям
брои различни категории читатели
Ако през 1939 година нашата Нацио:
нална библиотека е имала 23 948
читателски посещения и е раэ;ала
25,886 тома, то в 1957 година 20,000
читатели на ДБВК са направили над
21 J хиляди посещения са ползували
над 490 хиляди тома, книги и перио-
дични издания в 5-те публични чи-
тални без посещенията и ползуването
в 8-те специални отдели и кабинети.

Държавната библиотека е вече в
състояние да оказва всестранна по-
мощ Ila всички свои читатели - спе-
циалисти от различните отрасли на
знанието. служаши, рабовници, учащи
в пряката им научно-изС,11едователска
и производствена работа. Тя се ут-
върди като културен център, който
успешно подпомага социалистическото
развитие на страната.

М. Керешка
С. Аршанкова

Научна читалня за фиэикоматематически науки и техника

ПР,ОФ. МАРИН ДРИНОВ
и Народната библиотека в София

Името на проф. Марин Дринов е
поставено в началните страници на
историята на Държавната библиотека
.в. Коларов", която от малка, със
скромни задачи, публична библиотека,
израсна в културен институт от
национален масщаб,

Пристигнал заедно с освободител-
ните руски войски в България, вед-
нага след освобождението на София,
Петър Вл, Алабин, е назначен за
губернатор на града, а Дринов за
вице-губернатор (ян, 1878 г.), На тази
длъжност остава до сключването
на Сан-Стефанския мирен договор,
когато бил назначен във Временното
руско управление, завеждащ отдела
за народното просвещение и духов-
ните дела (30 март I 878 г.).

Все по същото време проф. Марин
Дринов участвува в организирането
и уреждането на Народната библио-
тека в София.

При едно тържество на 4 април
1878 г. от просветени граждани на
София била подхвърлена идеята да
се открие публична библиотека в
града. Алабин и Дринов, които при-
съствували били във възторг и обе-
щали да се погрижат в София да се
открие бибтиотека.

И наистина софийският губернатор
Петър Вл. Алабин прави първите
стъпки към създаването й. С писмо
от 8 септември 1878 г. съобщава на
Дринов за направеното до сега no
отношение помещението, мобилира-
нето му, постъплението на книги и
назначаването Шумков за библиоте-
кар. Уверен, че Дринов ще се отзове
веднага, той го моли да подари част от
книгите си на новооргаиизираната
библиотека.

Проф. Марин Дринов възхитен от
това, което П. Вл. Алабин направил,

му отговаря с писмо от 13 септем'
ври с. г., в което му изказва своята
най-голяма благодарност и обещава
съдействието си за по-нататъшното
укрепване на библиотеката. Изпраща
му I 5 свои съчинения по 2 екзем-
пляра.

Наскоро П. Вл. Алабин напуснал
София н заминал за Русия. Начело
на ръководството на библиотеката
застанал проф. М. Дринов. От то-
зи момент бj:1блиотеката започва бър-
зо да укрепва, да се развива и да
обогатява книжното си имущество.

На 28 ноември 1878 г. било сви-
кано събрание, в което участвували
видни общественици - българи и
руси. Съгласно чл, 7 и 8 от Устава
трябвало да се избере с тайно гла-
суване ръководство на библиоте-
ната. Това личи от протокол № 1 от
28 ноември 1878 r. съхраняван в
Българския исторически архив при
ДБВК. С тайно гласуване била из-
брана следната библиотечна комисия:
проф. М. Дринов за председател, С.
Зографски за член-секретар, л-р Мол-
лов, Дим, Коцев, Петър Генчев и
Алекси Петков за членове. Протоко-
лът е подписан от полковник Лука-
шов и присъствуващите учредители.

Под умелото и ентусиазирано ръ-
ководство на своя председател -проф.
Марин Дринов библиотеката започ-
вал бързо да се разраства и обогатя-
ва. Редят се едно след друго до
края на януари 5 заседания на биб-
лиотечната комисия, на които се взе-
мат важни решения, отнасящи се до
набавянето на вестници и списа-
ния, приемане и преглеждане полу-
чените пратки с книги от Русия, тър-
сене по-подходяща сграда за биб-
лиотеката, въпроси свързани с пер-

сонала и, откриването на читалнята
и др.

Във всяко начинание конкретната
и навременна намеса на проф. М.
Дринов .допрннася за. по-бързото
уреждане на въпросите.

От 15 януари 1879 г, Софийската
публична библиотека започва всеки-
дневно да приема читатели и да
служи на културните нужди на свои-
те граждани.

По това време П. Вл. Алабин из-
праща на Софийската библиотека
5 големи сандъка с 537 тома книги,
събрани със съдействието на сла-
вянското благотворително дружество
в Петербург. H<t 12 януари 1879 г,
председателят .пr,оф. М. Дринов из-
праща писмо до Славянското друже-
ство, в което съобщава за получе-
ната чрез П. В/!. Алабин пратка с
ценни оригинални и преводни книги
и моли председателя на дружеството
да предаде благодарността на учре-
дителите за голямото внимание към
библиотеката, която ще остане зави-
наги връзката между двата славян-
ски народа.

Скоро бива затруднено съществу-
ването на библиотеката, поради лип-
са на средства за поддържането и.
Особено бил загрижен за състоя-
нието и проф. М. Дринов. На засе-
данието на библиотечната комисия
на 20 май 1879 г. той предложил на
членовете да обсъдят въпроса- да
се помоли правителството да поеме
библиотеката и да се грижи за ней-
ното управление и издръжка. Съб-
ранието обсъдило и приело това пред-
ложение. На същото заседание проф.
М. Дринов докладвал и за бързото
увеличаване имуществото на библио-
теката,

На 4 юни с. г. Дринов докладвал
подробно на княз Дондуков-Корса-
ков за молбата на учредителите, биб-
лиотеката да се издържа от дър-
жавната хазна.

На 5 юни бил назначен от княз
Дондуков-Корсаков за главен биб-
лиотекар, т. е. пръв Директор на
Софийската библиотека Георги Я. Кир-
ков. С това библиотеката била
превърната на 5 юни 1879 г. в дър-
жавно учреждение с името "Българ-
ска народна библиотека". Идеята на
проф. Марин Дринов да види биб-
лиотеката държавно учреждение, със
собствен бюджет, била осъществена.

Проф, Марин Дринов напуща ро-
дината си и се завръща в Харков
през юли 1879 г. От там той изпра-
ща на библиотеката свои 42 книги.

Макар и далеч от България- ,той
продължава да мисли и се грижи за
състоянието на библиотеката и за
правилното попълване на книжовния
й фонд. В едно писмо до Г. Я. Кир-
ков четем: "Вие особено заляга-
те за уrолемявание политическия от-
дел на библиотеката. То е много
добро, но недейте пренебрегва, моля
Ви се, и филологическия отдел. Фи-
лологията аз тук разбирам в широк
смисъл, т. е. не само езика, но и ли-
тературата", а по-нататък четем. "Без
друго изпишете чрез някои Виенски
книгопродавец : Arehiv filr slavische
Philologie, herausgegeben vоп V.
Jagic. До сега са излезли девет книж-
ки, които са пълни с твърде инте-
ресни и важни за нас статии. В тях
Вие ще намерите и' подробни биб-
лиографски известия за нови книги,
които трябва да има в нашата биб-
лиотека. Постарайте се без друго по-
скоро да изпишете и всички издания
на Загребската академия, на Сръб-
ското учено дружество и Задужби-
на Чупила, които особено за по-
следните години, са пълни с 1111-

терес, за нас".
Още приживе проф. М. Дрннов ·за-

вещава цялата си библиотека на Бъл-
гарската народна библиотека.

На 28 февруари 1906 г. проф. Ма-
рин Дринов починал в Харков, без
да може да осъществи голямата си

мечта да поживее на старини в оте-
чеството си.

Библиотеката му била пренесена в
София през 1909 г. от тогавашния
директор на бибяиотеката Пенчо Сла-
вейков и проф. В. Н. Златарски. Тя е
едно от най-ценните дарения. Състои
се от 2670 т., от които главно книги
по филология и литература - 1000,
по история 790, по етнография 18011
по-малко от археология, география,
изкуство, белетристика, фолклор и
др. През 1914 г. е издаден от На-
родната библиотека специален ката-
лог за тях "Каталог на библиотеката
.м. С. Дринов". През време на бом-
бардировките през 1944 г. една част от
тях са пострадали. Тези, които са ос-
танали били слети с общия фонд на "

Държавната библиотека .в. Кола-
ров" като само маm<а част от тях,
старопечатни и редки са изтеглен11 в
сбирката на отдел ,Рокописи, старо-
печатни и редки книг11 ". В най-скоро
време предсто!! наново да бъдат из-
теглени от общия фонд книгите от
библиотеката на проф. Марин Дрн-
нов, за да се обособят в отделна
сбирка.

В Библиотека се съхранява и бо-
гатия архивен фонд на Марин Дри-
нов, който се състои от около 3000
архивни единици.

Заслугите 11а nроф. Марин Др1111ов
за създаването на Българската на-
родна библиот?ка са много по-голе-
ми отколкото можем да ги представим.
Ние не )IОЖбl да говорим за ней-
ното начал?ю организиране и укреп-
ване без да говорим за проф. Марин
Дршюв.

В своята всеотдайност към народа
си той стана създател на два големи
I<у.пурни института - Българската
академия на науките и Българската
национат?а бибшютека, от 1<онто днес
първата е творец, а втората разпро-
стран11те.1 на научната II прогресивна
МIIСЪЛ.

/1.,. J\lарк11wка-J\lншпякова
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КАТАЛОЗИТЕ НА ДЪРЖАВНА БИБЛИОТЕКА
,,В. КОЛАРОВ"

Всички каталози, с които днес
Държавната библиотека .Васил Ко-
ларов" разполага, са изработени след
9 септември 1944 r. Старите катало-
зи на библиотеката бяха унищожени
от бомбардировките през войната. В
периода след 9 септември изработва-
нето на каталозите се постави като
централна задача за библиотеката,
тъй като ясно се схващаше тяхната
роля за пропаганда на книгите и за
широкото проникване на последните
всред масите. Затова и народната
власт и ръководството на библиоте-
ката оснвуриха достатъчно средства
и достатъчно персонал.

Днес книжовното богаство на Дър-
жавна библиотека .Васил Коларов"
е разкрито в цялата мрежа от ка-
талози и картотеки, които са съо-
бразени с двоякия профил на биб-
лиотеката - от една страна публич-

но от най-големите качества на аз-
бучния каталог е това, че той дава
възможност да се намерят събрани
на едно място всички съчинения на
един и същ автор, всичките му пре-
води, всички съчинения, в чието
съставяне той е участвувал като
съавтор, съставител, редактор и пр.,
а също така и литературата върху
него.

Ако читателят иска да намери ли-
тнратура по известен въпрос без да
има предвид конкретни книги, той
има на разположение с и с тема ти ч-
н и я и предметния каталози,
които представят книгите по тяхното
съдържание. В систематичния ката-
лог картичките са наредени по отра-
слите на знанието, в логическата им
последователност, напр, в отд. Тех-
ника има разпределения за Строител-
на техника, Електротехника и пр., а

Наталожната зала на библиотеката

на универсално-научна библиотека и
от друга национално книгохранилище.
Поради тая двояка функция на биб-
лиотеката каталозите if трябва да за-
доволят както широката читателска
публика, която трябва да бъде ориен-
тирана правилно в голямото множе-
ство от книги, така и научния работ-
ник, който трябва да намери всяка
интересуваща го публикация.

За широката читателска публика
библиотеката изработва т. 11. чита-
телски каталози. Те представят кни-
жовното имущество подборно, очи-
стени са от вредни, малоценни и
остарели издания и по този начин
насочват читателите към най-доброто
четиво. Редом с тях се изработват и
пълни каталози (служебни), които
отразяват книжовното имущество
абсолютно пълно, без никакъв под-
бор. От тях се ползуват научните
работници и персоналът на библио-
теката при изпълнението на своите
служебни задачи.

Читателските и служебните ката-
лози представят книгите и периодич-
ните издания в най-различни аспекти
и подпомагат читателя лесно и бър-
зо да достигне до търсена конкрет-
на книга или до литература по из-
вестен въпрос.

Когато търси определена книга,
читателят ще си послужи с аз б у ч-
н и я кат ало г, Азбучният каталог
представя книгите в азбучен ред на
имената на авторите им, на имената
на институтите, които ги издават
(служебните издания) и на заглавия-
та, когато книгите нямат автор. Ед-

всяко от тях се дели на своите по
тесни дисциплини.

Класирането се прави по възприе-
тата в библиотеката класификацион-
на схема, изработена съвместно от
сътрудници на големите научни биб-
лиотеки в София (Държавна биб-
лиотека .Васил Коларов", Универси-
тетска библиотека, библиотеката при
БАН, библиотеките при Висшия ме-
дицински и 'Висшия технически ин-
ститути) въз основа на класификация-
та на науките.

Пр е д м е т н и я т каталог пред-
ставя книгите пак по съдържание,
но тук напротив, не се тръгва от
широката област на знанието, чийто
по-частен въпрос книгата може да
третира, а от тесния предмет разгле-
дан в нея, напр. една книга върху
Априлското въстание не се нарежда
в отд. История и подотдел Истор?я
на България, както би било в систе-
матичния каталог, а направо под руб-
риката Априлско въстание. Отделни-
те предмети в каталога (рубрики) не
са наредени в никаква връзка, а фор-
мално, азбучно. За читател, който не
е запознат с класификацията на нау-
ките и мъчно може да намери връз-
ката между основните отрасли на
знанието и техните поделения, пред-
метният каталог е по-удобен и по-
лесно достъпен, защото рубриката
предава точно и ясно предмета на
книгата, без да го свързва с широ-
кия отрасъл, към която той принад-
лежи. Предметният каталог е по-
удобен и за случаи, когато читате-
лят иска да намери цялата литера-

тура върху известен въпрос, незави-
симо от аспекта под който той е
разгледан, събрана на едно място,
напр. литературата върху петрола в
предметния каталог е събрана под
рубриката .Петрол-', докато в систе-
матичния каталог тя трябва да се
търси в отделите Геология, Химия,
Техника, в зависимост от това от
какво гледище се разглежда петрола.

Периодичните издания са
п р е д с т а в е н и о т д е л II о о т к н и-
r и те - в азбучни II система-
т и ч н и к а т а л о з и, ч и т а те л с к и
и служебни.

В Държавната библиотека .Васиа
Коларов" читателят има възможност
да се ориентира и по отношение на
статиите, публикувани в българските
периодични издания, без да се рови
в самите периодични издания. Те са
представени в отделни каталози -
систематичен и предметен за перио-
дичните издания излизали от 1952 г,
насам.

В редица тематични и други кар-
тотеки читателят може да намери
събрани заедно книги и статии по
отделни по-тесни въпроси, които го
интересуват.

За най-новите книги и периодични
издания се изработват също отделни
к ар то тек и, които отделят от or·
ромния брой каталожни, каргички
картичките на новите книги и по
този начин дават възможност на чи-
тателя, без да губи време да търси
в общия ред, лесно и бързо да се
осведоми върху най-новите публи-
кации.

Богатите сбирки от архив-
ни материал и, старопечатни
к н и г и, р ъ к on и с и и д р. с а р а з-
к рит и в специални каталози
и к ар то те ки, които се изработват
от специалните отдели на библиоте-
ката. Тук читателят може да си по-
служи с азбучните и систематични
каталози на българските старопечат-
ни книги, с предметен каталог на
портретите и снимките, със система-
тичен каталог на картите, с азбучни,
систематични и предметни указатели
на архивните материали и на ориен-
талските документи и пр,

Една голяма задача, която пред-
стои на Държавната библиотека в
качеството if на научна и на най-го-
ляма библиотека в страната е да
поеме инициативата за изработването
на с в о де н кат а п о г, който ще
отразява имуществото на всички го-
леми библиотеки в страната. Такъв
каталог е особено необходим за чу-
ждата литература, която е скъпа,

. набавя се в по-ограничени размери и
е. до извест1;1J1. c;r.eцefj безразборно
пръсната в различните библиотеки.
Сводният каталог ще я събере на
едно място и ще подпомогне преди
всичко научните работници, които
посредством него винаги ще бъдат
ориентирани в коя именно библиоте-
ка ще могат да намерят търсената
книга без да CT/Illa нужда да правят
справка във всяка библиотека поот-
tелно. Това ще бъде голямо между-
библиотечно мероприятие, в което
ще участвуват всички по-големи науч-
ни библиотеки в страната. То ще
подпомогне особено много между-
библиотечното книгозаемане и изоб-
що междубиблиотечното сътрудни-
чество.

Л. Албансна

Успехи на справочно-библиограф-
ското и информационното

обслужване в ДБВК
След 9 септември 1944 г. Дър-

жавна библиотека .В. Коларов"
разреши много назрели проблеми.
Между тях беше II въпросът за ор-
ганизиране на служба за справочно-
библиографско и информационно об-
служване.

През 1950 r. се постави началото
на Справочно-библиографския отдел,
със задача да подпомага с библио-
графски справки както читателите на
библиотеката, така и различните пар-
тийни и държавни органи, институти
и учреждения.

Ежегодно отделът подготвя над
550 писмени справки, поискани от
предприятия, учреждения и отделни
лица и отговаря на около 6,000 устни
запитвания.

Ето някои от по-интересните пис-
мени справки: Отечественият фронт
11 единството на българския народ ;
Превръщането на социализма в све-
товна система ; К. Маркс и Фр. Ен-
гелс в борбата срещу опортюнизма ;
БКП в художествената литература;
Октомврийската революция в худо·
жествената литература; Селото в ху-
дожествената литература ; Корозия
на металите; Точно черупково леене;
Съчетаване на обществените и лични
интереси на кооператорите ; Селско-
стопйнско райониране ; Икономика
и организация на лозарството; За
вредата от алкохола; Промишлен трав-
матизъм и др.

Културно-масовата работа на отдела
също съдействува за пропагандира-
нето на книжните фондове на биб-
лиотеката. За 5 години (1954-1958 r.)
са уредени 27 големи изложби и са
проведени други 1132 мероприятия- кътове, щандове, витрини, кон-
ференции, прегледи на литература,
паметни вечери и конференции-кон-
церти.

Печатните информационни издания
осведомяват за новите постъпления
в библиотеката. От няколко години
се издава •Бюлетин на новонабаве-
ниге книги на руски и други чужди
езици в Държавна библиотека „В.
Коларов", Университетска библиотека
и Библиотеката при БАН". "Отпечатък
от същия бюлетин под заглавие .Но-
вонабавена техническа литература"
в 200 екземпляра се изпраща на про-
изводствени предприятия и специа-
листи. Издават се тематични списъ-
ци във връзка с предстоящи поли-
тически, стопански и културни ме-
роприятия. (Напр. серия от списъци
.в помощ на читателя" по различни
въпроси, Библиографски списъци по
въпросите на атеистическото възпи-
тание на младежта, Международна
политика-библиографски списъци и
др.) изпълняват успешно своето
предназначение.

Създадени са вече необходимите
предпоставки за едно по-съвършено
развитие на справочно-библиограф-
ския отдел. Справочният апарат се
подобри. Създаде се една по-рацио-
нална система от общи и специални
тематични картотеки от по-постоянен
характер. Подобри се организацията
на труда. Макар и непълно се дифе-

ренцира работата между библиогра-
фите.

Въз основа на най-новите успехи
на големите съветски библиотеки, в
началото 11а тази година се дойде до
една по-усъвършенствувана органи-
зация на Справочно-библиографсю1я
отдел. Неговият състав нарасна от
6 на 13 библиографи. Постепенно се
преодолява недостатъка от мина-
лото - отделът да се състои от
преобладаващ брой специалисти с
висше филологическо образование.
Той се попълва с историци, икономи-
сти, а сега след реорганизацията, с
лекар и инженер.

Съгласно целта - да се прибли-
жи справочно-библиографското об-
служване до читателите, колективът
се раздели на четири библиографски
групи съобразно профилираните нау-
чни читални: за социално-нкоиомичес-
ки науки; за литература, езикозна-
ние, изкуство и педагогика'; за тех-
ника, математика, физика и химия; за
медицина, биология .и селско стопан-
ство. С това се създават условия за·
по-тясно специализиране на библио-
графите, което се отразява на биб-
лиотечното обслужване. Поставиха се
и нови задачи на специалистите -
библиографи - да дават консулта-
ции при комплектувавето на библио-
теката и да съдействуват за правил-
ното обработване на книгите, Про-
ведените мероприятия целят в най-
близко време да се достигне и до
бързо подобряване на справочния
апарат.

Близката перспектива открива по-
големи възможности и за по-конкрет-
но организиране на методичната дей-
ност на отдела и постигане на по-
добра координация на справочно-биб-
лиографската работа между по-голе-
мите библиотеки. Резултат от тази
координация ще бъде- по-мас о .о и
рационално справочно-библиографско
обслужване.

Слаuи Рахнев

Назначението на Цонка Гърмидол-
ска в Народната библиотека .Васил
Коларов" стана съвсем нормално:
биографията и беше много добра, от
заявлението if се виждаше, че тя си
служи с няколко езика, а най-важ-
ното - към Цонкините документи
беше приложено едно вдъхващо страх
и трепет препоръчително писмо, кое-
то завършваше със следните слова:
• • • Ц, Н. Гърмидолска е ценен ка-
дър и, ако if се окаже помощ едно-
временно по колективния и еднолич-
ния метод, то, видите ли, тя ще може
да се трудоустрои на новото си ра-
ботно място и да дава полезни за
предприятието ви трудодни-,

Като прочете този внушителен до-
кумент заместник директорът спря
по-внимателен поглед на бъдещата
си сътрудничка, дребният ръст и очи-
лата на която пречеха да се опреде-
ли по-точно възрастта if.

"Ценен, прелетен кадър!" - по-
мисли той и като въздъхна дълбоко
попита я:- А, защо, другарко Гърмидолска
предпочетохте именно нашия инсти-
тут, а не потърсихте работа в дру-
го учреждение или предприятие ?- Знаете ли, другарю - сведе
срамежливо поглед кадрата - аз...
аз съм работила на много места,
НО·Ощ но винаги съм мечтаела за едно
такъвато тихо, културно местенце,
което да ми даде възможност да из-
растна и после тук работят все ин-
телигентни хора човек ще може
да сподели нещо знаете ли. . . аз
понякога се чувствувам доста са-
мотна Все още не съм се устроила
семейно Но най-главната причина,
другарю, е моята страст към чете-
нето..• Чета, чета и чета всичко, как-
вото ми попадне - романи, вестници,
готварски, медицински книги... всич-
ко, всичко I .. Още от малка. Засри-
чала съм от пет-годишната си въз-
раст... Та така, надявам се, че тука
ще ми хареса...

Заместник-директорът изпусна още
една тежка въздишка, повика след

това ръководителя на отдели .Наба-
вяне и книгообмен" и му представи
Гърмидолска.- Вземете я - каза той - в отде-
ла. Тя знае езици. Запознайте я с
работата. Нека поработи временно,
а после ще решим, къде да я поста-
вим за постоянно.

И така Цонка Гърмидолска започ-
на новата си кариера.

В отдела if дадоха няколко френ-
ски, немски и италиански каталози
на излезлите в тези страни най-нови
издания и if поръчаха да ги прегледа
и, ако открие някои книги, които
представляват интерес за библиоте-
ката, да ги предложи за доставяне.

Преди да разтвори каталозите, Гър-
мидолсна отдели две минути от ра-
ботното си време, за да разгледа по-
мещението.

То беше светло, чисто и предраз-
полагащо за работа.

.Хубаво е - реши Цонка. - И мно-
го тихичко. Всички работят. Помежду
си почти не разговарят. Доста скуч-
ни ми се виждат обаче. . . Забили но-
совете си в книгите като кълва-
чи... Сигурно искат да ми покажат,
че тука се работи миого..; Хм! Чу-
вали сме и ние нещичко за библио-
текарските работници: по цял ден си
клатят краката и си четат любовни и
криминални романчета! Нали свако
за това ме изпрати тука Да си по-
чина след операцията ми от апенди-
сит... Но чакай да видя какво има в
тези тефтери."

И тя започна да прелиства най-
напред френския каталог. Помъчи се
да преведе нещо от текста, но не
успя. Впрочем, трябва да признаем, ·

че нейните познания по чуждите ези-
ци бяха съвсем тънички.

.Глупаци I - възмущаваше се въ-
трешно Цонка. - Защо не са сложи-
ли тук-там картинки, илюстрации, та
да може човек да разбере за какво
се говори. . . Изостанали страни! ...
Намирам за излишно и даже вредно
да се занимаваме с тях ! ... Малко ли
нови български книги излизат, та до

UEHEH КАДЪР
френските сме опряли ! ••• Има нещо
нередно в тази библиотека, ама ха,
да видим..."

От заглавията и обяснителните бе-
лежки в немските и италианските ка-
талози тя също почти нищо не раз-
бра. Можа да преведе с големи уси-
лия само отделни думи и то с по-
мощта на речниците.

Това малко я разтревожи.
Тя гузно се озърна наоколо и с за-

вист започна да наблюдава колегите
си, които спокойно и без каквито и
да било помагала си вършеха ра-
ботата. ·

В този момент ръководителят на
отдела дойде при нея любезно усмих-
нат и тихичко я запита:- Как е? Върви ли, другарко Гър-
мидолска ? Я I Дайте, да видим, какво
сте направили!

Цонка го погледна смутено, за-
черви се чак до ушите и каза:- Вижте какво, другарю ръково-
дител... аз такова. . . не знаех... Не
ми беше известно, 'за какво се искат
тука чужди езици. Мислех, като дой-
де някой чужденец да иска книги...
а да говоря аз зная малко, но...- А къде сте се учили да гово-
рите?- Ммм... на екскурзия ходих...
с "Балкантурист"... за един месец,
та посвикнах малко с езиците...

Ръководителят на отдела се усмих-
на и сложи ръка на· устата си, за да
предотврати едно по-сериозно прих-
ване.- Но аз зная турски много доб-
ре!- побърза да се похвали Гърми-
долска, за да спаси отчасти положе-
нието.- В такъв случай трябваше да ви
изпратят в .Ориенталския отдел" -
каза ръководителят като се мъчеше
да придаце отново сериозен израз.

Гърмидолгка се намръщи и, като
помисли малко, каза:

- Малко Ми е неудобно, понеже
сме били петстотин години под тур-
ско робство, но щом трябва, ще се
съглася 1- Добре! Аз ще отида да пого-
воря с зам. директора, а вие поча-
кайте тука!

След малко Гърмидолска бе въве-
дена в отдела за ориенталска лите-
ратура, документи и ръкописи.

И тук беше тихо като в църква.
Наведени над, бюрата, няколко въз-

растни специалисти по източните ези-
ци четяха и проучваха книги и доку-
менти, изпъстрени с странни криво-
лици и вавъркулки.- Селям алеким, аркадашлар ! -
поздрави бодро Гърмидолска, като
искаше да срази вам, директора и
присъствуващите със солидните си
познания по турски език.

Никой не if отвърна.
Изтоковедите бяха толкоз увлече-

ни в трудната си работа, че не на-
мериха за нуждно да я прекъсват.- Насълсъм, ефендимис ! - изтър-
си още едно приветствие Цонка, с
което вече предизвика у филолозите
сдържан смях и въпросителни погле-
ди, отправени към заместник дирек-
тора.

А той, започнал вече да губи тър-
пение, изведе в норидоря ценната
кадра и я запита не особено то-
бевно :- Вие, знаете ли да четете и дапишете турски език?- Не, не зная... Но говоря съв-
сем свободно. Родена съм и съм от-
расла в Разград, в турската махала,
инадъму?- Разбрах! - каза заметиик-ди,
ректорът и заведе Гърмидолска в ка-
бинета си.

Там, след като прегледа отново до-
кументите и, той изпъшка за третипът през този ден и се залови да if
обяснява подробно с какво се зани-
мава всеки един от отделите на биб-
лиотеката, какво образование и под-гоговка трябва да има'!' с::у::::?:-с„1итевъв тях и след това и предложи са-

'

ма тя да определи, къде иска да ра-
боти.

'

Гърмидолска дълго мисли, пресмя-
та и на края каза :- Мене много ме привлича отде-
ла за старопечатни книги и документи.
Там сигурно и работата е по-лека, по-
неже, доколкото знам, такива книги
има малко, но с едно не мога да се
примиря...- С какво?- Това, че след нато у нас вече
се води открита борба против рели-
гията в този отдел_ се държат разни
евангелия и други черковни книги..•
Не! Не мога! ... Докато се търпи то-
ва положение, моят крак там няма да
стъпи!

Пот изби по челото на заместник-
директора.

Къде наистина, къде би могъл да
бъде поставен този изключително ря-
дък кадър!

От разговора им по-нататък се
оказа, че и за музикалния отдел, къ-
дето се събират и съхраняват твор-
бите на наши и чужди композитори,
Цонка не е съвсем подходяща. Ма-
кар много музикална, според нейните
твърдения, тя знаела да свири на
пиано само .Цвете мило, цвете красно"
и то с един пръст...

На края тя бе изпратена да об-
служва посетителите на общата чи-
талня: да търси и изнася от книго-
хранилищата поисканите книги.

Но там, понеже на един работник
се падаше да пренесе дневно по1-2 тона книги, Цонка Гърмидолска
грохна още на втория час.

След обед тя не се яви на работа.Изчезиа безследно. Напразно я търсилично заместник директорът из всич-
ки мазета, етажи и рафтове на кни-
гохранилището.

Цонка беше напуснала демонстра-
тивно .предприятието", в което сва-ко и беше я изратил на .лека ра-бота" .. ,

Тодор Данаилов
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Препоръчителната библиография -
важна задача на националната ни библиотека

\

Една от задачите на нашата со-
циалистическа държава е създаване-
то на новия човек- идейно-полити-
чески подготвен, творец на новото
общество. Пропагандата на литера-
турата в различните области ва зна-
нието играе голяма роля за усвоява-
нето на марксизма-ленинизма, за по-
вишаване на квалификацията, за ко-
мунистическото възпитание и само-
образованието на трудещите се.
· Препоръчителната библиография е
една от формите на пропагандата на
литературата. Както малките аноти-
рани списъци, така и по-големите
библиографски указатели, посочват
по достъпен начин най-актуалната,
най-добрата литература, предназначе-
на за дадена категория читатели. Ос-
вен заглавията и останалите данни
за книгите и статиите, които се пре-
поръчват, се дават и кратки бележки
за с;ьдържанието им, сведения за ав-
торите, дава се оценка за техните науч-
ни и художествени достойнства, за
каква категория читатели представ- ·

ляват интерес. В препоръчителните
библиографски указатели, предназна-
чени напр. за самообразованието или
за квалификацията на дадена група
читатели, се .посочва и редът в кой·
то трябва да се чете или разглежда
препоръчваната литература.

Препоръчителните библиографии
подпомагат библиотеките при набавя-
нето на литература и особено при·
различните форми за работа с чита-
теля индивидуална, справоч-
но-библиографска и културно-ма·
сова работа. За целта библиограф-у
ските материали са придружени с
методични указания за библиотеките.
Те се използуват не само от библио-
течните работници. Библиотекарите
препоръчват указателите на своите
читатели и ги приучват сами да си
служат с тях, сами да си подбират
литература за четене. Производстве-
ници, пропагандисти, агитатори и лек-
тори, културно-просветни работници,
учащи се и др. прибягват все по-
често до услугите на препоръчител·
ните библиографски указатели.

Препоръчителната библиография в
този си вид се появи след 9 септем-
ври 1944 г, Тя е рожба на кул-
турната социалистическа революция
в нашата страна и на незаменимата
съветска помощ на културния фронт.

Осъзнавайки нуждата от широко
пропагандиране на прогресивната кни-
га, на най-новите достижения на•
науката и техниката, учейки се от
съветския опит, Партията и Прави-
телството високо оцениха ролята на
библиотеките в тази насока. През.
1953 година възложиха на Държав-
на библиотека .Васия Коларов"
функциите на национален методичен
център на библиотеките в страната.
Препоръчителната библиография зае
важен дял от методичната помощ на
масовите библиотеки.

Националната библиотека издаде
над 40 библиографски указатели и
много други по-малки препоръчител-
ни списъци и листовки. По-голяма
част от тях са за навременни об-
ществено-политически въпроси - за
успехите на нашата народнодемокра-

тична власт, за българо-съветската
дружба и ролята на СССР в борбата
за мир, за използуването на атомна-
та енергия за мирни цели и пр. Не
са малко указателите по случай чес-
твуването на бележити дати и съби-
тия -на бележити личности- Г, Ди-
митров, В. Коларов, видни антифа-
шистки дейци и др. Пролетарският
интернационализъм, патриотичното и
комунистическото възпитание са въ-
проси, които заемат важен дял от те-
матиката на препоръчителните биб-
лиографии.

В помощ на нашето народно сто-
панство се посочи. литература за сни-
жение себестойността на промишле-

ната продукция, за важната задача
на нашето строителство - erлобяеми
стоманобетонни конструкции и де-
тайли. Голяма част от тематиката
на библиотеката в областта на пре-
поръчителната библиография пред-
ставляват въпросите за механизацията
на селското стопанство, ранно зелен-
чукопроизводство II др. селскосто-
пански въпроси, както и популяризиране
опита на първенците.

Не са изоставени въпросите за
пропаганда на художествената лите-
ратура сред широките· читателсии
среди, която има голямо възпитател-
но эначение и мобилизираща роля за
трудещите се. Препоръчана е лите-
ратура от най-добрите прогресивни
писатели в света- писателите, полу-
чили международни награди за мир
и др., както и от видни български
писатели.

Библиотеката изработи типов ка-
талог за детските библиотеки, в кой-
то се препоръчва най-подходящата
литература на български еэик за на-
шите деца и учащи се. От 1957 го-
дина библиотеката издава , Нови
книги" - бюлетин за най-добрите
книги иалеэлн на български език из
всички области на знанието, които
масовите библиотеки трябва да при-
тежават.

Задачите, които се поставиха от
VII конгрес на партията и от двата
nденума-Октомвриiiския и Ноемврий-

ския, намират пълно отражение в тематикага на перспективния план запрепоръчителните библиографии на
Държавна библиотека ,Васил Кола-
ров". Библиотеката веднага пристъпи
към разработка на въпросите за
увеличаването на поливните площи,
за увеличаване на добивите, за подоб-
ряване на организацията II уедрява-
нето на ТКЗС.

На пръв план са решаващите въп-
роси за осигуряване на нови, не-
познати до сега темпове в нашата
промишленост - новите методи за
организацията на промишленото про-
изводство, начините за пълното из-
ползуване на производствените мощ-
ности и разкриване на вътрешните
резерви в промишлените предприятия,
въпросите по подобряването на ка-
чеството на продукцията и др.

Започна се работа по темите за
политехническото образование на
учащите се. Поставиха се за разра-
ботване редица въпроси с научно-
популярна и естествено-научна тема-
тика, за популяризиране на българската
художествена литература със съ-
временна тематика.

Във връзка със з'вдачите, поста-
вени от Партията и Правителството
се дават нови насоки и за подобря-
ване на качеството на препоръчител-
ните библиографии- по-задълбочено
проучване на читателските категории
и условията за работа в масовите
библиотеки. Националната библиоте-
ка ще започне да дава системна по-
мощ на останалите масови бибдно-
теки в изработваните от тях препо-
ръчителни библиографски материали
с краеведчески характер. Ще се за-
почне широко проучване за иэползу-
ването на препоръчителните библио-
графии и методична помощ по ра-
ботата им с читателя.

По случай 80·rодиwния юбилей иа
Българската национална библиотека
дължим да изкажем нашата безкрай·
на благодарност на съветските биб-
лиографи и библиотечни работници,
чиито богат опит особено много е
използуван в областта на препоръчи-
телната библиография. Смело можем
да кажем, че нашите успехи се дъл-
жат главно на непрекъснатото изуча-
ване постиженията на препоръчител-
ната библиография в Съветскиясъюз,

Ан. Вълчева

Държавната библиотека „В. Коларов" и
националната библиография на българския печат

Задача на общата национална биб-
лиография (репертоар) на печата у
нас е да посочи цялото духов-
но творчество на българите в про-
дължение на 150 години, от първата
печатна книга до днес, да отрази
пълно изминатия път, да създаде въз-
можности за установяване на култур-
ното ни наследство и да служи като
източник от първа степен за всякакви
културно-исторически изследвания.

Работата на Българския библио-
графски институт върху изготвянето
на общата национална библиография
на българския печат (отделно за кни-
гите и периодиката), започнала преди
десетина години, не можеше да бъде
доведена до успешен завършек, ако
не бе помощта на библиотеките. Това
показва само неразривната връвка
между библиографиита и библиоте-
ките. Защото ясно е не само, че и
най-съвършената библиографска до-
кументация не може да замени кни-
гите и не може да бъде полезна на
научния работник, ако ие е налице
библиотеката, която ще му даде на
разположение самите книги, но и са-
мата национална библиография не
може да бъде изготвена, ако не са
налице книжовните фондове на биб-
лиотеките. И затова, независимо от
различните източници, използувани
за събиране сведения за българския
печат (книжовни сбирки, библиогра-
фии и каталози, литературни и иато-
рически произведения, архиви и анке-
ти, и др. п.) основният дял от работа·
та си остана проверките по фондове-
те на големите библиотеки в страната.

Когато говорим обаче за помощта
на библиотеките в страната, това тря-
бва да се разбира малко или повече
в условен смисъл, защото не по-малко
от 70% от цялата работа бе извър-
шена въз основа на фондовете на
Държавна библиотека ,В. Коларов".

Единствените библиотеки, които
в миналото се изградиха като
съкровищници на българския печат,
бяха депозитните библиотеки - в
София и Пловдив от 1897 г., в Тър-
ново - от 1920 г, и в Коларовград
и Университетската библиотека - от

Книгохранилището

И тоя ден се събрахме в стаята
на счетоводители, дето беше присъст-
вената книга. От дума на дума за-
върза се разговор за пусто и празно.
Служебното време течеше, без някой
да се прибере в стаята си за работа.
Напразно някой от разсилните - и
по-ревностните и по-боязливите от
нас - дохождаха да ни съобщят за
пристигането 11а поддиректора и ди-
ректора. Ние не им обръщахме вни-
мание. Знаехме, че никой от тях няма
да се изкачи горе и да ни изненада
тъкмо в разгара на нашата .герджик
седянка". А публиката нямаше сме-
лост да се оплаче. Стоян Заимов пък
беше почти чужд на учреждението,
което му беше поверено. Той се за-
нимаваше със своите планове за съз-
даване от Плевен на един български
Иерусалим, както обичаше да се из-
разява, и "!<абинетът му беше пълен,
вместо с книги, с всевъзможни гип-
сови модели на паметници, мавзолеи
и др. И голям въпрос беше дали
изобщо познаваше всичкия си биб-
лиотечен персонал. Пък и твърде
рядко се завъртваше в Библиотеката.
Ето защо ние повече се страхувахме
от Пенчо Славейков, когото тачехме
и като фактически директор и като
наш действително строг началник.

Но Ji с него влизахме във връзка
или когато ни повикваше по служба,
или когато трябваше да се явим са-
ми на доклад по някой труден за
нас въпрос. Горе, в служебните стаи
на Библиотеката, се явявяше рядко -
пречеше му телесният недъг, който
не му позволяваше да се качва по
стълби. Колкото пъти се беше опитал
да ни изненада в празrюделство или
да ни ревизира при работа, то вина-
ги своевременно узнавахме. Издаваше
го бавният му ход и тежкото пъхте-
11е, което го караше да си почива
през две-три стъпала. И стигаше
\iякой да го забележи. В един миг

, le узнаваше от библиотечния персо-
нал това рядко събитие. Koii през
задните стълби. кой поовоял се прос-

то под бастона му - всеки бързаше
да си вземе мястото, престорил се,
че работи трескаво, важно и съсре-
доточено. Доволен, Пенчо Славейков
се връщаше отново в кабинета си,
за да приема своите многобройни
посетители, все от елита на интели-
генцията ни, и да ги пленява със
своите духовитости, често примесени
с най-вулгарни изрази на български,
и на турски.

Този ден ние бяхме се разположи-
ли по-живописно в стаята, отколкото
друг път. Тънък и висок, Яворов бе-
ше приседнал и само се усмихваше
с големите си черни очи на картина-
та, която представлявахме. Аз бях
притиснал гърди върху облегалото
на един стол и на свой ред участву-
вах в живия разговор. Другите бяха
опрели гръб, кой на шкафа за кан-
целарски потреби, кой на стени, а
един от пазителите дори беше при-
клекнал, уморен вече да стои прав.
Яворов, инак малко спънат в говора,
беше особено духовит и плавен сега.
Разправяше ни разни небивалици, на
които всички отговаряхме също с
такива, А публиката - тя нека чака.
На нея стигаше дежурния в читал-
нята. Той всякога можеше да отго-
вори на протестите и за мудната
услуга или за нещо друго с вече
стереотипното: персоналът е зает.
Нека почака още малко. И тя чакаше
може би уверена, а може би и не,
че тоя персонал подрежда дадените
вчера за използуване книги. Щом
свърши с тях, веднага всеки ще си
заеме мястото, поставил се цял в
услуга на нейните нужди и интереси.
Ала днес никой не знаеше кога мо-
же да се свърши тая предварителна
работа. Часът беше наближил I О, а
ние още нямахме намерение да оти-
дем по местата си. Увлякохме с нас
и .часовите", конто навреме биеха
тревога и ни предупреждаваха за
опасността да бъдем издебнати от
началствата.

Изведнаж вратата се открехна и

ГЛОБА
се показа прегърбената фигура на
Славейкова, тежко задъхан и обвесен
на бастуна си, подrумен отдолу. Гла-
вата му, обрасла с гъста, вече седи-
нява брада, се заклати нервно и мъл-
чаливо. В очите му блестеше недо-
волство и укор. Само да си отдъхне
малко и жупел и попържни ще се
изсипе над нас. Ние притърпнахме.
Уловени на местопрестъплението, нам
не оставаше нищо друго, освен да
прибегнем към ново престъпление,
само да си спасим кожата. Но как
да го излъжем ? Яворов скочи от
масата и плахо се заозърта на вси
страни. Изпълнен с пиетет към Сла-
вейкова като човек и ifoeт, той страш-
но много се боеше от него като на-
чалник, Това энаех. Но че неговият
страх може да премине границите на
едно обикновено страхопочитание,
това и не подозирах.

Пенчо Славейков сн отдъхна и при·
стъпи в стаята, забравил да притвори
вратата след себе си. Неговият гър-
лен и гъгнив глас се понесе над гла-
вите ни.- Затуй ли ви плаща царщината,
вам, бре магарета с магарета ? Я кое
време е?

Яворов хвърли вината отгоре ми.- Чилингиров ни занимава с ма-
кедонския въпрос - и като се озърна
още веднаж, изхлузи се из вратата.
След него се измъкнаха още двама-
трима. Останалите бяхме здраво хва-
нати.

Аз да занимавам другите с маке-
донския въпрос и при Яворова, който
го познаваше по-добре от мене I

Но тая хитрост на Яворова ни спа-
си. Пенчо Славейков вместо да про-
дължи ругатните си, приближи се до
масата, почти приседна на нея и по-
пита:- Македонскня въпрос, ха?

Нямаше какво да се прави : аз по-
клатих глава утвърдително.- Слушайте да ви кажа аз на как-
во сме обърнали ние тоя ваджишки
македонски въпрос ...

И Пенчо Славейков започна да ни
разправя със своя живописен говор
приказката за един добър и госто-
приемен човек, който често в угода
на гостите си е правил големи жерт-
ви, по-големи, отколкото трябва, от-
колкото може да се допусне. Днес
тъй, утре тъй и най-сетне жена му
възнегодувала:- Всичко хубаво, мъжо, но децата
вече почнаха да не приличат на нас.

Сепнал се човека, но вече било късно.- И нашата работа с тоя въпрос
е такава. Разбрахте ли? Ха сега по
местата си, че като дигна бастона 11

Македония не може ви побра.
Как се попиляхме не разбрах.
След половин час разсилният ми

носи книгата за заповедите! Чета:
всички се глобяват с по пет лева, а
на Яворова и на мене се прави още
и мъмрене, загдето сме вадържази
персонала от работата или нещо по-
добно.

Не се мина много време, ето ти го
и Яворов.- Подписа ли ?- Подписах ами, какви ще ги
дъвча!- Ама ти си командирован учител.
Не си чиновник.- Тия работи минават при Стоян
Заимов, ама при Пенча не.- Яворов се
замисли.- Слушай, брат, все пак твоето
положение 11е е като моето. Ти не си
направо подчинен. Я иди измоли се
да отмени глобата Пет лева са то.- А мъмренето .- На него сме алашик. Малко ли
ни ругаят из печата?- Чакай да си ПОШ!СЛЯ.

Подир обед, когато се надявах да
е преминал гневът на Славейков, аз
се вмъкнах при него. Той ме посре-
щна доста приветливо.

1925 г. Между тях на първо място
разбира се стоеше Народната библи-
отека в София. Тя пое и задължени-
ето да издава библиографски бюлетин
за текущото постъпление на книги и
периодични издания в библиотеката.
Със закона за задължителното депози-
рване на всички печатни произведения,
в народните библиотеки София и
Пловдив, се създадоха необходимите
условия за събиране и запазване на
българските печатни произведения.

По различни причини Народната
библиотека в миналото не можа да
стане истински архив на българския
печат. Първата причина се криеше в
самия закон. Депозитните екземпляри
бяха малко (само два) 11 те бяха до·
стагъчни за библиотеката като биб-
лиотека, но недостатъчни за нея като
архив. Получените екземпляри, нвпол-
зувани за работа с читателите с вре-
мето се аморгизирваха, липсите бяха
неизбежни. Втората причина се криеше
в приложението на закона - печатари
и издатели се надпреварваха да го
заобикалят. Третата причина се крие
пак в закона - той не покрива един
период от 92 години за книгите II от
53 години за периодиката. Всичко това
допринася за днешните липси II про-
пуски в сбирките на библиотеката,
които се движат между 1()0;0 за пе-
риодиката (вън от многото дефектни
тела, с липсващи отделни броеве) и
200;0 за книгите. Въпреки тези липси,
които колективът, работещ над нацио-
налните репертоари, трябваше да по·
nълва въз основа на проверки по фон-
довете на други библиотеки, както и
по библиографски и литературни източ-
ници, може да се каже, че почти три
четвърти от работата бе завършена
въз основа на богатите фондове от
българска книжнина в Държавната
библиотека .в. Коларов". Всички улес-
нения, които бяха дадени на служи-
телите от ББИ за работа с тези <j;,ш·
дове говорят само за тясното сътру-
дничество, което съществува между
тези два самостоятелни института със
сродни задачи. В това виждам голя
мата заслуга на ДБВК при работата
ни над репертоарите. Без преувели-
чение може да кажем, че без нейните
богати фондове от българска книж-
нина и без издадените от нея в ми-
налото библиографски бюлетини вада-
чата по изготвяне репертоарите ня-
маше да бъде завършена нито в тоя
срок, нито в тоя размер.

След 9 септ. 1944 г., се създадоха
единствени в нашата история въз-
можности за изграждането на Дър-
жавната библиотека ,В. Коларов" като
национален архив на българския печат.

Библиотеката положи максимални
усилия и в голяма степен използува
създадените възможности за попъл-
ването на липсите. Усилията й в тази
насока продължават. В деня на ней·
ната 80-годишнина пожелаваме на
библиотеката в скоро време да се из-
гради като истински архив на бъд-
rарския печат, истинска творческа
база за всеки български културен и
научен работник, който.ще иска да се
рови в нашето близко и далечно минало.

Дим. П. Иванчев

- За глобата ли?- А че ...- На Яворов и на тебе няма да я
простя. Вашата е лесна: напишете по
едно стихотворение и свършено. Ако
не ви се работи друго барем пишете
стихотворения. За другите мисля аз-
на тях ще трябва да взема парите от
заплатата им, Хайде сега!

Аз превих врат и излязох. Яво-
ров ме чакаше на стълбите до моя·
та стая.- Е, какво?- Ще трябва да се съчиняват сти-
хотворения,- Тъй ли рече ?

Той прихна в смях и си тръгна.
Още повече ме зачопли отвътре.

Да се боя аз от Пенча Славейков,
31(0 и командирован учител, имаше
защо. Но Яворов, който ведно с ве-
го беше съредактор на .МисЪJJ" I- Слушай, Яворе, а тебе за пет
лева ли те е ?- Ти не го познаваш него - Сла-
вейкова. Стига ми да ме направи бъ-
зе и коприва. То да е насаме, пак
иди-доди, ами ще издебне да '!'е уда-
ри тъкмо пред хора, пред които искаш
да минеш за нещо. Знам си го аз него.- Мина му вече, мина. Ще забра·
ви всичко.- Дано да е тъй.

Славейков наистина забрави : rло-
бата не беше прибрана от никого -
заповедта не се изпълни. А Яворов
не ми се оплака от никакво злепоста-
вяне. Всичко си мина така, като че
ли не е било.

От туй насетне, съберяхме ли се
на .лаф-муабет", стражата стоеше
вярна на поста си. Пенчо Славейков
можеше пак да ни изненада и да
развърти тоя път дебелия си бастон
над главите, особено над главите на
двамата леннвци, които нито работа
вършат, нито стихове пишат.

Ст11n11я11 Чилнигнров
(Из .Монте съвреиеввици"),
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Българският исторически
в помощ на историческата

Българският исторически архив при
ДБВК е един от първите архиви в
страната, който като отдел на На-
родната библиотека, се заема с бла-
городната задача да събира, съхра-
нява и предоставя на българските исто-
рици всички документи, които предста-
вляват важни източници за разработва-
нето на различи ите проблеми от на-
шата история.

архив
наука

блеми във връзка с аграрните отно-
шения след Освобождението, а също
така за нашия държавен, обществен
и политически живот след Освобожде-
нието. В някои фондове има много
ценни документи около Съединението
(1885), за Сръбско-българската война
( 1885), за режима на Стамболов и по-
мирението ни с Русия, за събитията
около Балканската и Междусъюзни-
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Оригиналът 11а писмото на Христо Ботев от парахода .Радецки•
\ (съхранява се в БИА при ДБВК)

Архивният отдел при Народната бнб-
лиотека се учредява през 1921 r. Него-
вото създаване от тая дата бе само
формално, тъй като отделът не разпо-
лага нито с персонал, нито с подхо-
дящо помещение за читалня. Едва от
началото на 1924 г., след прехвър-
лянето .Архива на Възраждането" от
Етнографския музей към новосъзда-
дения Архивен отдел при Народната
библиотека, той започва да функцио-
нира. Но и след 1924 r. работата на
архива се подценява от страна на
монархо-фашистките правителства и
те нищо не правят за поставяне в
ред архивното дело у нас.

Данните от отчетите на Архивния
отдел при Народната библиотека ни

•

показват, че архивното богатство се
ползува от българските историци за
разработването на различните пробле-
ми от нашата история.

През I 930 г, в Архивния отдел са
работили 50 души читатели, от конто
6 професори. От отчета на Архивния
отдел за тази година се вижда, че
документите са ползувани за разно-
образна историческа тематика. Една
част от темите се отнасят до някои
наши градове, като Котел, Габро-
во, Плевен, Ловеч, Самоков и др. Дру-
ги теми са посветени на различни
лнчвости, свързани с нашата полити-
ческа и културна история.

При по-внимателно анализиране те-
матиката, върху която е работено в
Архивния отдел при Народната биб-
лиогека, както и фондовете, които
са ползувани, може да се направи
извода, че е съществувало едно твър-
де сериозно подценяване проблема-
тиката на нашето национално рево-
люционно движение от страна на то-
гавашните наши историци. Това по-
.пожение може да се обясни с бур-
жоазния мироглед на историците,
както и с отрицателното отношение
на българската буржоазия към рево-
.пюционното минало и традиции на
вашия народ.

Втората световна война твърде мно-
го попречи както за по-нататъшното
развитие на Архивния отдел, така и
за ползуването на неговото огромно
архивно бсгагство. Едва от 1948 г,
читалнята при архива започна да ра-
боти.

Отчетите на Българския истори-
чески архив от 1950 r. насам показ-
ват един непрекъснато засилващ се
интерес към архивното имущество на
отдела. Расте броят на читателите и
ползуваемостта на документите.

Причината за това търсене и ползу-
ване на горните фондове се крие в го-
.пямото богатство на исторически мате-
риали, които съдържат те. Така на-
пример редица фондове от епохата
на Възраждането съдържат ценни ма-
териали за проникването и развитие-
то на капитализма в нашите земи, за
безправното положение на българския
народ под турско робство, за грабе-
жите на гръцките владици и българ-
ските чорбаджии, за революционното
движение на българския народ про-
тив турското господство. Също вре-
дица лични фондове на държавници,
общественици и др. се съдържат ма-
териали ва изясняване на редица про-

ческага война, по Македонския въ-
прос и др.

Прави впечатление и разнообраз-
ната тематика, по която е работено от
нашите историци в Българския исто-
рически архив. Можем да посочим
следните по-интересни теми: Руско-
турската война 1877-78 r.; БРЦК-
1876 r.; Софроний Врачански ; Д. Вой-
ников; История на rp. Котел ; Илю
Войвода; Райко Жинзифов ; Участието
на българския народ в Руско-турска-
та война 1828-29 r.; Българо-чешки
отношения; Тодор Кирков; Руско-тур-
ската война 1806-12 r.; Идейните
възгледи на Л. Каравелов; Връзките
на българските възрожденци с Гари-
балди; История на София; Оряхово
през Възраждането; Режимът на пъл-
номощията; Българо-украински отно-
шения; Съединението на Северна и
Южна България; Национално-револю-
ционното движение 1867-72 r.; Пре-
ображенското въстание в 1903 r.;
Априлското въстание 1876 r. и др'

Колективът на Българския истори-
чески архив подготви и издаде два
тома от документи по Априлското
въстание, с което се подпомага исто-
рическата наука, като се прави по-
достъпно и иэползуваемо архивното
имущество. Също готвящите се нови
томове от документи по българското
национално революционно движение
за периода ·1860-1878 r. ще бъдат
голяма помощ за историческата нау-
ка, защото ще и предоставят за пол-
зуване едни от най-интересните до-
кументи из н?шето революционно
минало.

Архивният отдел подготвя кратки
обзори на своите фондове, което още
по-r.qироко ще популяризира съдър-
жанието на архивите, за да могат по-
всестранно да се използуват както
от историците, така и от другите
кулгурни работници.

Колективът на Българския истори-
чески архив е в помощ на своите чи-
татели и с R,едицата справки, които
непрекъснато дава по най-различни
въпроси, свързани с нашите архиви.
Така например, посочвани са доку-
менти и др. сведения, във връзка с
Руско-турската война (1877 - 18),
Сръбско-турската война (1876), за
БРЦК, за историята на различни се-
лища в България, за Николай Павло-
вич, за опълчението от 1877-1878 г.,
за хайдутството, за Добри Войников,
за .Македоно-одринско:rо движение,
за четата на х. Димитър, за Бенков-
ски, Т. Кирков, Ф. Тотю, за Креснен-
ското въстание, за социалистическото
движение у нас, за Д. Благоев, Г. Кир-
ков и др.

Така Българският исторически архив
от своето създаване до днес и осо-
бено от 1950 r. насам активно под-
помага нашата, историческа наука в
научната разработка на проблемите
от историята на българския народ.

Кънчо Василев

ст. научен сътрулник,
рьксводитеа на БИА

РЪКОПИСИ, СТАРОПЕЧАТНИ
И РЕДКИ КНИГИ В БИБЛИОТЕКАТА

Държавна библиотека .В. Коларов"
е българското национално книгохра-
нилише. Събирането и запазването на
всички произведения на българската
книж111111а е задача, която библиоте-
ката си е поставила още при създа-
ването си преди 80 години. И от то-
гава до днес тя е работила за ней-
ното изпълнение - събирала е кни-
гите на българските книжовници от
времето, когато те се пишеха на ръка,
като Историята на Паисий Хилендар-
ски, дамаскините, житията и др.; съ-
бирала е и първите български печат-
ни книги, за чието отпечатване бъл-
гарските книжовници е трябвало да
отиват в чужбина, или пък са били
принудени да крият своите примитив-
ни печатници в изби, като Никола
Карастоянов; събирала е лист по
лист и е запазвала и вестниците, с
които българските възрожденци под-
готвиха народа ни за свободен жи-
вот. Продължала е да събира и всич-
ки български книги и периодични из-
дания и след освобождението ни от
аэиагските поробители, като не е пре-
небрегнала и книгите 11а хората, които
първи ааговориха у нас за освобож-
дение на работника и селянина от
капиталисти и лихвари, като книгите
на Дим. Благоев, вестниците на со-
циалистическата партия, речите и бро-
шурите на AJJ, Стамболийски и др,

Разбира се събирането не винаги е
било такова, каквото е трябвало да
бъде. Ръководни държавни фактори
в миналото не винаги са показвали
нужното внимание към тази задача
на библиотеката и не са осигурявали
необходимите средства.

Днес тези сбирки са най-богатите
в страната. Ръкописите са 1536 на
брой. Около 2.00 от тях са чуждо-
езични (главно гръцки), другите са
български (славянски). В езиково от-
ношение те отразяват развитието на
бъдгарския език от среднобългарския
му период (XII в.) до най-ново време
в разните му редакции и диалекти и
представляват неизчерпаем източник
за езиковедски проучвания. Такива
проучвания са правени още при по-
стъпването на първите ръкописи и то,
и от български и от чужди, главно
руски слависти. Многозаслужилият
за проучване на българския език проф.
Беню Цонев е съставил два големи
тома с изчерпателни описания на всич-
ки славянски ръкописи постъпили в
библиотеката до 1922 г,' Проучени са
и са издадени и отделни ръкописи,
като Добрейшовото евангелие - це-
нен ръкопис от XIII в. - проф. Б.
Цонев (1906), Синодикът на цар Борил
също ценен ръкопис от ?IV в. - от
проф. М. Попруженко и др.

Непроучените обаче са още твърде
много, особено постъпилите от 1923 г,

Почти на възрастта на библио-
теката е и нейният Ориенталски
или Източен отдел, който със своите
богати сбирки от ориенталски ръко-
писи и турски архивни материали
привлича все повече вниманието на
научни работници и ориенталисти у
нас и в чужбина. Ориенталският от-
дел е задължен да набавя, съхранява
и предоставя на читателя за ползу-
ването най-ценните произведения на
източните народи във всички отрасли
на знанието и културата и особено
на стари съчинения и други писмени
'паметници, в които се съдържат све-
дения за миналото на българени на-
род и на българските земи. Не по-
маловажна е и втората основна за-
дача на отдела, а именно: да осигури
необходимата подръчна и друга на-
учна литература в областта на ориен-
талистиката, за да подпомогне изуча-
ването на източните страни и на на-
родите, които ги населяват. Възраж-
дането на тия народи и героичната
им борба эа свобода и премахване
на колониалната зависимост поставят
днес ударението върху последната
задача на Ориенталския отдел.
Пропусна се събирането на книги,
ръкописи и архивни материали, как·
вито у нас в първите години след
Освобождението имаше в голямо из-
обилие, останали от бивши турски
библиотеки и правителствени учреж-
дения. Не са набавяни и новоизлезли
в чужбина съчинения в областта на
ориенталистиката. До 9 септември
I 944 r. Ориенталския отдел не при-
тежаваше дори минимална подръчна
сбирка.

Все пак събраните още в началото
с руска помощ няколко хиляди стари
ориенталски книги и ръкописи (на
турски, арабски, персийски езици),
както и придобитият по-късно турски
архив, който обхваща стотици хиля-
ди документи за един период от
близо петстотин години, послужиха
като основа, върху която след 9 сеп-
темврй израсна днешният Ориентал-
ски отдел с неколкократно увеличени
фондове и годен да обслужва дей-
ствено научната, научно-изследова-
телска и културно-просветна работа
в социалистическа България,

товната прогресивна мисъл и на пър-
вите български социалисти, нелегал-
ните издания на прогресивни съчине-
ния II вестници (български и чужди)
и въобще всички книги и брошури,
които са изиграли роля в прогресив-
ното развитие на обществения живот
в България, или пък които са забе-
лежителни като произведения на пе-
чатарската и книгоиздателска техни-
ка. Библиотеката и тях събира и вече
е събрала значителен брой. Тук влиза„
разбира се и най-нови книги, като
.Моторни песни" от Николай Вапца-
ров, издадени от него лично малко
преди разстрела му. Много от тях
носят подписи на своите автори или
на други известни лпца.

Библиотеката притежава и чуждо-
езични редки и стари книги. Някои

Богата е и сбирката от български от тях помнят времето на Гутенберr,старопечатни книги и периодични из- защото са отпечатани от негови чи-
дания. Тук са първите български из- раци и ученици, а на други все още
дания печатани през XVI-XVII в. във висят веригите, с които са били при-
Венеция, Търговище, Цетина, Мунте- вързани към шкафовете, за да не ги
ния и Рим. Ту1, са главно всички бъл- отвлекат недобросъвестни читатели,
гарски възрожденски книги и вест· каквито 33 съжаление и днес. се сре-
ници, като се почне t>т .Неделника" щат между посетителите на Държав-
на Софроний Врачански (1806) и в.

113 библиотека .в. Коларов",.Български орел" H{I Ив. Богоров
(1846) и се мине през многобройните С тези свои сбирки Държавна биб-
учебници и популярно )!РОсветителии лиотека .в. Коларов" е истински му-
книжки, като тези на Иоаким Груев зей на българската книга. Който иска
и Хр. Данов и ми. др., за да се стиг- да види и проследи зараждането и
не до революционните вестници и развитието на българската книга и на
стихове на Л. Каравелов и Хр. Ботев, книгата въобще от началото до днеш-
На брой те са около 1700 заглавия, но време, нека дойде и прегледа спе-
Библиотеката е събрала почти всич- циалните сбирки на нашето нацио-
ки, липсващите са малко. След 9 сеп- '\нално книгохранилище.
тември I 944 г., когато те бяха обо- П\> отношение на тези сбирки биб-
собени в отделна сбирка, започна съ- лиотеката има две задачи. Първата е
бирането на повече бройки от тях, - да запази за бъдещите поколения
по десет и повече. Днес библиотека- това скъпо духовно имущество, като
та притежава 9024 български старо· се постарае да попълни липсите и
печатни книги - един наистина богат пропуските. Един път събрано и под-
запас от произведенията на възрож- редено, това имущество да бъде и
денските книжовници, достатъчен за проучено и популяризирано - това
проучване и за други цели. Прите- е втората задача на библиотеката. Те-
жава и почти всички въ?рожденс1,и ви книги трябва да станат познати
вестници и списания, липсват само и известни на всички. Като музейни
няколко незначителни вестници, от предмети бройки от тях трябва да се
които са излезли по 1-2 броя. Въз- намират в краеведческите музеи в
рожденската периодика е една от родните места на техните автори и
най-търсените книжни сбирки в биб- издатели. Те трябва да стоят и в
лиотеката и жалко е, че от някои бъдещия музей на българското книго-
вестници, като .дунавски лебед" на печатане и книгоиздаване. Те се тър-
г. Раковски и др., има само по едно сят и в чужбина и са ценна валута
течение, което дългата употреба за· за набавяне на нови чуждоезични
страшава да унищожи. А и в други книги. Тяхното събиране и опазване
вестници има липсващи броеве, които ще продължи. Уверени сме, че съот-
мъчно ще могат вече да се набавят. ветните ръководни лица ще продъл-

жават да· отпущат на Държавна биб-
лиотека .в. Коларов" необходимите
средства за изпълнение и на тази
важна нейна задача.

насам. На тях не е съставен и изда-
ден научен опис. Последните някол-
ко години пред 9 септемврн 1944 r.
работата с ръкописите е била изобщо
изоставена. А между тях има извън-
редно ценни сбирки като сбирката
на Найден Геров, прибрана в биб-
лиоте1,а непосредствено след 9 сеп-
тември 1944 r. или сбирката от Етро-
полс1ште ръкописи, постъпили през
1956 r., ценни ръкописи, които сви-
детелствуват за цветущето и1<оном11-
чес1<0 и ку.птурно състонние на Етро-
поле през XVII в. И много други.
Те всички оча1,ват своите изследова-
тели.

Българските ръкописи са докумен·
тация и на бълтарската калиграфия
и 1<нижна орнаментика.

Ръкописите и старопечатните 1<ниrи
не са единствените редки и ценни
български книги. За та1шва Държав-
на библиоте1<а .В. Коларов" счита и
първите издания на по-значителните
съчинения на класиците на българ-
ската литература ,първите български
изда1шя на представителите на све-

Ориенталският отд.ел
Голяма и разнообразна е помощта,

която днес Ориенталският отдел
оказва на научни, културни и nоли·
тико-обществени дейци и институти
от столицата и провинцията под фор·
мата на устни и писмени справки,на
библиографски информации, обс.?уж-
ване със специална литература и до-
кументал.ни материали, с микрофилми
или репродукции от документи и пр.
В този смисъл може да се каже, че
Ориенталският отдел на ДБВК е
едно от нейните звена, с които тя
взема живо участие в изграждането
на новата българска - социалисти-
ческа - наука и култура.

В последно време се подготвят
публикации на турски документи и
на сборници от до1,ументи, истори-
чески студии и по-големи трудове на
наши и чужди научни работници,
представляващи эначи<rелни приноси
в областта на османското владичество,
1<0ито са изградени върху нов фак-
тически материал, почерпан из сбf\Р·
ките на Ориенталския отдел.

Но на Ориенталския отдел пред-
стои упорита работа както за доком-
плектуване на неговите фондове, така
и особено за библиотечната им и ар-
хивна обработка, за изготвяне на не-
обходимите каталози и научен апарат
за тяхното ползуване. Още много
ценности в тия фондове остават скри-
ти за окото на изследователн поради
това, че материалът е твърде обемист
и че беэ наличността на система от
предварително изработени указатели
или обзори достъпът до тях е тру-
ден. Имаме предвид огромната маса
от стотици хиляди турски документи,
покриващи по време почти целия пе-
риод на турското робство. Докумен-
тите съдържат ценни и твърде инте-
ресни данни по всич1ш въпроси на
османс1<ата военно-феодална държавна
система в нашите земи. Те дават ши-
роки възможности за преразглеждане
и преоценка на османската история и
за по-правилно изясняване. на нейните
твърде сложни и заплетени, още да-
леч неразрешени проблеми. Наред с
това документите предлагат изобилен
материал и за историческата геогра-
фия на България, една у нас доста
изоставена и слабо разработена. науч-

М, Стоянов
ст. научен сътрудник зав.
отдел Ръко1111с11, старопс...

чатни и оедки книги

на дисциплина. От тях сега се откри
ва, че редица български градове имат
много по-дьлrа история от тази, която
познаваме, че някога са съществували
и по-малки се.?ища, изчезна.пи през
турската епоха, за които нищо не
знаем. Документите дават възмож-
ност да се обрисува пълната картина
на топонимията на българските земи
през късното средновековие.

Не по-малъ1, интерес възбужда и
ръкописната сбирка на Ориенталския
отдел. Ръкописите са ценни не само
със съдържанието си, но и с орна·
ментиката и миниатюрите по тях и
особено с многобройните приписки
по празните полета на страниците
им. Тия приписки по ръкописи, които
са странствували по българска земя,
а много от тях са дори и изготвени
тук в наши градове, представлява"!'
кратки съобщения за най-различни
събития из живота на народа, или
на властвуващата класа.
Ако тия пръснати из ръкописите при-
писки се съберат, систематизират и
научно издадат, можем да си пред·
ставим с какъв богат извор на фак-
тически материал, и то за широка
проблематика, ще се сдобие бълrар-
с1,ата историческа науl(а.

Има ры<описи, които съдържат ИЗ•
обилен езиков материал за филолож-
ки изследвания в областта на турко-
лоrията, други засягат .питературни
въпроси, други правни и т. н. т. Сре·
щат се ръкописи, които изобщо не
са обнародвани. Ето, значи, изобилие
от теми за разработване в някои от
факултетите на университета или на·
учни институти на БАН.

Пред сътрудниците на Ориентал-
с1шя отдел стои сериозната и отго-
ворна задача да разкрият във въз-
?южно най-кратък срок богатствата
на този важен отдел на Национал-
ната библиотека и ги направят до·
стъпни и използваеми. При благо-
приятните условия, които народната
власт осигурява за културната и на-
учна работа в социалистическа Бъл-
гария, изпъ.пнението на тази задача е
напълно осъществимо.

Д-р Борис Недков
ст. 11ауч. сътрудник, завеждащ

Ор11е11талск11я отдел
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От Бююк джамия
до днешната монументална сграда

на ДБВК
Дълъг и нерадостен е пътя на пър-

вата и свидна рожба на българо-
руската дружба: от турската къща
на· ул.•Александър l" -"- през влаж-
ните зандани на Бююк джа-
мия- до днешния белокаме-
нен дворец- библиотечната
палата на Държавната биб-
лиотека .Ва<!ИЛ Коларов".

. Първият библиотекар в На·
родната библиотека, Ив. Д.
illy мков съобщава,че по ини-
циативата на Алабин библио-
теката се настанява в една
от най-хубавите сгради тога-
ва в София - една голяма
двуетажна турска къща до
Градската градина-първото
нейно помещение. Тук била
пренесена Денкоглувата би·
блиотека- първият книжен
Ф. онд на Народната библио-
тека - и поставена в 5-6
шкафа.

В това помещение тя оста-
ва до идването в София на
княз Дондуков, който се раз-
порежда .помещението на библио·· къща на ул.•6 септември", където
теката да остане за негов дворец, че се помещава до м, август 1900 го·
по-сгодно помещение тогава нямаше дина.
в София". И Народната библиотека • I900 година се смята за една от
поема пътя на скитничеството. .щастливите" години за Народната

За известно време тя се помещава библиотека" (така пише директорът
в черквата .Св. Николай" в .еврей· и Ben. Йорданов). През тази година
ската чаршия" при крайно лоши ус· се туря край на нейното .скитничес-
ловия. тво" - тя се настанява в собствено

Следващото помещение е турският помещение - .Гражданския клуб"
конак (бъдещият царски дворец). Но на ул. .Раковски", строено разбира
скоро след идването му в България се, не эа библиотека, а за съвсем
княз Ал. Батенберг наредил да се чужди эа нея нужди - за комар-
освободи незабавно това помещение, джийница, Доколко това ,собствено"
понеже било .прилепено до двореца" здание не е било пригодно эа нуж-
и библиотеката да се настани в Бююк дите на библиотеката се вижда от
джамия (Голямата джамия), Има све- следните думи на нейния по-послешен
дения, че директорът на библиотеката, директор, Пенчо Славейков (1909....:.
Г. Я. Кирков, се е противопоставил на 1911 r.): .Аналите на Народната би·
това .височайше" нареждане и не блиотека бележат само един единст-
искал да го изпълни. вен случай, в който държавата видимо

В началото на 1879 година Кирков се е погрижила за нея. И за голямо
1· бил принуден да пренесе и настани всеобщо съжаление тази интервенция

Народната библиотека в джамията. е имала само отрицателни, дори ги-
Обстановката тук била •твърде скром- белни последствия за тоя институт.

• на и сиромашка". Мобилировката на Думата ни е за сегашното помещение
читалнята била допълнена с училищни на библиотеката... Преди всичко едно
чинове. Но джамията имала това .пре· библиотечно здание никога не се ку-
имущество", че била по-просторна и пува, то винаги се строи"..• Той
.несгоряема, та осигурявала народното настоява да се построи специална
богатство от злочестия". . сграда за Народна библиотека, за-

От м. юни 1884 r. управляващ биб- щото..••Българската народна биб-
лиотеката става К. Иречек, Състояние- лиогека се помещава в здание по·
то иа библиотечната сграда той описва пригодно за хан, а не в храм за па·
с явъоде черни краски, Нарича !I дби- аене съкровища", _
блиотека-джамия", .лаван-кубе", .сте- През 1914 година, във вР,ъзка с

· ните от дим са почернели", .огромни завещанието на братя Евлоги и Хри-
масивни стълбове, като в бирария". сто Георгиеви, след дълги спорове
Иречек пише до МНП, че ,силната вла- се решава да се строи библиотечна
ra вреди на книгите и на здравето на и музейна сграда на мястото, което
персонала". било определено още преди 20 го·

При следващия директор В. Д. Сто- дини - пред Военния клуб, в гра-
янов, през м, май 1885 г., библиоте- динката. Стига ёе до полагане на
ката напуща джамията и се настанява -основния камък (1915 r.). Първата
в сградата, която до тогава се е ?а- световна война осуетява проекта.
емала от Министерството на народ· През 1922 r. изниква нов почин за
ната просвета (по-късно царски музей). строене на Народна библиотека по
Тук тя остава до края 11а м, май същите планове, на същото място.
.1894 година. Поради негодността и И този проект има същата У;аст.

на тази сграда • нито в горний, нито
в долний кат", след непрекъснати до-
клади и настоявания най-после биб-
лиотеката била пренесена в една частна

нхюцнв виввиотвкх ,В. КОЛАРОВ„

Престъпната антинародна политика
на фашистките управници у нас до-
веде до разрушаване и опожаряване
на сградата и имуществото на наша-
та Народна библиотека от англо-
американските бомбардировки над
София през януари и март J 944 го-
дина. Всичките каталози на библио-
теката, заедно с много ценна лигера-
тура изгоряха.

Така на 9. IX. 1944 r. на-
шата родина осъмна факти-
чески без Национална биб-
лиотека- не само без сгра-
да, но и без организирани
книжни фондове. Необходи-
мо беше незабавно да се ли·
квидира с това тежко на-
следство. Учреден бе Строи-
телен комитет със задача да

' възстанови, преустрои и до-
върши окончателно разру-
шения от бомбардировките
груб строеж на новата сгра-
да на Библиотеката, започ-
ната: още през 1939 г. на
бул, "Толбухин". 11. За раз-
решаването на тази задача

, бе иэполвував богатият съ-
ветски опит в областта на
библиотечното строителство.
Народната власт отпущаше
еж е r о д но необходимите

строигелни ли мити и днес, след упо-
рит труд, много грижи, любов и ен-
тусиазъм от страна на проектанти,
строитеди и целия библиотечен , ко-
лектив Националната библиотека на
:J· Р. България с. гордост чествува
своя осемдесетгодишен юбилей в соб-
стаената си сграда, една от най-краси·
вите и модерни библиотечни палати
на Балканския полуостров и в много
европейски страни.

Проектите за строежа на сградата
са изработени от архитектите проф.
Д. Цолов и Ив. Васильов, Външната
и архитектура е оформена в издър-
жан модернизиран класически стил,
което е безспорно високохудоже-
ствено постижение на двамата архи-
гекти,

Плановете са изработени по прие·
тата сега в Европа .хоризонтална схе-
ма"- чич.?ните зали и книгохранили-
щето са равположени.на едно ниво, ка-
то етажите на книгохранилището са
над земята, обилно осветени от дневна
светлина. (.Американс((ата схема" е
вертикална - под читалните зали е
книгохранилището, без дневна свет-
лина - тъмно).

Плановата схема на нашата ДБВК
е подобна и много близка до тази
на Швейцарската. национална библио-
тека в Берн, строена през 193 I го-
дина.

Книгохраннлищёто е' кулообраэно,
седеметажно, с металическа стелажна
конструкция, механизирано. То заема
4,700 кв, м, и ще събира и съхра-
нява 1,500,000 тома книги и други
библиотечни единици.

С патриотична гордост ивадоволство
трябва да отбележим, че металиче-
ската стелажна конструкция се строи
от нашата родна метална индустрия,
която доказва, че вече може да се
справи и с такава специална задача
(завод ,Урал").

Общата застроена площ на биб-

лиотечната сграда е 14,500 кв. м., при
обща кубатура 63,200 куб. м,

Библиотеката е добре обзаведена
с модерни инсталации, съоръжения
11 ааборатории; климатична инстала-
ция за отопляване 11 проветряване,
противопожарна сигнаяна инсталация
телефонна централа, фотолаборатори?
за фотокопия и микрофилми на кни-
ги, химическа лаборатория за хигиена,
лекуване и реставриране на книгите,
собствена печатница, книговезница 11

технически работилници.
Така нашата Национална библио-

тека- ?ържавна библиотека .Вас11.1
Коларов , осигурява най-благоприятни
усяовия за работа на бнбпнотечния
колектив и прекрасна обстановка за
задъабочени занвмания II творческа
работа при усвояване на прогресив-
ната наука и култура от хилядите
граждани, 1<011то посещават ежеднев-
110 не111111те светли и просторни чи-
тални.

Стефан Чериокоаев
1ю11• аирехтор no aJUI,·
стоп, въпроси 11а ДББК

ОПАЗВАНЕТО НА КНИГИТЕ И АРХИВИТЕ
В БИБЛИОТЕКАТА

Държавната библиотека "Васил Ко·
ларов- съхранява ценни книги, сла-
вянски, ориенталски и другоеэичнн
ръкописи, архивни материали от епо-
хата на нашето Възраждане, неле-
гални и полулегални издания на БКП.
Всички те преминали през годините
на робството и фашизма, носят от-
печатъка на трудните времена. Съ-
хранявани по мазета и тавани, натру-
пани 1на купища в чували или сан-
дъци, проядени от влагата, голяма
част о:г тях са станали обект на
плесенн и насекоми. Основният кни-
жовен фонд, също преминал през
бомбардировки и непригодни книго-
хранилища, е поставен под угрозата
.от рушение от една страна, поради
лошия режим на съхраняване и от
друга, поради лошото качество на
хартията.

През началото на 1956 г. в биб-
лиотеката се орrаннэнра лаборатория
за хигиена и реставрация на книгата.
У нас никой преди това не бе рабо-
rгил в тази насока. От къде да се
почне? Налице .бяха огромни нужди,
без никаква , база. И все пак, ясно
беше, че първа и неотложна задача
е да се подобри хигиеничния режим,
да се следат навсякъде температур-
но-влажните изменения. Създадени
бяха десет метеорологични пункта в
книгохранилището, където ежеднев-
но се регистрират температурата и
относителната влажност. Възникнаха
въпросите за нормализиране на ре-
жима във влажните книгохранилища,
за подсушававе на въздуха през влаж-
ните месеци н овлажняването му
'през сухия зимен сезон, за ограни-
чаване притока на пряката слънчева
светлина, за стерилизиране на въздуха
в книгохранилищата и химическото
му пречистване.

Не всичко ни се отдаде да разре-
шим. Въпросът за подържането на
нормален температурно-влажен ре-
жим все още стои пред нас. Липса-
'та на климатична инсталация 1111 пра·
ви напълно зависими от мегеороло-
гичните особености на времето. С
новите филтруващи стъкла ще огра-
ничим притока на ултравиолетова
светлина, а бактерицидната лампа ще
освободи въздуха в книгохранили-
щето от множеството микроорганив-
ми, които застрашават живота на
книгата.
,

·
Въведено ?беше почистването с

тампони обработени с дезинфекци-
ращ разтвор на основната част от

книгите в общото книгохранилище.
По този начин са почистени над
60,000 метра .1ав11ци. Това допр1111ася
за приблнзително трикратното нама-
ляване на зараэяемостта на фонда.

С дезинфекционн:? камера се из-
върши дезинфекция и неутрализация
на це.1ия фонд на Ориенталския от-
де., и голяма част от фонда на ста-
ропечатния отдел, въэ.111защ общо на
5065 тома ръкописи и 1634 папки с
архивни материали.

За ограничаване опасността от
плесенн се въведе употребата на ан·
тисептичен клей в книговезницата.

Най-големи трудности II неразре·
шенн въпроси се срещат при реста-
врацията на книгата. Работата с уни-
кални писмени д.окументи изисква
голям опит и сигурност в приложи-
мите методи. Първата ?юрална и ма-
тернапна помощ дойде от Отдела за
хигиена и реставрация на книгата
при Ленинската библиотека 13 Мое·
ква, който ни даде най-конкретни
съвети, инструкции, литература, ре-
активи и реставР,аторска хартия. За
съвети се обърнахме и към някои
западни библиотеки. Отзивчиво и
внимателно към нашите въпроси се
отнесе Института за патология на
книгата ,Алфонс Галло" в Рим.

И така, отначало несмело и плахо,
а после с повече разб.нране и опит
се сложи начало на реставраторската
работа у нас. Днес имаме реставри·
рани 536 бр. вестници, 5077 броя ар·
хнвни материали, 1820 тома книги.
Това е само капка всред океан. При
реставраторската работа ползуваме
главно съветския опит. Преимущест-
вата при него са бързината на лесно
и масово приложимите методи с ре·
ставрация. По съветска методика у
нас се провежда укрепването II ре·
ставраторска хартия, nодработва-
нето на хартията с укрепващи раз·
твори, укрепване на кожени подвър·
зни II пергамент, премахване на пет-
на и пр.

Пред нас е една неразорана це-
лина. Необходими са големи усилия
и една широка подкрепа, за да се
превърне лабораторията за хигиена
и реставрация на 1<ниrата в първата
у нас ,болница .за лечение на кни-
гата", със съответната апаратура и
персонал, от която ще излизат на-
пълно обновени, загиващите писмени
паметници на нашия героичен народ.

С. Алкалаll
Х11'111К "" ДБВК

Със заповед № 4173 ОТ 23 ОКТОМ·
ври 1915 година като директор на На·
родната библиотека бях натоварен да
прибера Qиблиотеките - обществени
и безстопанствени частни, намиращи
се в гр. Пирот, эа да бъдат qапазени,
тъй като културните ценности често
пъти във време на война се унищо-
жават. В Пирот отидох на 28 октом·
ври, тъкмо 13 ·деня след пр?взема-
нето му от нашите войски. Пър·
.вата работа, която ми предстоеше,
беше да ?е представя пред устано-
вените български военни и граждан-
ски власти, да им изложа задачата
си и да поискам съдействието им. За
щастие те ме посрещнаха благосклон-
но и ми оказаха всичк? възможни

- услуги. За всичко извършено от мене
представих доклад в Министерството
на народното просвещенvе,

След известно време се получи
нова командировка. Тоя път се ко-
мандироваше в Ниш моя помощник
Михаил Тихов съсзадач,?. да прибере
uт там сръбската университетска биб-
лиоте1<а, която същевременно играеше
ролята и на народна. Когато и той
си изпълни задачата и донесе доста
сандъци с книги, а между тях и една
скулптура на далматинския скулптор
Местрович, фигура от проектирания
храм на Косово, аз се залових да под·
реждам донесеното и от двама ни
сръбско книжовно богатство.

Специално за него беше наето по·
мещението на Славянското дружество,
главно долният етаж, който се със·
тоеше от един голям дълъг салон 11

няколко стаи. Салонът се изпълни с
редица високи етажерки, които стн·
raxa чак до тавана и наредени в ус-
поредица по цялата дъ:лжина на Gа-

лона. За подредбата на сръбските
1<ниrи и за изучаването на тяхната
журнална сбирка, помолих да ми 1<0-

манднроват от фронта няколко гим-
назиални учители, за!Щ)ТО щатния ми
персонал беше недостатъчен. Изпра-
тиха мн: Христо Герчев, гимназиален

КАК БЯХА СПАСЕНИ КНИГИТЕ

НА ?РЪБСКАТА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
(С ПОМЕНИ)

учител в Шумен, Сашо Аянов от Бур·
гас и Михаил Димитров (ие помня
от коя гимназия беше пратен). Те и
тримата се заловиха ревностно за,
,работ-а: подреждаха книгите II про·
учваха вестниците.

Тъкмо когато подредихме 1<ниr11те,

изпълнили не само салона, но и дру·
,rите стан, обковани с етажерки, и се

заповихме да сравняваме библиотеч-
ното богатство с фишите от каталога,
домъкнати II безпорядък в един груб
чамов сандък, настъпи преJюм във
войната. Българите трябваше да се
сметнат за щ>бедени и щ1 f\ОИСЮ\Т

мир. В София се настани щаб от
френски военни. На мене не остана
нищо друго, освен да замоля Мини-
стерството на народното просвещение,
да съобщи то гдето трябва, че държа •

сръбската библиотека на разположе-
ние, стига да ми посочат кому и кога
,да я предам. Министерството направи
необходимото и след няколко дни при·
стигнаха от Белград трима души, със
задачата да приемат сръбската биб-
лиотека. <тия трима бяха: директорът
на библиотеката Йован Томич, про-
фесор Ерделанович и библиотечният
уредник'Майзнер. Kora се яffИха пър-
вен при мене, почнаха да rоворит
сърдито и на висок тон. Без да им
възразявам, аз ги помолих да ме по-
следват. Заведох ги в Славянското
дружество и им показах малките стаи.
Те разглеждаха всичко с любопит-
ство и започнаха да ме захвалват.
След това им отворих вратата на го-
лемия салон. Още при пръв поглед
те ахнаха II паднаха на 1<011ене, в знак
на благодарност, за голямата услуга,
която им бяхме направили.

- А ние смятахме, •че вече всичко
е унищожено- Както виждате, не е.

Сръбските делегати станаха прави
и се заразхождаха между високите
етажер1<и, като подвикваха един на
друг заглавията на по-ценните книги.- А защо не сте вземали тия?-
питат те.- Имаме ги.

На другия ден те дойдоха с френ-
ския комисар II започнрхме, без опис
да пълним сандъците 1с книги. Сан-
д·ыщте подпеч?та сам френският ко-
мисар н взе печата със себе си. Сър-
бите бяха много доволни, гдето кни-
жовното им богатство вече е гаран-
тирано.

А по-рано тяхната преса, па и чуж-
дата говореше эа 'българско ,варвар-
ство" I Даже американецът Карнеrи
подари 100,000 долара за възстановя-
ване на сръбската университетска,
сиреч, народна библиотека. Чак след
предаването на книгите се обадихме
и ние от наша страна. Английският
възпитаник Матеев помести във вее·
т11ик The Broklyu Standard Uniou,
July tl1e 5, 1921 следната статия под
заглавие - .България връща сръб-
ската библио.тека" .

Подаръкът от 100,000 долара от
Кар11егиевия благодетелен фонд на
сръбския университет в Белград е
пред11эвикал с негодувание опровер-
жение както от страна на говоря·
щите английски в София, тъй и от
вид1111 личности на българската сто-
лица, заrдето тия пари са били нужни
за попълване загуби на 1<ниrн и мате-

И, действително, това дело на на-
родната библиотека не остана нео-
ценено. В преговорите за мир в Ньой,
нито в едно заседание не стана дума
за контрибуция на похабени сръбски

риали вследствие на войната. Исто- и Б бкултурни ценности. -ьлгария еше
рията е доста дълга, но твърде проста. спасена от плащане на десетки ми·

Когато Сърбия при първото нападе- лиона обезщетение на Сърбия. и лично
ние на австрийците през 1914 година, директора на библиотеката беше въз-
измести столицата си от Белград в награден с един комплект от книгите
Ниш, тя изнесе и Университетската на .Српска книжевна задруга".
си библиотека, а когато новата сто· ,
лица биде превзета от България, всич- Ето писмото, с което му се пuд·
ки мерки бяха взети за пълното за· несе тоя комплект:
пазване на библиотеката. Запазването .Директору Народне Библиотеке,
беше тъй здраво, че в края на вой- Господину Стилjану Чнпинrирову, Со-
ната и преди това България беше из- фиjи.
разходвала няколко хиляди долара за .П O ш т O в а н и Г O с n O д 11 не, По

??:а::;:,е ин:о::iт?бф;?:?к???r=о?:ис??: наредби господина Jована Томи?а,

надзнратеп по изпълнение на Ньой- Библиотекара Народне библнотеке,
част ми je послати Вам jедан комплект

ския договор, подписа акта, препис нздаtьа Срп. К1Ьижевне Задруrе, с
от който на български и на френски, молбом да го примите за celJa1Ьe на
се намира в rореречения фонд, той ,i,eroвo бавJЬе1Ье у Софиjи.
призна на лице 35,604 подвързани 11

31,425 неподвързани тома, много карти
и картини и пр., всичко 152 сандъка,
от които 22 сьдържаха медикаменти
и инструменти хирургически.

Българският нредставнтел, който
предаде тия ыатериалн, забеляза с
оправдателна гордост в рапорта си
до r-на Министра на просветата, че
чрез това запазване и връщане на
запазените сръбски книги е извър-
шено едно дело, което да се посочва
като един удивителен пример не само
от българска, но и общо хуманна
култура. Ако и определенията в Xar·
ската конвенция да изключват заг-
рабването на културни богатства като
трофеи във военно време, всички во-
юващи днес, както и в предишни вре-
мена с гордост ?а търсили да обога-
тят своите музеи и библиотеки с чуж·
дите богатства. Това нашата държава
не е направила със сръбското кни·

жовно богатство. Акт, който не трябва
да остане незабелязан днtс или по-
после.

30 Maja 1919 r.
у Софиjн.

С отлнчним поштоваtьем
Анастас Маjзнер

руковалац Народне Бибпиотеке у Бео-
граду

И така, Народната библиотека можа
да изпълни едно международно спо·
разумение и да спаси честта н дос·
тайнството на родината си.

Ст11л11я11 Ч11л1111г11ров



Стра1111uа 11 пхголи \ вивлиотвкх „в. колхюв-

и култура за народаДБВК неизчерпаем разсадник на знания

Народната библиотека - средище
на българските писатели

жавна библиотека
.Васил Коларов".
I [ървата е в това, че
в миналото писатели-

Писателят броди
сред народа, изучава
живота с личния си
<>ПИТ и нарочни на-
бтодения II пресъз-
дава народния живот в свето твор-
чество. Куриозни и налуд1111чав11 са 1111-

когашните изказвания на писатели-де-
каденти от типа на Пшибишевски -
че писателят пишел за себе си, за свое
собствено удовлетворение, и че най·
правилно било след като напише не-
що да го скъса, тъй като „тълпата"
не заслужавала неговите откровения,
Не за себе си, а за читателите пише
писателят - и най-голямото му же-
лание е книгите му да достигнат до
широкия народ. Затова всички дейци
на литературата виждат в библиоте-
ките свой верен и добър съюзник.
Такъв прекрасен съюзник на нашите
писатели е Държавната библиотека
,,Васил Коларов". Нейните читал-
ни, в които винаги можете да види·
те стотици наши българи и българ-
ки, наведени над книгите, цялата и
куэггурно-масова работа; нейната мно-
го ценна функция на книгохранили-
ще и национален архив на 1<н11жн11-

ната ни - всичко това е истинска
услуга за писателите, беззаветна и
упорита дейност эа делото на лите-
ратурата.

Но българските писатели са свър-
зани с нашата национална библиоте-
ка не само чрез това единение в об-
щото им дело, в което тя е транс-
мисия между тях и читателите - и
не само с това, че винаги са нами-
рали и могат да намират в така цен-
ните и фондове нужните им книги
и други материали. Мнозина от тях
са - едновременно с това - най-
преки дейци в създаването, органи-
зирането и функционирането на биб-
лнотеката от 80 години на сам. Един
от нейните първи директори, още
през 1880 г., е славният наш писател-
възрожденец Петко Р. Славейков.
Да си представим тогавашните усло-
вия, за да оценим ицеализма на пое-
та: библиотеката, едва двегодишна,
се намира в малка паянтова къша-
книгите са сложени на етажерки
около стените и старият писател-бо-
рец с един-двама млади помощници
подрежда тия книги, описва ги и 1{0·

гато влезе посетител дълго и под-
робно му обяснява какви са книгите
и от коя ще има най-голяма „духов-
на полза".

Реакционните политически режими,
ва да печелят влияние сред интели-
генцията слагаха понякога за мини-
стър един или друг виден писател;
такива министри са известно време
Иван Вазов и Константин Величков.
С голяма култура и с пълно разби-
раче на задачите на библиотечното
дело, Величков назначава през 1895 r.
комисия, която проучва основно ну-
ждите на библиотеката, а през 1897 г,

предлага II се приема Закон за за-
дъажителния депозит: това е един
много прогресивен акт, особено като
се има пред вид, че такова законо-
положение тогава съществува само
в няколко страни в света. Така на-
шата народна библиотека става на-
ционално книгохранилище (наред със
задачата си на публична библиоте-
ка) - и се осигуряват за поколе-
нията всички !{НИГИ, които излизат в
България, Полезни начинания за биб-
лиотеката провежда, като министър,
и друг виден наш писател в мина-
лото - бележитият литературен кри-
тик и историк Иван Д. Шишманов.

В най-голяма степен делото на на·
ционалната ни библиотека в мина-
лото е свързано с името на крупния
наш поет-класик Пенчо Славейков.
През лятото на 1898 r. той се връ-
ща след шестгодишно учение от
своята любима Липиска (Лайпциг) и
още в началото на 1899 г. е назна-
чен като волнонаемен учител в Пър-
ва мъжка гимназия: форма- поради
липсата на щат - да работи в биб-
лиотекага, където е командирован.
Скоро той става поддиректор и (след
като около една година е ръководи-
тел на Народния театър) от февруа-
ри 1909 r. до юли 1911 r. е дирек-
тор на библиотеката. В нея той ра-
боти с голяма ревност и с проява
на забележителна култура - за то-
ва говорят и много спомени, и запа-

· вените документи. Негова заслуга е
обогатяването на библиотеката с ре-
дица книги и от европейски, и осо-
бено от много руски автори. Той не
жали труд и въпреки слабото си
здраве отива на много места в стра-
ната да дири книжни фондове; през
1909 r. отива в Русия да прибере
библиотеката на Марин Дринов.

и редица други писатели са рабо-
тили в Народната библиотека: още в
първите и години - възрожденсю1ят
поет Григор Пърличев; дълго време-
като директор - писателят-мемоа-
рист Стоян Заимов; през различни
периоди - Пею Яворов, Пет1<0 То-
доров, Елин Пелин, Стилиян Чилин-
гиров, Михаил Кремен, Орлин Васи-
лев, Светослав Минков, Владимир
Полянов ••• В живота и са вземали
дейно участие - като членове на
комисии, които са се занимавали с
нейната работа (,,активи, както бих-
ме казали сега) - Стоян М:?хайлов-
ски и други първенци на нашата ли-
тература.

Поради две причини· не можем да
направим подобен списък на писа-
тели на пряка работа- днес в Дър-

те не само не можеха
да живеят от литературен , труд, но
дори от труд като редактори - мно-
го бедни, малотиражни и 1,самодей-
ни" бяха в капнгалистическо време
литературни', издания (освен някол-
кото съвсем казионни; техните ре-
дактори обаче погубваха таланта си
с противонародната си дейвост и 11е
съществуват за литературата). Днес
писателите работят било професионал-
110, било като редактори с добри
условия и вреие за творческа работа,
и затова •. ? се нуждаят като своите
предшественици от сл?би, които
неизменно биха отнемали главното
им време. Вюрата причина е раз-
растването на библиотечното дело у
нас - по лрш,1ера на съветското -
като специална културна и научна
област, която изисква нарочна под-
готовка и образование и си създава
своите квалифицирани специалисти;
те с любов и познание се посвеща-
ват на библиотечното си звание, на
научна дейност в тяхната област,
свързана с библиографията и исто-
рията на културата (само през П'О·

следните години Държавната· биб-
лиотека ,В. Кол ар о в" отпечати
редица сборници, включително с об-
работени материали от архивните си
фондове, и има свои годишници и
други периодични иэдания), Поради
всичко това друга - не професио-
иално-служебна - е сегашната връз•
ка на българските писатели с наша·
та национална библиотека. Тая връз-
ка се изразява в участието на лиса·
тели в научния съвет на библиоте-
ката и в другите и инициативи, в
сътрудничество на нейните издания
и особено много - в това, че биб-
лиотеката е истинска база за мнози-
на наши писатели в издирването и
проучването на материали за книгите,
които лишат. В специалните научни
кабинети на библиотеката можете
да видите Георги Караславов, Ди-,
митър Талев или по-младия писател
Стефан Дичев, на които библиотеч-
ните работници предоставят богата.
документация'< за историческите им
книги. Но и Ана Каменова и Весе-
лина Геновска, когато изучават на-
шата съвременна икономика за свои-
те романи, също намират материали
в библиотеката. И колко други наши
писатели! За цялата ни литература
Националната библиотека е любимо
огнище, родна среда !

Ангел Тодороn
секретар на Съюза на българените писатели

член на Науч1111я съвет на ДБВК

Задната фасада на библиотеката (книгохрапилишето)

'

Периодиката в нашата
национална библиотека

Народна библиотека .Васил Кола-
ров" - чиято 80 годишнина българ-
ската общественост чествува сега -
е най-богатата библиотена в народната
ни република. В нейните модерни хра-
ннлища се лази и най-пълната и ценна
сбирка у нас от чужди и български
периодични издания. От около 600,000
тома, колкото са сега фондовете й

Историчсското .Отворело писмо" на В. Коларов 11

С:. Димитров, публикувано във виенското
издание на „Раб. вестник"
(От сбярката на ДБВI()

на книги и периодика на 30. IX. 1958 г.,
102,204 тома са периодични издавия-
ааглавия на 16,290 вестници и списа-
ния. Като се знае, че само в перио-
да на първата стогодишнина на бъл-
гарската периодика (1844-J 944) са

· ?злизали около 8,500 наши периодич-
ни издания, ясно е, че техните тече-
ния съставят голяма част от сбирката
на периодиката в националната биб-
лиотека.

Без тази сбирка - истинска кул-
турна съкровищница - не само не е
възможно никакво сериозно проучва-
не на нашата периодика, което е
важна задача на българското социа-
листическо вестннкоэнание, но би би-
ло затруднеио и научното изследване
в други области, особено проучването
на политическата, стопанска и кул-

·

турна история на българския народ.
Не би могло да се извършват в ле-
риодиката на миналото също и дру-
ги пълни справки за практически
нужди.

По тези причини читателите проя-
вяват много голям интерес към сбир-
ката от вестници и слисания в ДБВК.
Това се вижда и от простия факт -
установен от статистиката на библио-
теката - че докато фондът на пе-
риодиката представлява 01<0110 една
шеста от общото библиотечно богат-
ство, при изпо.11зувани от читателите
кръгло 570,000 тома през последната
година, една трета са течения 11а ве-
стници и списания.

За да се отговори на все по-голя-
мото търсене напериодичниивдания от
читателите, от година на година в биб-
лиотеката се доставят все повече вест-
ници и списания. През текущата годи-
на, вън от 781 български периодични
издания (в цифрата влизат и многоти-
ражки и бюлетини), които се получа-
ват по пътя на задължителния депо-
зит на наши печатни произведения
във фонда на библиотечното иму?
тцество се вливат и теченията на
3703 чуждестранни вестници и спи-
сания; от СССР 994, от народно-

"'
демократичните страни 1020 заrлв?
вия и от капитвлистическия связ
1689 заrлавия.

През 14-те години от 9 септември
1944 r. насам в ДБВК са положени i

големи грижи за обогатяване на фои-.
да на периодиката. Преди всичко сбир- '

ката от вестници If списания, част от
която пострада от жестоките въз-

душни бомбардировки през
1944 г., бе поставена в ред-
уточнено бе състоянието на.
имуществото. Оказа се, както
в много други области, че на-
следството получено от буржо-
аэната държава не е тъй бога-
то, както би могло да се оча-
ква. От преди една година в
библиотеката се извършва се-
.РИозна работа по установяване
на липсите във фонда на периоди·
ката. Това става като се прави
сравнение между нейните слу-
жебни каталози 'и репертоара
на нашата периодика ва сто
години, който се работи в Бъл-
гарски библиографски институт-
,,Елин Пелин". Това сравняване'
разкрн неприятния факт, устано-
вен вече и от практиката, че
в нашата най-голяма библиоте-
1<0 - в нашата национална биб-
лиотека липсват изцяло над 1,000
заглавия българсl(И вестници и
слисания. Вярно е, че· се 1<асае
в повечето случаи за издания от
второстепенно значение, 1ю ТЯХ•

_.. ната липса е неоправдана за една
национална библиотеl(а. Вън от
това установяват се и значител-
ни частични липси на пели rодиш·
нини или на отделни броеве или
на дубликати от някоя български

вестници и списания.
Списъците на пълните или частични

липси на пеQ_иодични издания в НБВК
се изпращат във всичl(и по-големи
библиоте1<И в страната, за да се ус-
танови 1<ъде са на лице липсващите в
националната библиотека екземпляри.•

В ыиналото, пък в някои отноше-
ния и сега, са пропуснати цеи1Jи въз-
можности за попълваяе на липсите.
Но и сега, 1<олното и да е I<ъсио,
трябва да се започне енергична ·акция
за това. Попълването може да стане
т,акто чрез изкупуване на частни сбир-
I<И, така също и чрез вземане на дуб-
ликати от другите обществени биб-
лиоте,ш или пък чрез снабдяване с
фотокопия и м111<рофилми на липсващи
издания. За отделни важни случаи би
могло да се наложи да се изземат
ценни, намиращи се в по-второстепенни
библиотеки издания. Не е правилно
например единственин познат ни ек·
земпляр от първия брой на Ботевия
вестник „Нова България" да е в лро•
виициален град, дето е попаднал най-
случайно.

Не е правилно в Народната би·
блиоте1<а да липсват легални или
нелегални издания на българското ра-
ботническо социалистическо и кому•
1шстическо движение, особеюю от
нелегалния период на БКП, които се
срещат в сбирки, ш1мащи национално
значение. Отделни ценни издания на
бълrарсl(ата периодика трnбва да се
търсят дори в чужбина.

Стар обичай е на юбилярите да се
правят подаръци. Най-хубавият по-
дарък, който българската обществе-
ност може да поднесе на ДБВК по
случай нейната 80 годишнина, е дРУ•
rите държавни и читалищни библио-
те1<И, дори и най-малките, както и
всички частни лица, на които е скъпа
бълrарската национална култура, да
подпомогнат акцията на Държавната
библиотека за лопышане на .липсите
в нейния фонд от периодични изданип
и други български издания.

Георги Боршуков
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