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DE MODERNE GESCHIEDENIS van de Bulgaarse bibliothe-

ken begint in de negentiende eeuw. Niet alleen Bulga-

rije, maar heel Zuid-Oost Europa was toen onderdeel van

het Ottomaanse (Turkse) imperium. In de loop van de

negentiende eeuw bevrijdden de meeste landen zich van

wat zij beschouwden als het Turkse juk. Servië was het

eerste land (1830), Bulgarije een van de laatste (1878, met

Russische hulp), Macedonië bleef nog tot 1912 een Otto-

maans protectoraat. De bevrijdingsbeweging was eind

achttiende eeuw begonnen. Het boekje ‘Slavisch-Bulgaarse

geschiedenis’ uit 1782 van de monnik Paisii van het kloos-

ter Hilendar op de berg Athos (in het huidige Grieken-

land) wordt beschouwd als het begin van de Bulgaarse

Renaissance.*

In de jaren vijftig van de negentiende eeuw zagen diverse

tchitalichta (combinatie van lees- en cultuurclub) het licht.

Men hield zich daar intensief bezig met Bulgaarse litera-

tuur, historie en cultuur. Indirect werd zo het revolutionai-

re vuur tegen de Turken flink opgestookt. De leeszalen

waren de voorlopers van de openbare bibliotheken. In 1911

werd hun brancheorganisatie opgericht.

In 1878 werd, als cultuursymbool van de nieuwe Bulgaarse

staat, de Nationale Bibliotheek opgericht. In de jaren daar-

na werden grote wetenschappelijke instituten opgericht,

zoals de Bulgaarse Academie van Wetenschappen (1878) en

de universiteiten van Veliko Târnovo (1878) en Sofia (1888).

Een aardig detail is dat het opleidingsinstituut in Sofia

genoemd werd naar Kliment Ohridski en het instituut in

Veliko Târnovo naar Cyrillus en Methodius. Dat waren

geleerden uit de negende eeuw die de grondslag legden

voor het cyrillische schrift en daarmee de basis voor de Sla-

vische cultuur. Bibliotheken werden een substantieel

onderdeel van de Academie en de beide universiteiten. Het

bibliotheeknetwerk groeide snel en voorspoedig.

In de eerste decennia van de twintigste eeuw werden op

initiatief van de Universiteit van Sofia en de Nationale

Bibliotheek, de eerste stappen genomen tot de opleiding

van bibliothecarissen. In tegenstelling tot Nederland is in

Bulgarije geen onderscheid tussen HBO en universitaire

opleidingen. In 1924 werden aan de Universiteit van Sofia

de eerste colleges Bibliotheekwetenschappen gegeven. 

Communistische en Fluwelen revolutie
Na de communistische machtsovername in 1944 werd

alles anders. Bibliotheken en hun collecties moesten niet

alleen passen in de communistische ideologie, maar die

ook uitdragen. Het ministerie van Cultuur in Sofia gaf

leiding, instructies en richtlijnen. Het leidde tot marxis-

tisch-leninistische methodologie in de wetenschap en

socialistisch realisme in de literatuur. Boekprijzen wer-

den kunstmatig laag gehouden – in een boeren- en arbei-

dersparadijs moest cultuur immers voor iedereen toegan-

kelijk zijn. Niet alle literatuur werd verkocht; bibliotheken

werden daarvoor een opslagplaats. Westerse boeken

waren alleen clandestien te krijgen en contacten met col-

lega’s buiten het Oostblok waren beperkt tot een mini-

mum. Een veilige en overzichtelijke, maar beperkte

wereld.

De Fluwelen Revolutie zette dat alles weer op zijn kop.

Terwijl de camera’s van de wereldpers zich op 9 novem-

ber 1989 richtten op de val van de Berlijnse Muur, werd

op diezelfde datum in een buitengewone zitting van het

Centraal Comité (een van de hoogste organen) van de

Bulgaarse Communistische Partij) president en partijlei-

der Todor Zhivkov afgezet. Een bekend grapje in de jaren

daarna was, in de voor Bulgaren zo typerende galgenhu-

mor: ‘Zelfs onze revoluties plannen we verkeerd’.

Streng valutaregime
De overgang naar markteconomie, democratie en meer-

partijenstelsel is het afgelopen decennium uiterst moei-

zaam verlopen. In juni 1990 waren er vrije parlementsver-

kiezingen. Door de steun van de plattelandsbevolking kon-

den de tot Bulgaarse Socialistische Partij omgedoopte

communisten aan de macht blijven. De BSP wilde de

maatschappelijke structuren niet werkelijk veranderen. In

oktober 1993 kwam de centrum-rechtse UDK (Unie van
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Democratische Krachten) aan de macht, maar haar gebrek

aan regeringservaring brak haar al na twee jaar op. In

november 1995 kwam de BSP versterkt terug en zette haar

oude politiek voort. 

Ondertussen zakte de Bulgaarse maatschappij verder weg

in het moeras. Maffiose groeperingen, corruptie en vriend-

jespolitiek beheersten het sociale en economische klimaat.

Staatsbedrijven leden grote verliezen, privatisering kwam

niet of nauwelijks van de grond, buitenlandse investerin-

gen bleven erg laag en veel jonge, hoogopgeleide mensen

ontvluchtten de misère en emigreerden. 

Begin 1997 stond het water vele Bulgaren tot aan de lip-

pen. Dagenlange, massale demonstraties dwongen de neo-

communistische regering tot aftreden. De inflatie was

gestegen tot 500 procent, de werkloosheid boven de 

15 procent. In mei 1997 boekte de UDK een grote verkie-

zingsoverwinning. Premier Ivan Kostov sloot akkoorden

met het IMF en de Wereldbank. Bulgarije stond onder

financiële curatele. De nationale munt, de lev, werd gekop-

peld aan de Duitse mark. Macro-economisch hebben die

straffe maatregelen het land goed gedaan, maar de gemid-

delde Bulgaar heeft daar weinig van gemerkt. Bij de parle-

mentsverkiezing van juni 2001 werd Kostov verslagen

door de immens populaire ex-koning Simeon II.

Vakorganisatie 
De Bulgaarse bibliotheken hebben eveneens een moeilijk

decennium gehad. Vanaf 1990 werden het beleid en de

richtlijnen niet meer centraal opgelegd vanuit Sofia, maar

moesten de instellingen het zelf doen. Gebrek aan finan-

ciën was een van de grootste problemen. Een grote ach-

terstand was het gevolg: 

• slecht onderhouden gebouwen;

• afname van het aantal bibliotheken (van ruim 9200 in

1989 tot zo’n 8000 in 1995);

• nauwelijks geld voor nieuwe collecties;

• computers en internet kwamen slechts mondjesmaat;

• onvoldoende gekwalificeerd ICT-personeel;

• gebrek aan ervaring met marketing van bibliothecaire en

andere informatiediensten;

• gebrek aan hernieuwde bibliotheekwetgeving.

Maar men ging niet zonder meer bij de pakken neerzitten.

In 1990 werd de ULISO (Union of Librarians and Infor-

mation Service Officers) opgericht. Het was niet alleen de

eerste vakorganisatie voor Bulgaarse bibliothecarissen,

maar ook een van de eerste NGO’s (Niet-Gouvernementele

Organisaties) in Bulgarije. Die instellingen hebben de

afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in het ‘nieu-

we denken’ in postcommunistische landen: kritische, zelf-

standig denkende, onafhankelijke burgers. De ULISO

werd lid van de EBLIDA (1995) en de IFLA. Anno 2001

heeft ze zo’n 1000 individuele leden, 23 regionale afdelin-

gen en ongeveer 70 lidinstellingen.

De ULISO zag een aantal positieve grondgegevens:

• Bulgarije is een relatief klein land en ontwikkelingen in

de bibliotheekwereld zijn overzichtelijk;

• het vak van bibliothecaris heeft een goede traditie en er

zijn goede opleidingen;

• er zijn standaard technologieën die in het hele land wor-

den gebruikt;

• het besef tot de noodzaak van meer samenwerking is

aanwezig.

De grootste taak van de Bulgaarse bibliothecarissen is om

hun positie en vak te herdefiniëren. Men moet loskomen

van de oude manier van denken, waarbij alles centraal

werd geregeld door de overheid. Men ging terug naar de

basis om de functie van bibliotheken opnieuw te schetsen

en zag twee hoofdtaken:

• collecties verwerven en die ter beschikking stellen aan de

leden;

• collecties bewaren voor de toekomst.

Vooraanzicht van het hoofdgebouw van de Universiteit van Sofia
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Gezien de boven geschetste problemen is financiën een

van de belangrijke items. Twee bedrijven schoten te hulp:

Martinus Nijhoff, een internationale uitgeverij met Neder-

landse wortels, en de Open Society Institute (OSI). Die laat-

ste is een initiatief van de Hongaarse Amerikaan George

Soros. Sinds 1990 heeft OSI veel NGO’s in Centraal- en

Oost-Europa gefinancierd, om op die manier weer een vol-

waardige burgermaatschappij tot stand te brengen, met

zelfstandig, kritisch denkende burgers. In 2000 is de OS

echter gestopt met haar bibliotheekactiviteiten.

Nationale database
Een van de grote projecten van de afgelopen jaren was 

de totstandkoming van NALIN (National Automation Libra-

ry Information Network). NALIN is een serie van aan

elkaar gekoppelde databanken van de ruim honderd deelne-

mende bibliotheken. Het geheel voldoet aan internationale

standaarden. De Nationale Bibliotheek fungeert als cen-

trum en verzamelpunt. Vanuit haar taakstelling is ze onder

meer verantwoordelijk voor de nationale catalogus en die

van buitenlandse periodieken. 

De grotere bibliotheken doen mee in dit project. Naast de

Nationale Bibliotheek zijn dat de Universiteitsbibliotheken,

een aantal grote regionale bibliotheken en bibliotheken van

wetenschappelijke instituten. Deelname staat vrij en is kos-

teloos. Bibliotheken kunnen door NALIN bijvoorbeeld

elkaars catalogi raadplegen en IBL vergemakkelijken.

NALIN is in die zin ook een proeftuin voor samenwerking

en de introductie van nieuwe technologieën. De OSI was de

voornaamste financier. Doordat zij gestopt is met biblio-

theekprogramma’s, wordt de voortgang van NALIN belem-

merd.

Door het succes van NALIN kwam er vraag naar retrospec-

tieve invoer. Met financiële steun van OSI-Boedapest werd

een database gecreëerd met bibliografische informatie van

Bulgaarse boeken uit de periode 1878-1944. OSI-Sofia

financierde een vervolgproject, waarbij diverse catalogi op

cd-rom werden gezet.

In 1993 werd de studie Bibliotheek- en Informatieweten-

schappen aan de Universiteit van Sofia een zelfstandig

instituut. Ze maakt deel uit van de faculteit Filosofie (daar-

onder vallen studies als filosofie, sociologie, 

psychologie en politieke wetenschappen). In 1999 

begon men met postdoctorale cursussen voor informatie-

specialisten. De cursussen worden gefinancierd door de

OSI-kantoren in Sofia en Boedapest. Ze maken deel uit van

een netwerk van opleidingscentra in diverse landen in Cen-

traal- en Oost-Europa. Uitwisseling van cursussen, studen-

ten en docenten is een wezenlijk onderdeel van het totale

programma. De cursussen variëren in duur van drie dagen

tot een week en zijn onderverdeeld in zeven modules:

• informatie- en communicatietechnologieën (programma’s

als Word en Acces);

• informatiesystemen

(toepassing van die pro-

gramma’s in bibliothe-

ken, zoeken van infor-

matie);

• internet en bibliothe-

ken, databases;

• organisatie en beheersing van informatiebronnen en auto-

matisering;

• standaarden in de moderne bibliotheek (ontwikkelin-

gen op het gebied van catalogiseren);

• organisatie en bestuur van een bibliotheek;

• onderzoeksmethoden en marketing.

Studenten en staf van de opleiding in Sofia hebben, zowel

in de Centrale Bibliotheek als in een groot deel van de

faculteitsbibliotheken, toegang tot Dialog en diverse biblio-

grafieën op cd-rom (bijvoorbeeld SSCI en Ebsco). De oplei-

ding aan de universiteit van Veliko Târnovo startte in 1963.

Ook daar heeft men een Centrale bibliotheek en faculteits-

bibliotheken. Qua automatisering is men echter minder ver

dan in Sofia. 

Maar niet alleen met andere landen in het voormalige

Oostblok zijn er contacten (zoals met de postdoctorale cur-

sussen). In het kader van het EU-programma Socrates vin-

den er uitwisselingen en conferenties plaats met studenten

en docenten van de bibliotheekopleidingen in Deventer en

Hannover (Duitsland). Voor alle plannen zijn de financiën

het grote struikelblok. Martinus Nijhoff sponsort activitei-

ten van de ULISO. Ook probeert de vakorganisatie via con-

tributiegelden extra financiën binnen te krijgen. Het minis-

terie van Cultuur financiert alleen nog de Nationale Biblio-

theek en enkele grote wetenschappelijke bibliotheken.

NALIN is een goed voorbeeld van een groots opgezet, suc-

cesvol project. Een aantal andere zijn door geldgebrek niet

of slechts in enkele regio’s gestart. Een voorbeeld daarvan

is NPPLC (National Program for the Preservation of Libra-

ry Collections). Daarin zouden diverse organisaties samen-

werken: bibliotheken, bibliotheekorganisaties, vakspecialis-

ten (bijvoorbeeld op het gebied van bibliografie en ICT),

het ministerie van Cultuur, de Nationale Unesco-commis-

sie en de Bulgaars-orthodoxe kerk. De fysieke staat van

veel bibliotheekboeken en archiefmateriaal is vaak belab-

berd. Het NPPLC had tot doel te komen tot een allesom-

vattend plan om de diverse collecties in Bulgaarse biblio-

theken op een juiste manier te behouden, restaureren en

conserveren. Een tweede ambitieus programma was ‘Kan-

sen voor Bulgaarse bibliotheken in de eenentwintigste

eeuw’. De opzet was de vijfhonderd grootste bibliotheken

te voorzien van het modernste materiaal en de beste

ICT’ers. De ULISO probeert nog steeds deze beide projec-

ten op gang te krijgen, omdat de vakorganisatie ze van

groot belang acht voor de Bulgaarse bibliotheken. 

Al deze projecten en relaties met buitenlandse instellingen

zijn in elk geval een duidelijk teken dat Bulgaarse infor-

matiebemiddelaars in de afgelopen tien jaar hun weg

‘terug naar de wereld’ hebben gevonden. 

Noot

* De term Renaissance wekt suggesties op met de West-Europese Renaissan-

ce in de vijftiende eeuw. De Bulgaarse term is vâzra_dane, letterlijk wederge-

boorte. In de Bulgaarse context is nationaal reveil een betere, zij het vrijere

vertaling. Het is een complexe historische mengeling van processen waarbij

het Bulgaarse volk zich langzaam maar zeker bewust werd van haar eigen

nationale, historische waarden in de tijd van het Turkse bewind. De Bulgaar-

se Renaissance duurde van eind achttiende tot midden negentiende eeuw.

Jan Buruma is door Yacht Technology gedetacheerd als bibliothecaris

en projectondersteuner bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat.




