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ПРЕДГОВОР

Електронното издание Архивите във виртуалното пространство е предназна-
чено за обучение на студенти в рамките на общообразователния курс по Архи-

вистика в специалност Архивистика и документалистика, История, Библиотечни и 
информационни науки, Български език и история, История и география, Етнология 
и др. – Вж. Приложение № 1.

Идеята за неговото създаване обаче е по-ранна и е свързана с монографията на проф. 
Андриана Нейкова Архиви и общество, обнародвана през 2007 г., която е предназначена 
и за учебни цели – Вж. Приложение № 2. Още тогава започна работа по издирването на 
изображения на документи и архиви, допълващи монографията. Ето защо подбраният за 
целта илюстративен материал изцяло е съобразен с темата, съдържанието, структурата 
и хронологичния обхват на Архиви и общество. Освен това в описанията към тях са 
направени необходимите уточнения, включително и терминологични, които позволяват 
подготвеното е-издание да се използва и самостоятелно под формата на учебно пособие 
по архивистика.

Изображенията са възпроизведени от официални сайтове на редица национални ар-
хиви, музеи и библиотеки, както и от библиографски източници. Съответните е-адреси и 
библиографски данни коректно са обозначени в е-издание.

Описанията на изображенията и определенията на термините са систематизирани в 
каталог с девет раздела, номерирани с римски цифри. В отделните раздели са обособени 
подраздели, обозначени с римски и арабски цифри, а към тях – и самостоятелни части, 
чиито заглавия са откроени графично.

Самите описания са уеднаквени с оглед съставящите ги елементи и начина на из-
писване адреса на хранилището. Чуждестранните хранилища, когато се споменават за 
първи път, са обозначени в превод на български език, а в скоби е изписано тяхното ори-
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гинално наименование. По същия начин са изписани имената на авторите и заглавията 
на трудовете им.

Към всеки раздел са включени, както отбелязахме, терминологични уточнения, кои-
то допълват описанията. Термините са подредени азбучно в общ Словник. Осигурена е 
връзка между изображенията и техните описания в каталога.

Електронното издание Архивите във виртуалното пространство осигурява въз-
можност на читателите с интереси към автентичната документална памет да осъществят 
и изживеят едно неповторимо пътешествие в света на архивите. В контекста на тяхната 
поява и историческо развитие се откроява формирането и съдбата на българското архив-
но наследство, а също типологията, институционализирането и съвременната организа-
ция на архивите ни. Посланието е, че документите и архивите са своеобразен индикатор 
за държавността, за културните традиции и равнище, както и за научно-технологичния 
потенциал на всяко общество.

Подобно пътешествие, макар и виртуално, не само конкретизира представите и обо-
гатява познанията на читателите за значението на документалните свидетелства, но се 
надяваме, че ще ги ангажира и с лична позиция към грижите за тяхното опазване. Извън 
официалните регламенти и държавната политика формирането на публичните докумен-
тални и архивни ресурси всъщност е отговорност на цялото общество.

Добре известно е, че архивното наследство е част от колективната историческа 
памет, а документите и архивите са един от вечните символи на цивилизацията още 
в древния и античния свят. А в съвременното мрежово общество информационните 
ресурси на архивите имат значение на универсален исторически код. Именно този код 
позволява да бъдем идентифицирани и да присъстваме в глобалното киберпростран-
ство като исторически обособила се общност благодарение на своята хилядолетна кул-
турна и държавна традиция.

Съавтор на е-издание е доц. д-р Русалена Пенджекова. Използвам случая да ѝ изкажа 
огромната си благодарност за съставянето на уникалния албум, в който се проследяват 
появата, историята и развитието на документите и архивите с помощта на съвременните 
информационни технологии.

Сърдечна благодарност и на Давид Нинов за работата му по този проект, който е 
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Предговор

без аналог у нас, както и за неговия стремеж да направи всичко, зависещо от професио-
нализма му, по най-добрия възможен начин – качеството на обработените изображения 
надмина и най-смелите ни мечти.

Задължена съм и на д-р Ивайло Аврамов за проявената съпричастност към усилията 
на екипа и поетия ангажимент по научната редакция на текстовете в каталога.

проф. д-р Андриана Нейкова
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І. ДОКУМЕНТИТЕ В ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩЕСТВОТО

І.1. ПИСМЕНИ ДОКУМЕНТИ

І.1.1. ПИСМОВНИ МАТЕРИАЛИ

Епиграфски паметници

Руническо писмо – руна, изсечена върху камък от крепостната стена на Плиска.

Глинени плочки

Глинените плочки се използват като писмовен материал в течение на няколко хиля-
долетия – от края на ІV хил. пр. Хр. до към I в. Най-голямата известна досега глинена 
плочка, открита в библиотеката на асирийския владетел Ашурбанипал (669–631 г. пр. 
Хр.), е с размери 30 × 46 см и съдържа текста на договор между Асирия и Мидия. 

Глинени плочки от Древна Месопотамия, предимно с финансов характер – Еги-
петски музей на Розенкройцерите в Сан Хосе, Калифорния /Rosicrucian Egyptian 
Museum in San Jose, California/.

Папирус

Папирус (гр. papyros през лат.), тропическо многогодишно растение, от което 
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в Древен Египет приготвяли материал за писане със същото наименование.

Пергамент

Лист (пергамент) от Лондонското четвероевангелие (1355–1356) – Британ-
ска библиотека, Лондон /British Library, London/.

Пергамент – специално обработена кожа, приготвяна за писане в древността и 
Средновековието, наречена през ІІ в. пр. Хр. пергамент по името на гр. Пергам в дн. Ма-
ла Азия, въпреки че Пергамското царство е просъществувало около 150 години (284–133 
г. пр. Хр.).

Евангелие (гр. euangelion – блага вест), първите четири книги от Новия завет в 
Библията, за които официално се приема, че по време произхождат от втората поло-
вина на І в. и са написани от апостолите Матей, Марко, Лука и Йоан.

Из Ватикански палимпсест от Х в. – Апостолическа библиотека на Ватикан 
/Vatican Apostolic Library, Rome, Vaticanа; лат. Biblioteca Apostolica Vaticana/.
Листове от Боянски палимпсест от ХІІІ в. – Руска държавна библиотека, Мос-
ква /Российская государственная библиотека/.

Палимпсест (гр. palimpsesto – отново изтъркан), ръкопис, написан върху изтрит 
по-стар текст на пергамент.

Други материали

Грамота от брезова кора (1360–1380) – Държавен исторически музей, Москва  
/Государственный исторический музей, Москва/.
Надпис върху бронзова оброчна плоча от І в. пр. Хр. – Британски Музей, Лондон 
/British Museum, London/.
Табличка от слонова кост от Х в. с текст за сватбата на наследника на германския 
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I. Документите в историческото развитие на обществото

престол и племенницата на византийския император Йоан Цимисхи (969–976) – 
Музей на Средновековието, Париж /Musee national Moyen Age, Paris/.

Хартия

Изображение на Тсай Лун и производството на хартия по неговата рецептура в 
началото на ІІ в.
Производство на хартия по рецептурата на Тсай Лун в началото на ІІ в.
Производство на хартия по рецептурата на Тсай Лун в началото на ІІ в.
Хартия от ІІ–І в. пр. Хр. – Шанхайски исторически музей, Китай /Shanghai 
History Museum, China/.
Издание на Библията, отпечатано от Гутенберг през 1455 г. – Конгресната биб-
лиотека на САЩ /Library of Congress, USA/.
Из Абагар – първата печатна книга (молитвеник) на български език, издадена в 
Рим от Филип Станиславов през 1651 г. – Национална библиотека Св. св. Кирил 
и Методий (НБКМ), София.

І.1.2. ВИДОВЕ ПИСМЕНОСТИ

Фрагмент с изображение на шумерската богиня Нисаба, покровителка на из-
куството за писане, числата, архитектурата, астрономията – Музей Пергамон, 
Берлин /Pergamonmuseum, Berlin/.
Статуя на вавилонския бог Набу, покровител на изкуството за писане и на писа-
рите – Британски музей, Лондон /British Museum, London/.
Бронзова статуетка на бог Тот от VII–I в. пр. Хр. (мъж с глава на ибис), почитан 
в Древен Египет като бог на мъдростта и покровител на писарите в божествения 
свят – Държавен музей Ермитаж, Санкт Петербург, Русия, /Государственный 
Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия/.
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Свещените животни на бог Тот са ибисът и песоглавецът (павиан).

Изображение на богинята Сешат, носеща на главата си звезда, която в Древен 
Египет е почитана като покровителка на писмеността и архивите – храма в Кар-
нак, Египет.

Под епитета Тази, която стои начело на къщата с книгите, се почита като богиня 
на писмеността Сешат. Нейната най-важна функция е да записва върху листата на све-
щеното дърво Ишед определените на владетеля години за управление, като всеки лист от 
споменатото дърво символизира една година от властването му под божествена закрила.

Предписменост

Кипу (исп. quipus, от перуан. khipu – възел), древно перуанско писмо от разноц-
ветни усукани върви със завързани съответен брой възелчета по тях – Музей 
Ларко, Лима, Перу /Larco Museum, Lima, Peru/.

Пиктографска писменост

Глинена плочка от края на ІV–ІІІ хил. пр. Хр. от гр. Урук – Лувър, Париж /Louvre, 
Paris/.
Клинописна глинена плочка от 2350 г. пр. Хр. – Британски музей, Лондон.

Идеографска писменост

Египетско йероглифно писмо (гр. hierroglyphoi от hieros – свещен, и glypho – 
дълбая) – Лувър, Париж.
Част от Папируса на Ани с курсивно йероглифно писмо – Британски музей, Лон  дон.

Демотическо писмо (гр. demotikos – народен), развило се от йероглифите и йера-
тическото писмо в Древен Египет.
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Йератическо писмо (гр. hieratikos – жречески), опростено скорописно писмо в Дре-
вен Египет, развило се от йероглифите.

Фонетична писменост

Финикийска азбука (консонантно писмо), началото на І хил. пр. Хр.
Златните плочки от Пирги с текст на етруски и финикийски език от V в. пр. Хр. 
– Национален Етруски музей, Рим /Nationale Etruscan Museum, Roma/.

Други писмености

Текст с писмеността на маите – Градски музей, Паленке, Мексико /Museo de sitio 
de Palenque, México/.
Посока на писане при маите.

Неразчетени писмености

Фестки диск, открит при археологически разкопки на Кносоския дворец на о-в 
Крит през 1903 г., заедно с табличка с Линеар А и глинени съдове, ХVІІ в. пр. Хр. 
– Археологически музей в Ираклион, о-в Крит, Гърция /Heraklion Archaeological 
Museum, Crete, Greece/.

Двете страни на диска са покрити със знаци-рисунки, подредени в зони, оформени с 
помощта на спирала и радиални линии. Съдържа общо 241 знака, от които само 45 са 
различни – глави на хора, летящи птици, риби и др. Все още не може да се определи със 
сигурност дали записът започва от външната страна на диска в посока към центъра 
или обратно.

Глинена плочка с Линеар А, ок. XV в. пр. Хр. – Археологически музей в Иракли-
он, о-в Крит, Гърция.
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І.2. ДОКУМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛИ

І.2.1. ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ, НОСИТЕЛИ, ФОРМАТИ

Камера обскура (лат. camera obscura – тъмна стая), 1840/41 г. – Музей на 
изкуствата и занаятите, Париж /Musée des Arts et Métiers, Paris/.

За първи път терминът е употребен от немския астроном Йоханес Кеплер през 
1607 г., като с течение на времето откритието е адаптирано за направата на първите 
фотографии1.

Фотодокументи (снимки)

Изглед от прозореца на Льо Гра – първата успешна снимка, направена през 
1826/1827 г. от Жозеф Нисефор Ниепс /Joseph Nicéphore Niépce/, (1765–1833) 
– Дигитална библиотека – Университетът в Минесота, САЩ /Digital Content 
Library – University of Minnesota, USA/.

Още през 1813 г. Ниепс започва опити за трайно запазване на заснетия образ и изна-
мира метод, който нарича хелиография. За целта той използва оловна плоча с нанесен вър-
ху нея слой лак, приготвен от асфалтов прах и лавандулово масло. По този начин се създава 
релефен образ (клише), което можело да се отпечатва на хартия с помощта на мастило. 

Хелиография (гр. helios – слънце, и grapho – пиша), копиране и размножаване на 
чертежи чрез хелиограф.

Хелиограф – уред за автоматично копиране и размножаване на чертежи (изображе-
ния) от прозрачна хартия върху светлочувствителна (хелиографна) хартия.

Негативът (оригиналът) на посочената снимка на Ниепс – Център Хари Ран-
съм, Университет на Тексас в Остин, САЩ /The Harry Ransom Center – The 
University of Texas at Austin, USA/.
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Булевард Дю Темпл – снимка от Париж, заснета през 1838 г. от Луи Дагер /Louis 
Daguerre/ (1787–1851) – <http://www.niepce-daguerre.com/>.

Луи Дагер и Жозеф Нисефор Ниепс се срещат през 1827 г. при парижкия оптик 
Шарл Шевалие. Те обединяват усилията си и усъвършенстват методите си. Дагер ра-
боти по друг метод: посребрява медни плочки, които впоследствие излага на йодни па-
ри до образуване на светлочувствителна повърхност от сребърен йодид. Случайно той 
открива действието на живачните пари върху експонирания образ. След смъртта на 
Ниепс, съвместно с неговия син Исидор, Дагер продължава усъвършенстването на ме-
тода, който през 1839 г. е наречен на негово име – дагеротипия.

Дагеротипия (от собст. и гр. tipos – отпечатък), първична фотография за сни-
мане върху метална плоча, приготвена по специален начин; снимка, направена по 
този начин.

Дагеротип (от собст. и гр. tipos – отпечатък), апарат за правене на снимки чрез 
дагеротипия; снимка, направена чрез дагеротипия.

Една от най-старите запазени български снимки на първия български оркестър, 
създаден от унгарския емигрант Михай Шафран (седналият с брада), в Шумен, 
направена през 1851 г. от пътуващ фотограф – Държавен архив (ДА) – Шумен.

Фотография (фотографска снимка) (гр. photos – светлина, и grapho – пиша), по-
лучаване на изображение на обект върху светлочувствителна плака с помощта на спе-
циален оптически апарат; снимка, получена чрез фотографски метод.

Фотографирам – снимам с фотографски апарат.

Фонодокументи

Снимка на Томас Едисон /Thomas Edison/ (1847–1931) с един от първите модели 
на фонографа, който той изобретява през 1877 г. – Конгресна библиотека, Ва-
шингтон, САЩ /Library of Congress, Washington, USA/.



19

Андриана Нейкова

19

Фонограф (гр. phone – звук, и grapho – пиша), апарат за записване и възпроизвеж-
дане на звукове, предшественик на грамофона.

Томас Едисон рецитира популярното детско стихче Мери имаше малко агънце 
/Mary had a little lamb/ – фонограма (запис).

Фонограма (гр. phone – звук, и gramma – буква), плоча, валяк или лента със записани 
звукове чрез фонограф; самият запис.

Кинодокументи

Кинематографът на братя Люмиер /frères Lumière/ – Музей Люмиер, Лион, 
Франция /Musée Lumière, Lyon, France/.

Кинематограф (гр. kinema – движение, и grapho – пиша), апарат за снимане върху 
филмова лента на движещи се обекти или за тяхното прожектиране на екран.

Кинематография (гр. kinematographia), изкуство и промишленост за производство 
на филми и за тяхното разпространение. 

Афиш за първата публична прожекция, организирана от братя Люмиер на 
28.XII.1895 г. в сутерена на парижкото Гран Кафе – Музей Люмиер, Лион, Франция.

Филмирам (от англ.), снимам на кинолента.

Филм (англ. film), тънка прозрачна целулозна лента, покрита с чувствителен към 
светлината слой, която се използва за фотографски и кинематографски снимки; произ-
ведение на киноизкуството, предназначено за прожектиране на екран.

Филмотека (англ. film и гр. theke – склад), систематизирана колекция (архив) от 
филми, които имат обществено значение и историческа ценност. 

Киноапарат – вж. Кинематограф.

Работници напускат фабриката Люмиер в Лион /La Sortie de l‘Usine Lumière à 
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Lyon/ – първите кинокадри, заснети от братя Люмиер през 1895 г. – Музей Лю-
миер, Лион, Франция.

Първата публична кинопрожекция у нас се е състояла в дома на русенеца Марин 
Чолаков през февруари 1897 г. – само 18 месеца след първата кинопрожекция в света.

Афиш за първата кинопрожекция в София, състояла се на 22.III.1897 г.2

Римейк на първия български филм Българан е галант от 1915 г., дело на Васил 
Гендов.

Филмът, прожектиран на 13 януари 1915 г. в Модерен театър в София, е комедия, 
черно-бял и ням. Сценарист, режисьор и изпълнител на главната роля е самият Гендов, 
но до нас са достигнали само няколко кадъра.

Цифрови документи

Перфолента (перфорирана лента).

Перфолента (перфорирана лента) – лента със стандартизирани размери, пред-
назначена за фиксиране на информация в кодиран вид чрез пробиване на отвори. Използ-
вана е за първи път в телеграфията в средата на XIX в.

Перфокарта.

Перфокарта – карта със стандартизирани размери, предназначена за фиксиране 
на информация в кодиран вид чрез пробиване на отвори и изрязване на определени учас-
тъци.

Дискета.

Дискета – тънък и гъвкав диск от пластмасов материал, покрит с магнитен слой, 
съхраняващ цифрова информация.

Оптичен диск (CD-ROM).
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Оптичен диск (CD-ROM) – сменяем носител на информация с формата на диск, 
при който четенето и записът на данните стават чрез лазерен лъч.

USB (флаш).

USB (флаш) – вид енергонезависима компютърна памет, комбинирана с USB 
(universal serial bus) шина, която служи за бърза и лесна връзка с компютър.
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ІІ. АРХИВИТЕ НА ПЪРВИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ІІ.1. АРХИВИ В ДРЕВНА МЕСОПОТАМИЯ

Карта на Древна Месопотамия, на която с клинопис са обозначени Вавилон, 
Асирия, Суза, VІІ–V в. пр. Хр. – Британски музей, Лондон.

На тази карта Близкият изток е заобиколен от океан, отвъд който се простират 
непознати по онова време земи, отбелязани в обяснителния текст.

Карта на Древна Месопотамия, на която са отбелязани градовете Мари, Ур, Ва-
вилон и Ниневия3.

ІІ.1.1. ШУМЕР

Руини на древния шумерски гр. Урук – дн. Ирак.

Урук е един от най-ранните градове-държави в Шумер, основан ок. 4500 г. пр. Хр., в 
който процъфтявали занаятите, търговията и писмеността като интегриращ фактор4.

Руини на древния шумерски гр. Ур, сред които и тези на зикурата (храма), пос-
ветен на бога на Луната Нанна, считан за покровител на града – до дн. гр. Наси-
рия, Ирак.

Споменатият зикурат е с размери 60 × 45 м и стълби, водещи към трите етажа с 
храма на върха, където, според тогавашните вярвания, богът слизал в светилището си5.
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Зикурат – древен шумерски храм с форма на стъпаловидна пирамида, която 
символизира връзката между небето и земята.
Руини на древния шумерски гр. Лагаш – дн. Ирак.
Руини от библиотеката в гр. Сипар, на левия бряг на р. Ефрат – дн. Ирак.
Глинени плочки от Месопотамия с пиктографско писмо, 3200 г. пр. Хр. – Музей 
Пергамон, Берлин.

Пиктография (лат. pictus – рисуван, и гр. grapho – пиша), картинно писмо; най-ран-
ният начин на писане, при който предмети, събития и действия се предават чрез рисунки.

Глинени плочки от Киш, показващи прехода от пиктографска писменост към 
клинопис (идеографска писменост) – Ашмолски музей, Оксфорд /Ashmolean Mu-
seum, Oxford/.
Глинена плочка от гр. Урук, 3300–3100 г. пр. Хр., съдържаща административен 
текст – Британски музей, Лондон.
Договор за продажба от гр. Шуропак, 2600 г. пр. Хр. – Лувър, Париж.
Фрагмент № 1 от Епоса на Гилгамеш (легендарен цар на Урук), съдържащ 12 
песни, всяка от които с около 300 стиха, като въпросната версия е от VІІ в. пр. Хр. 
и е открита при археологически разкопки на библиотеката на асирийския владе-
тел Ашурбанипал (669–631 г. пр. Хр.) в гр. Ниневия – Британски музей, Лондон.
Фрагмент № 2 от Епоса на Гилгамеш.
Фрагмент № 3 от Епоса на Гилгамеш.
Писмо, изпратено от висшия жрец до царя на Лагаш, уведомяващо го за смъртта 
на неговия син, загинал в битка, 2400 г. пр. Хр. – Лувър, Париж.

ІІ.1.2. АКАД

Руини от двореца на Нарам-Син, 2237–2200 г. пр. Хр. – дн. Археологически ре-
зерват Тел-Брак, Сирия.
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Най-старата звездна карта върху акадски цилиндричен печат и глинен отпечатък 
от нея, 2300 г. пр. Хр. – Музей Пергамон, Берлин.
Глинена плочка, съдържаща годишен отчет от 2040 г. пр. Хр. от Ур, ІІІ династия, 
2400 г. пр. Хр. – Британски музей, Лондон.
Глинени плочки с административен текст от Ур, ІІІ династия, 2012–2003 г. пр. 
Хр. – Британски музей, Лондон.

ІІ.1.3. ВАВИЛОН

Руините на Вавилон – 90 км южно от дн. Багдад, Ирак.
Вратата на Ищар във Вавилон – Музей Пергамон, Берлин.
Фрагмент от Вратата на Ищар – Музей Пергамон, Берлин.
Глинена плочка, използвана за обучение за писане с клинопис, ок.1900–1700 г. 
пр. Хр. – Британски музей, Лондон.
Законник на Хамурапи (1792–1750 г. пр. Хр.), състоящ се от 282 параграфа, 
като текстът е с клинопис върху базалтов стълб – Лувър, Париж.
Списък на угаритски богове, угаритски клинопис, ХІІІ в. пр. Хр. – Лувър, 
Париж.
Фрагмент от мирния договор между Рамзес ІІ (1279–1213 г. пр. Хр.) и хетския 
владетел Хаттусилис ІІІ (1265–1238 г. пр. Хр.), написан с хетски клинопис – Ар-
хеологически музей, Истанбул, Турция /Archaeology Museum, Istanbul, Turkey/.

ІІ.1.4. АСИРИЯ

Руините на Ниневия – дн. гр. Мосул, Ирак.
Асирийски цилиндричен печат и глинен отпечатък, изобразяващи митологична 
сцена, ІХ–VІІІ в. пр. Хр. – Лувър, Париж.
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Асирийски цилиндричен печат, изобразяващ поклонение пред бога на Слънцето 
Шамаш, който съответства на по-ранния шумерски бог Уту – Лувър, Париж.
Призма с надписи от времето на Тиглатпаласар І (1115–1077 г. пр. Хр.) – Бри-
тански музей, Лондон.
Призма на Тейлър с летописни надписи от времето на Сенахериб (705–681 г. пр. 
Хр.) – Британски музей, Лондон.
Асирийският владетел Ашурбанипал (669–627 г. пр. Хр.) – Британски музей, 
Лондон.
Образци (VII в. пр. Хр.) от Библиотеката на Ашурбанипал – Британски му-
зей, Лондон.
Обр. № 1: Глинена плочка с текста на баснята за коня и вола.
Обр. № 2: Глинена плочка с текст на частен договор.
Обр. № 3: Глинена плочка с текст за ритуал и заклинание срещу главоболие.
Глинена плочка, част от известната Вавилонска хроника (616–609 г. пр. Хр.) – 
Британски музей, Лондон.

ІІ.1.5. ПЕРСИЯ

Карта, на която е обозначена древната персийска столица Персепол – дн. Техте 
Джемшид в южен Иран6.
Руини от двореца на Дарий І ( 521–486 г. пр. Хр.) в Персепол.
Глинен цилиндър на Набонид (ок. 555–539 г. пр. Хр.), последният вавилонски 
цар преди завладяването на Вавилон и пленяването му от персите през 539 г. пр. 
Хр., описващ възстановяване на храм – Британски музей, Лондон.
Глинен цилиндър с вавилонски клинопис от времето на цар Кир (559–530 г. пр. 
Хр.) с обещание за реформи след завладяването на Вавилон и пленяването на 
споменатия цар Набонид – Британски музей, Лондон.
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Бехистунски триезичен епиграфски паметник (клинописен текст на персийски, 
еламски и вавилонски език), съдържащ фрагменти от биографията на Дарий І 
(522–486 г. пр. Хр.) и сведения за важни събития през периода 523–521 г. пр. Хр. 
на територията на древна Мидия – дн. Иран. 
Триезичен надпис – клинописен текст на вавилонски, еламски и персийски език 
от времето на Ксеркс I (486–465 г. пр. Хр.), ок. 486 г. пр. Хр., изсечен върху скала 
в крепостта в град Ван – Източен Анадол, Турция.
Гробницата на Ксеркс I (486–465 г. пр. Хр.) в скалата под Накш-и Рустам – на 13 
км северно от Персепол.

ІІ.2. АРХИВИ В ДРЕВЕН ЕГИПЕТ

Карта на Древен Египет7.
Пирамидите в Гиза.
Големият сфинкс в Гиза, който е част от древноегипетския комплекс от пирами-
ди в платото Гиза – на 50 км от Кайро.

Сфинкс (гр. sphinx), в Древна Гърция митично същество с женска глава, лъвско 
тяло и орлови криле. В Древен Египет сфинксът е считан за дух пазител, въплъщаващ 
царската власт. Сфинксът е представян с лъвско тяло и човешка глава – най-често 
скулптурен портрет на управляващия по същото време фараон.

Преддинастичен период (3100–2686 г. пр. Хр., І–ІІ династия)

Церемониална плоча, известна като Плоча на ловците, ок. 3250–3100 г. пр. Хр. 
– Британски музей, Лондон.
Плоча от Нармер, ок. 3150 г. пр. Хр. – Египетски музей, Кайро /Egiptian Muse-
um, Cairo/.
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Етикет с описание на сбирка с писмени материали, ок. 2950 г. пр. Хр. – Британ-
ски музей, Лондон. 

Старо царство (ок. 2650–2181г. пр. Хр., 
ІІІ–ІV династия, столица Мемфис)

Седнал писар, ІV династия, 2620–2500 г. пр. Хр., Сакара, северната част на Але-
ята на сфинксовете – Лувър, Париж.
Египетски писар (фигурата е висока 51 см), V династия, ок. 2500 г. пр. Хр.8

Палермски камък с летописни сведения за владетелите от Старото царство – Ар-
хеологически музей в гр. Палермо, Италия /Museo Archeologico di Palermo, Italia/.
Фрагмент от папирус с финансов характер от храма Абузир, ок. 2400 г. пр. Хр. 
– Лувър, Париж.
Фрагмент от папирус с административен текст от храма Абузир, ок. 2380 г. пр. 
Хр. – Британски музей, Лондон.

Средно царство (ок. 2040–1768 г. пр. Хр., 
ХІІ династия, столица Тива)

Папирус на Прис с йератическо писмо, ок. 1791–1783 г. пр. Хр. – Национална 
библиотека на Франция /Bibliotheque nationale de France/.
Копие на Папируса Уесткар с йератическо писмо, 1650 г. пр. Хр. – Старият 
музей, Берлин /Altes Museum, Berlin/.
Дървена плоча с литературен текст, използвана за обучение по писане, ок. 1500 
г. пр. Хр. – Британски музей, Лондон.
Фрагменти от Папируса на Кхакун с медицински текст, ХІІ династия – Юнивър-
сити колидж, Лондон /University College London/.
Фрагмент от папирус с литературен текст, ок. 1800 г. пр. Хр. – Британски музей, 
Лондон.
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Ново царство (1567–1085 г. пр. Хр., ХVІІІ–ХХ династия)

Средство за писане, ок. 1550–1069 г. пр. Хр. – Лувър, Париж.
Картуш на Тутмос ІІ (1493–1497 г. пр. Хр.) в храма в Карнак – Египет.

Картуш – Онова, което заобикаля слънцето; изобразява се като примка от въже 
с възел в основата; вписването на името на фараона вътре символизира, че той прите-
жава света.

Фрагмент от летописите на Тутмос ІІІ (1479–1425 г. пр. Хр.) – в храма в Карнак, 
Египет.
Фрагмент от летописите на Тутмос ІІІ – Лувър, Париж.
Дървена плоча за рисуване с изображение на Тутмос ІІІ и йероглифи, които да пос-
лужат за украса на стените на храм, ок. 1450 г. пр. Хр. – Британски музей, Лондон.
Глинена плочка – дипломатическо писмо от каситския цар Бурна-Буриаш ІІ до 
Аменхотеп ІV (Ехнатон, 1424–1388 г. пр. Хр.), открито във владетелски архив в 
столицата Ахет Атон – дн. Тел-ел-Амарна – Британски музей, Лондон.
Фрагмент от Лондонския медицински папирус, ок. 1325 г. пр. Хр. – Британски 
музей, Лондон.
Фрагмент от папирус (съновник), ок. 1275 г. пр. Хр. – Британски музей, Лондон.
Картуш на Рамзес ІІ (1279–1213 г. пр. Хр., третия фараон от ХІХ династия) в 
Голямата зала в храма на бог Амон в Карнак – Египет.
Храмът на Рамзес ІІ в Абу-Симбел – Египет. 
Фрагмент № 1: Списък на владетелите на Египет от храма на Рамзес ІІ, ок. 
1250 г. пр. Хр. – Британски музей, Лондон.
Фрагмент № 2: Списък на владетелите на Египет от храма на Рамзес ІІ, ок. 1250 
г. пр. Хр.
Фрагмент № 3: Списък на владетелите на Египет от храма на Рамзес ІІ, ок. 1250 
г. пр. Хр.
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Фрагмент от папирус с наставления и мъдрости, ок. 1250 г. пр. Хр. – Британски 
музей, Лондон.
Фрагмент от Великия папирус на Харис със сведения за дарения на египетски 
владетели, ок. 1200 г. пр. Хр. – Британски музей, Лондон.
Фрагмент от Папируса на Аббът относно извършена официална проверка на 
царските гробници в Тива, 1110 г. пр. Хр. – Британски музей, Лондон.
Фрагмент от писмо на папирус с административен текст от Тива, ок. 1080 г. пр. 
Хр. – Британски музей, Лондон.

Птолемеева династия (305–31 г. пр. Хр.)

Александрийската библиотека, изобразена на гравюра от ХІХ в.
Фрагмент от папирус със заклинателен текст за защита на строеж, ІV–ІІІ в. пр. 
Хр. – Британски музей, Лондон.
Триезичният Розетски камък (епиграфски паметник с идентичен текст на древ-
ноегипетски, коптски и гръцки език), с официално посвещение на върховните 
жреци в Мемфис, възхваляващи владетеля Птолемей V Епифан по повод извър-
шените от него благодеяния, 196 г. пр. Хр. – Британски музей, Лондон.
Папирус с текст на договор за заем, 194 г. пр. Хр. – Британски музей, Лондон.
Папирус с текст на брачен договор, 172 г. пр. Хр. – Британски музей, Лондон.
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ІІІ. АРХИВИТЕ В АНТИЧНИЯ СВЯТ

ІІІ.1. АРХИВИ В ДРЕВНА ГЪРЦИЯ

Карта на Древна Гърция9.
Изображение № 1: Руини на Кносоския дворец – о-в Крит, Гърция /Crete, Greece/.
Изображение № 2: Руини на Кносоския дворец – о-в Крит, Гърция.
Изображение № 3: Руини на Кносоския дворец – о-в Крит, Гърция.
Глинени плочки с Линеар Б от двореца в Кносос, ок. 1450–1400 г. пр. Хр. – Бри-
тански музей, Лондон.
Руините на двореца в Пилос, Месения, 1700–1200 г. пр. Хр.
Фрагмент от глинена плочка с Линеар Б от двореца Пилос, ок. XIII в. пр. Хр. – 
Национален археологически музей, Атина, Гърция /National Archaeological Mu-
seum of Athens, Greece/.
3D реконструкция на част от Агората в Атина:

1. Булевтерион;
2. Метроон;
3. Пританейон.

План на Метроона.
3D възстановка на Метроона.
Изображение № 1: Руини от Метроона.
Изображение № 2: Руини от Метроона.
Изображение № 3: Руини от Метроона.
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ІІІ.2. АРХИВИ В ДРЕВЕН РИМ

Карта с обозначени градовете Рим и Помпей10.
Сафò държи стило (писалка) и дървени таблички, покрити с восък, подготвени за 
писане, фреска от Помпей, I в. – Национален археологически музей, Неапол /Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli/.
Пекарят Теренций Неон и съпругата му, която държи стило и дървени таблички, 
покрити с восък, подготвени за писане, фреска от Помпей, I в. – Национален 
археологически музей, Неапол.
Илюстрация от Енеида на Вергилий – Апостолическа библиотека на Ватикан.
Записки за Галската война от Гай Юлий Цезар – издание от 1783 г.
Заглавна страница на Метаморфози от Овидий – издание от 1632 г.

III.2.1. АРХИВ НА СЕНАТА В ДРЕВЕН 
РИМ

3D възстановка на Храма на Сатурн.
Изображение № 1: Руини от Храма на Сатурн.
Изображение № 2: Руини от Храма на Сатурн.
Изображение № 1: Руини от Храма на Веста.
Изображение № 2: Руини от Храма на Веста.
Руини от Храма на Юнона.
Макет на Табулария.
3D възстановка на Табулария.
Изображение № 1: Руини от Табулария.
Изображение № 2: Руини от Табулария.
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Изображение № 3: Руини от Табулария.
Изображение№ 4: Руини от Табулария.
Изображение № 5: Руини от Табулария.
Изображение № 6: Руини от Табулария.
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ІV. АРХИВИ НА ХРИСТИЯНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ІV.1. АРХИВИ НА ВИЗАНТИЯ

Карта, на която са обозначени Рим и Константинопол11.
Подробен план на Константинопол на страница от персийски ръкопис от 1537 г.12

Изглед от руините на стените на Константинопол – дн. Истанбул, Турция.

Административни документи

Консулски диптих от 506 г. на Ареобинд (460–512), изработка от слонова кост – 
Лувър, Париж.
Консулски диптих от 507 г. на Анастасий, византийски император през периода 
491–518 г. – Национална библиотека на Франция.
Консулски диптих от 521 г. на Юстиниан, по-късно император Юстиниан І Ве-
лики (527–565) – Национална библиотека на Франция.
Съдебен меморандум, издаден през 927 г. от съдията на Солун – Архив на мана-
стира Ивирон, Атон (Света гора).

Атон (Света гора) – Един от трите ръкава на Халкидическия полуостров на юг от 
гр. Солун, Гърция. Според преданието св. Богородица си избрала Атон, където благовес-
тила словата и учението на Христос.

От VІ в. Атон се превръща в монашеско средище. Византийският император Кон-
стантин ІV Погонат (668–685) го предоставя във владение само на монаси.

За организирането на монашеската общност през Х в. допринася св. Атанасий 



34

Андриана Нейкова

34

Атонски. В Устава на император Константин Мономах (1042–1055) мястото получава 
наименованието Света гора.

Днес Атон (Света гора) е в пределите на Гърция, но е под юрисдикцията на Вселен-
ската (Цариградската) патриаршия. На територията му има общо 20 манастира, от 
които 17 гръцки, 1 български (Св. Георги Зограф), 1 руски (Св. Панталеймон) и 1 сръбски 
(Хилендарски). В тях пребивават повече от 1000 монаси от различни националности.

В посочените манастири, включително и в Зографския, се съхраняват уникални 
средновековни ръкописи, хрисовули, старопечатни книги, мощи на светци, икони, цър-
ковна утвар13.

Хрисовул на император Андроник ІІ Палеолог (1282–1328), издаден през 1300 г. 
на манастира Ватопед – Атон (Света гора).
Хрисовул на император Йоан V Палеолог (1341–1354), издаден през 1343 г. на 
манастира Дохиар – Атон (Света гора).

Хрисовул (гр. chrysos – златo, и boula – печат, от лат. bulla), дарствена грамота или 
друг официален документ със златен печат, който е с образа на съответния владетел.

Печати

Печат на Константинополския патриарх Фотий (858–867; 877–886) – Визан-
тийска колекция, Дъмбъртън Оукс, Вашингтон /The Dumbarton Oaks Byzantine 
Collection/.

Патриарх (гр. pater – отец, и archeo – управлявам), висш титул на глава на са-
мостоятелна (автокефална) православна християнска църква, установена от Халки-
донския събор (451), а след разделянето на Църквите (1054) се запазва в йерархията на 
висшия клир на Източната църква.

Печат на император Алексий ІІІ Ангел (1195–1203) – Византийска колекция, 
Дъмбъртън Оукс, Вашингтон.
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Кодекси

Лист от Битие (Виенски ръкопис), VІ в. – Австрийска национална библи-
отека, Виена /Österreichische Nationalbibliothek; Austrian National Library, 
Vienna/.
Листове от кодекс с жития на светци, ХІ в., пергамент – Хилендарски манастир, 
Атон (Света гора).
Листове от Хрониката (811–1057) на Йоан Скилица (ХІ в.) – Национална библи-
отека на Испания, Мадрид /Biblioteca Nacional de España, Madrid/.
Заглавен лист на Алексиада на Анна Комнина (1083–1153) – Апостолическа 
библиотека на Ватикан.

 Алексиада е история на управлението на Алексий І Комнин (1081–1118) и връзките 
му със средновековните монархии в Западна Европа.

Миниатюра с изображение на император Михаил VІІІ Палеолог (1261–1282) в 
Историята на Георги Пахимер (1242–1310), ХІV в. – Баварска библиотека, 
Мюнхен /Bayerisch Staatsbibliothek; Bavarian State Library/.
Миниатюра с изображение на Йоан VІ Кантакузин (1341–1355) като император 
и монах в ръкопис с негови богословски трактати – Национална библиотека на 
Франция, Париж.

ІV.2. АРХИВИ В СРЕДНОВЕКОВНА ЕВРОПА

ІV.2.1. ФОРМИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ВЛАДЕТЕЛСКИТЕ АРХИВИ

Катедралата в гр. Аахен, Германия.
Миниатюра от Бревиарий на Аларих или Вестготски свод на римските зако-
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ни /Breviarium Alaricianum or Lex Romana Visigothorum/, ръкопис от първата 
половина на ХI в. – Национална библиотека на Франция, Париж.
Указ на краля на Франция Анри І (1031–1060), издаден през 1058 г. – Национа-
лен архив на Франция /Archives nationales – France; National Archive of France, 
Paris/.
Указ на краля на Франция Филип І (1060–1108), издаден през 1060 г. – Национа-
лен архив на Франция.
Разрешение на краля на Франция Луи VІ (1108–1137) за даване в съда на показа-
ния от крепостни селяни срещу свободни поданици, 1108 г. – Национален архив 
на Франция.
Потвърждение на краля на Франция Луи VІ (1108–1137) относно привилегиите 
на катедралния храм в Париж, 1127 г. – Национален архив на Франция.
Листове от Регистър (1212–1220) от канцеларията на краля на Франция Филип 
ІІ Август (1180–1223) – Национален архив на Франция.
Сицилийска златна була на австрийския император Фридрих ІІ Хохенщауфен 
(1212–1250, от 1200 г. Pимски император), издадена през 1212 г. – Национален 
архив на Чехия, Прага /Národni archiv; National Archives, Czech Republic, Prague/.

Була (лат. bulla) – папско послание (разпореждане) по църковни въпроси.

Титулът Римски император е свързан със Свещената Римска империя (962–
1806), възприемана през Средновековието като наследник на Каролингската империя, а 
тя в лицето на Карл Велики (800) – на Свещената Римска империя.

След разпадането на Франкската империя (843) дълголетните борби на герман-
ските императори за господство над папите завършват с поражение за светската 
власт, както и загуба на контрола върху територията на Италия. При тези условия те 
трябвало всеки път отново да завладяват Италия, за да могат да получат символично 
короната си от римските папи.

От 1338 г. спорният императорски титул започва да се дава на немските крале, но 
вече без традиционната коронация в Рим.
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След 1448 г. същият става притежание на династията на Хабсбургите, които са 
начело на Австрия – първоначално едно от териториалните княжества в споменатата 
Свещена Римска империя, което обаче постепенно завладява и налага господството 
си в цяла Южна Германия.

На 6 август 1806 г. този титул окончателно е отменен в хода на победоносните 
войни на Наполеон над Австрия14.

Едно от четирите копия на Великата харта на свободите, 1215 г. – Британска 
библиотека, Лондон.

Великата харта на свободите (Magna Carta Libertatum), подписана на 15 юни 1215 
г. от английския крал Джон Безземни (1199–1216) – Анжуйска династия, е договор 
между краля и свободните съсловия, представлявани от църквата, аристокрацията и 
търговците, за признаването и спазването на конкретни права и привилегии за тях.

Великата харта на свободите е била анулирана от краля още в годината на ней-
ното подписване, но отново е била потвърдена от кралете Плантагенети: Хенри ІІІ 
(1216–1272), Едуард І (1272–1307) и Едуард ІІ (1307–1327).

Актът придобива актуално значение по време на войната между привържениците на 
краля и парламентаристите през периода 1642–1651 г. Оригиналът, написан на латински, 
не е съхранен, но във Великобритания са запазени, както отбелязахме, 4 копия: 2 – в Бри-
танската библиотека, 1 – в катедралата в гр. Линкълн, и 1 – в катедралата в Солсбъри.

Писмо-покана за коронацията на Луи ІХ Свети (1226–1270) – Национален архив 
на Франция, Париж.
Разпит на тамплиери и доминиканци от областта на Кайен, проведен от Гийом 
дьо Пари, инквизитор на Франция, и двама кралски съдии, 1307 г. – Национален 
архив на Франция, Париж.
Писмо на Шарл VІІ Дофина (1422–1461), 1457 г. – Национален архив на Фран-
ция, Париж.
Съгласие за пътуване на Христофор Колумб, 1492 г. – Архив на короната, Бар-
селона, Испания /Crown of Aragon, Barcelona/.
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Фрагмент от договора, сключен в Санта Фе през 1492 г. между испанската крал-
ска двойка и Христофор Колумб (1451–1506), по силата на който мореплавате-
лят следва да получи управлението над всички открити от него острови – Главен 
архив на Симанкас, Валядолид, Испания /Archivo General de Simancas, España; 
General Archive of Simancas, Valladolid/.
Писмо на Жером Фелипо, граф на Понтшартен и секретар на флота, до Луи ХІV 
Кралят-слънце (1643–1715); в лявото поле на листа е и отговорът на краля с неговия 
собственоръчен подпис, 25.VII.1707 г. – Национален архив на Франция, Париж.

ІV.2.2. АРХИВИ НА РИМОКАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА

Секретен архив на Ватикан, Рим /от лат. Archivum Secretum Apostolicum Vatica
num; Vatican Secret Archives, Rome/.
Зала във Ватиканския секретен архив – Рим.

Създаването на обединена и модерна Италия в резултат от революцията през 
1859–1860 г. води до ликвидиране през 1870 г. на Папската област, чиято територия е 
присъединена към италианската държава.

Самата Папска област е основана още през 756 г., когато франкският крал Пипин 
ІІІ Къси (751–768) дарява на папа Стефан ІІ (23.III.752–25.III.752), Римската област, 
Равенския екзархат и Пентаполис (областта до дн. Анкона).

Споменатото ликвидиране на Папската област инициира конфликт между Пап
ството и кралство Италия по т. нар. Римски въпрос. Същият е решен с подписването 
между двете страни на известните Латерански съглашения на 11 февруари 1929 г., кои
то на практика поставят началото на съвременната теократична държава Ватикан15.

Сикстинската зала на Апостолическата библиотека на Ватикан – Рим.
Изображение № 1: Зала за читатели в Апостолическата библиотека на Ватикан.
Изображение № 2: Зала за читатели в Апостолическата библиотека на Ватикан.
Зала за четене на ръкописи в Апостолическата библиотека на Ватикан.
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Була на папа Климент ІV (1265–1268), 23.III.1268 г. – Национален архив на Фран-
ция, Париж.
Була на папа Урбан VІ (1378–1389) за Хайделбергския университет, 1385 г. 
– <http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak5/sonstiges/timeline/bulle_eng.html>
Заглавна страница на първото печатно издание от 1520 г. на булата на папа Лъв 
Х (1513–1521) срещу Мартин Лутер (1483–1546).

ІV.2.3. ГРАДСКИ АРХИВИ

Дарение на господаря на Сент-Омер и неговия син за Йерусалимския патриарх, 
1137 г. – Национален архив на Франция, Париж.
Печат на гр. Тулуза, 1242 г. – Национален архив на Франция, Париж.
Златна була на унгарския крал Бела ІV (1235–1279), провъзгласяваща Градец 
(част от дн. Загреб) за кралски свободен град, 1242 г. – Хърватски национален 
архив, Загреб /Hrvatski državni arhiv; Croatian State Archives, Zagreb/.
Печат на гр. Сент-Омер, 1200–1299 г. – Национален архив на Франция, Париж.
Капитулацията на гр. Руан от 1.VI.1294 г. – Национален архив на Франция, Париж.
Печат на гр. Дижон, 1300–1399 г. – Национален архив на Франция, Париж.
Писмо от духовенството на провинция Лион до папа Климент V (1305–1314) с 
молба за одобрение на договора, сключен между френския крал Филип ІV Ху-
бави (1285–1314) и епископа на гр. Лион, 1308 г. – Национален архив на Фран-
ция, Париж.
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Националният архив на Франция, Париж /Archives Nationales de France, Paris; 
The National Archive of France/.
Националният архив на Холандия, Хага /Nationаal Archief, Nederland, Den Haag; 
National Archives of the Netherlands, Hague/.
Националният архив на Великобритания, Лондон /The National Archives of United 
Kingdom, London/.
Централният държавен архив на Италия, Рим /Archivio Centrale dello Stato – 
Roma; Central Archives of the State of Italy, Rome/.
Националният исторически архив на Испания, Мадрид /Archivo Histórico 
Nacional, Madrid en España; National Historical Archive of Spain, Madrid/.
Катедралата в гр. Севиля и Главен архив на Индиите в Испания /Catedral de Sevilla y 
Archivo de Indias, España; Cathedral of Seville and General Archive of the Indies, Spain/.
Главен архив на Симанкас в Испания, Валядолид /Archivo General de Simancas, 
Valladolid, España; General Archive of Simancas,Valladolid, Spain/.
Националният архив на Швеция, Стокхолм /Riksarkivet – Stockholm, Sverige; The 
National Archive of Sweden, Stockholm/.
Националният архив на Дания, Копенхаген /Rigsarkivet, København, Danmark; 
Danish National Archives, Copenhagen/.
Националният архив на Белгия, Брюксел /Archives générales du Royaume – 
Bruxelles, Belgique; The National Archives of Belgium, Brussels/.
Държавният архив на Руската федерация, Москва – /Государственный архив 
Российской Федерации; State Archive of the Russian Federation, Moscow/.
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Националният архив на САЩ, Вашингтон /The National Archives of USA, 
Washington/.
Националната библиотека и архив на Канада, Отава /Library and Archives of 
Canada, Ottawa/.
Лого на Международния съвет на архивите (МСА) /International Council on 
Archives (ICA)/ – <http://www.ica.org/>.

Международният съвет на архивите /International Council on Archives/ е създа-
ден на 9 юни 1948 г. под егидата на ЮНЕСКО. Датата 9 юни се чества и като меж-
дународен ден на архивите след решението на генералната асамблея на МСА за това 
през ноември 2007 г. От 1960 г. националната ни архивна служба е член категория А 
на Международния съвет на архивите при ЮНЕСКО и участва в неговата дейност и 
организираните от него международни форуми. С формирането на Европейския клон 
на Международния съвет на архивите /European Regional Branch of the International 
Council on Archives (EURBICA)/ през 2000 г. тя става негов постоянен член.
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VІ. АРХИВОЛОГИЯ – ШКОЛИ, АВТОРИ, 
НАУЧНИ ТРУДОВЕ

Самюел Мюлер /Dr. Samuel Muller/ (1785–1875).
Йохан Фейт /Dr. Johan Feith/ (1858–1913).
Робърт Фруин /Robert Fruin/ (1823–1899).
Методическото пособие на Фейт, Фруин и Мюлер Ръководство за класира-
не и описание на архивите /Manual for the Arrangement and Description of 
Archives/. 1898.
Хилари Дженкинсън /Sir Charles Hilary Jenkinson/ (1882–1961).
Капиталният труд на Дженкинсън Ръководство по администриране на архи-
вите /A Manual of Archive Administration/. 1922.
Еудженио Казанова /Еugenio Casanova/ (1867–1951).
Трудът на Еудженио Казанова Архивистика /Archivistica/. 1928.
Трудът на Адолф Бренеке /Adolf Brenneke/ Архивно дело (Archivkunde. Ein 
Beitrag zur Theorie und Geschichte des Europäischen Archivwessеns. Bearbeitet 
nach Vorlesungsnachschriften und Nachlasspapieren und ergänzt von Wolfgang 
Leesch. Leipzig/. 1953.
Теодор Шеленберг /Theodore Schellenberg/ (1875–1969).
Трудът на Т. Шеленберг Съвременни архиви: Принципи и техники /Modern 
Archives: Principles and Techniques/. 1956.
Ернст Познер /Еrnst Posner/ (1892–1980).
Трудът на Е. Познер Архивите в древния свят /Archives in the Ancient World/. 1972.
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Трудът на Хю Тейлър Представи за архивите: Есета и разсъждения /Imagining 
Archives: Essays and Reflections/. 2002.
Хелен Самюелз /Helen Samuels/ – директор на Архива на Масачузетски техно-
логичен институт, Кеймбридж, САЩ /Director, Archives Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, USA/.
Трудът на Хелен Самюелз Контролиране на миналото: Документиране на 
обществото и институциите /Controlling the past: Documenting Society and 
Institutions/. 2011.
Проф. Евгений В. Старостин /Евгений Васильевич Старостин/ (1935–2011).
Трудът на Е. В. Старостин Чуждестранното архивознание: проблеми на 
историята, теорията и методологията /Зарубежное архивоведение: про-
блемы истории, теории и методологии/. 1997.
Татяна Хорхордина /Татьяна Хорхордина/ – доктор на историческите науки, 
професор в Руския държавен хуманитарен университет /Российский государ-
ственный гуманитарный университет/.
Трудът на Татяна Хорхордина История на Отечеството и архивите /Исто-
рия Отечества и архивы, 1917–1980 гг./. 1994.
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VІІ. БЪЛГАРСКА УНИВЕРСИТЕТСКА 
АРХИВИСТИКА

VІІ.1. ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАУЧНИ 
ТРУДОВЕ

Акад. Иван Дуйчев (1907–1986).
Трудът на Иван Дуйчев:
Лекции по архивистика.1950; 1993.
Доц. Мария Матеева (1921–1993).
Трудът на доц. Мария Кузманова (Матеева):
История на архивите и организация на архивното дело в България. 1966.
Проф. Кънчо Георгиев (1927–2006).
Трудът на проф. Кънчо Георгиев:
Въпроси на българската археография. 1970.
Трудът на проф. Кънчо Георгиев:
Историята и нейните извори. 1981.
Проф. Андриана Нейкова.
Трудът на проф. Андриана Нейкова:
Архиви и общество. 2007.
Поредицата Университетски четения по архивистика. Т. I. 2010.
Поредицата Университетски четения по архивистика. Т. II. 2012.
Поредицата Университетски четения по архивистика. Т. ІІІ. Първа част. 2013.
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VІІ.2. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЕРИОДИКА 
И ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗДАНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ 

АРХИВИ

Юбилеен брой на сп. Архивен преглед.
98-и том от Известия на държавните архиви.
Том 48-и и 49-и от поредицата Архивите говорят.
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VІІІ. ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ

VІІІ.1. ДОКУМЕНТИ И АРХИВИ В БЪЛГАРСКАТА 
СРЕДНОВЕКОВНА ДЪРЖАВА (VІІ–ХІV в.)

VІІІ.1.1. ПИСМЕНИ ТРАДИЦИИ (VІІ–ІХ в.)

Древнобългарски рунически знаци и техните значения според Живко Войников.
Епиграфски надписи с рунически знаци от с. Мурфатлар, разчетени от Ж. Вой-
ников – дн. с. Бесараб, Северна Добруджа – Румъния.
Древнобългарски рунически знаци и техните значения според Петър Добрев.
Рунически знаци (Розетката от Плиска) – Национален археологически инсти-
тут с музей – Българска академия на науките (НАИМ – БАН).
Надпис от Мадара на гръцки език и с някои прабългарски думи: ...Кана сюбиги 
Омоуртаг от бога владетел ... беше ... и направи жертвоприношения ... та-
ггран... ичиргу...
Цитираният текст е разчетен от Веселин Бешевлиев16.

Именник на българските ханове (Уваров препис), от края на ХV в. – Московски 
държавен исторически музей /Государственный исторический музей, Москва/.
Именникът на българските ханове е първият прабългарски летописен паметник, съз-

даден на държавно равнище, и е открит през 1866 г. от руския славист А. Попов във връзка 
с работата му по съставянето на двутомника Обзор хронографов русской редакции.
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В Именника се съдържат имената само на 13 владетели, започвайки от легендар-
ните Авитохол и Ирник до Умар (766).

Що се отнася до хронографите, това са средновековни сборници с преводи от 
гръцки на старобългарски език. В два от тях Попов попада на въпросната хроника с 
имената на князе (канове), годините на тяхното управление и рода им (повечето от 
рода Дуло).

През 1870 г. хърватският историк Фр. Рачки нарича новооткрития паметник 
Именник (Списък) на българските князе, респ. ханове, което наименование се възприе-
ма впоследствие от изследователите.

Посоченият Уваров препис е регистриран под № Увар. 1334 (10). Описан е от ру-
ския архимандрит Леонид през 1894 г., а публикуван и коментиран за първи път от М. 
Тихомиров във Вестник древней истории, 1946, кн. 317.

Именник на българските ханове (Московски препис), от началото на ХVІ в. – 
Московски държавен исторически музей.

Ръкописът се намира в т. нар. Синодална сбирка под № Син. 280. Открит е и пуб-
ликуван от руския славист А. Попов в том І на посочения Обзор хронографов русской 
редакции.

Специалистите считат, че първообраз на споменатия Московски препис е т. нар. 
Погодинов препис (ХVІ в.), който се съхранява в Публичната библиотека на името на 
М. Е. Салтиков-Шчедрин в сбирката на М. Погодин под № 1437, Санкт Петербург.

Лаврентиев сборник, отворен на страницата с началния текст на съчинение-
то За буквите на Черноризец Храбър – Руска национална библиотека, Санкт 
Петербург /Российская национальная библиотека/ – през ХІХ в. Императорска 
публична библиотека, а през съветския период – Държавна публична библиоте-
ка „М. Е. Салтиков-Шчедрин“.
Мадарският конник.

Намира се близо до днешното с. Мадара в Североизточна България. През 1979 г. уникал-
ният скален релеф е обявен от ЮНЕСКО за паметник на световното културно наследство.
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Мадарският конник с надписите (по Геза Фехер), 1924 г.
Изображение на горния десен надпис пред Мадарския конник.
Моливдовул (оловен печат на кан Тервел (700–721) – Византийска колекция, 
Дъмбъртън Оукс, Вашингтон.
Калъпи за изработване на оловни печати, намерени при археологически разкоп-
ки във Велики Преслав.
Булотирион – Държавен музей Ермитаж, Санкт Петербург.

Булотирионът представлява специални клещи, върху чиито рамене били закре-
пяни матрици с гравирани в негатив изображения и надписи, чрез които се нанасяли 
отпечатъци върху двете страни на ядрото, като по този начин се запечатвал и 
шнурът в него.

Изображение на Сюлейманкьойския надпис на кан Омуртаг (814–831) – Архе-
ологически музей, София.
Изображение на Чаталарския надпис на кан Омуртаг – Регионален истори-
чески музей, Плиска.
Изображение на Търновския надпис на кан Омуртаг – Църквата Св. Четири-
десет мъченици, гр. Велико Търново.
Надпис на кан Пресиан (836–852) от гр. Филипи – Археологически музей, Фили-
пи, Гърция /Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων, Ελλάδα; Archaeological Museum of 
Philippi, Greece/.

VІІІ.1.2. ПИСМЕНОСТ, КОДЕКСИ, ЕПИГРАФСКИ 
ПАМЕТНИЦИ, ДОКУМЕНТИ (ІХ–ХІV в.)

Българска средновековна писменост – глаголица и кирилица

Глаголица.
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Листове от Асеманиевото евангелие, Х–ХІ в. – Апостолическа библиотека 
на Ватикан.

Асеманиевото евангелие (Асеманиев кодекс; Ватикански кодекс и др.), наречено 
на името на откривателя си, се счита за най-стария запазен глаголически паметник, 
написан на пергамент. През 1736 г. ръкописът е открит в един славяно-гръцки манастир 
в Йерусалим от учения-ориенталист Йосиф Симон Асемани (Assemanus, J. S.), който е 
и префект на Апостолическата библиотека на Ватикан. Той го купува от монасите и 
по-късно го пренася в Рим заедно с други уникални ръкописи, които открива по време на 
своето второ пътешествие с научна цел в Близкия изток18.

Асеманиевото евангелие съдържа 158 пергаментни листа с размер 23 × 17 см.19 Ръ-
кописът е богато украсен, а съответното глаголическо писмо е послужило впоследствие 
като образец за създаването на печатната глаголица. Същата от втората половина на 
ХІХ в. се използва при публикуването на средновековните глаголически паметници.

Глаголически листове от Рилския манастир, края на Х в. – Рилски манастир; 
Руска национална библиотека, Санкт Петербург.
Листове от Зографското евангелие, написано с глаголица, края на Х в. или пър-
вата половина на ХІ в. – Руска национална библиотека.

По своите палеографски особености Зографското евангелие се отнася към т. нар. 
обла (кръгла) глаголица20. В сегашния си вид паметникът съдържа текста на четири-
мата евангелисти, но с някои липси при Матей, които през ХІІ в. са били допълнени с 
текст, написан на пергамент, взет за целта от по-старо глаголическо евангелие.

През 1860 г. българското монашеско братство в Зографския манастир, по името 
на който е наречено евангелието, изпраща този паметник чрез посредничеството на 
П. И Севастиянов като дар за руския император Александър ІІ (1855–1881). Впослед-
ствие Зографското евангелие е предадено в споменатата Императорска публична 
библиотека.

Кирилица.
Листове от Савина книга – кирилица, първата половина на Х в. – Руски дър-
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жавен архив на древните актове /Российский государственный архив древных 
актов – РГАДА/.
Добруджански кирилски надпис от 943 г.:

въ] гьрьцѣхь
въ] лѣто ѕун҃а
п]ри Димитрѣ бѣ жоупанѣ

Лист от Енинския апостол, ХІ в. – Национална библиотека Св. св. Кирил и 
Методий (НБКМ), № 1144.

Енинският апостол е старобългарски ръкопис от втората половина на ХІ в. (из-
борен апостол с календарен текст). Ръкописът в обем 39 листа с дължина между 19–20 
см и ширина 15.5 см, е открит през 1960 г. при реставриране на старинната църква Св. 
Петка Търновска в с. Енина, дн. Старазагорска област21.

Липсват началото и краят на текста, но се предполага, че първоначално ръкопи-
сът е имал около 220 листа.

Апостол (гр. apostolos – изпратен, всеки от 12-те ученици на Христос), богослу-
жебна книга на православната църква, която съдържа откъс от Деяния на апосто-
лите или от другите апостолски послания. Текстът се чете по време на богослужение 
от църковните певци.

Ръкописи (кодекси)

Фрагмент от Азбучна молитва на Константин Преславски, руски препис от ХІІ 
в. – Държавен исторически музей, Москва /Государственный исторический му-
зей, Москва/.

Азбучната молитва е поетична творба от ІХ–Х в., написана с лирическо вдъхнове-
ние в дванадесетосрични стихове, подредени в азбучен акростих.

Акростих (гр., стихотворение, на което началните букви на стиховете образуват 
дума, словосъчетание или израз).
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Стихотворението е открито от руския учен М. П. Погодин и е публикувано през 
1825 г. Старобългарският оригинал е изгубен, но са запазени около 40 преписа, най-ста-
рият от които е от ХІІ в.22

Лист от Шестоднева на Йоан Екзарх, руски препис от ХV в. – Рилски манастир.

Литературен паметник от ІХ–Х в. и най-значителното съчинение на Йоан Екзарх, 
който също е бележит старобългарски писател на кръга от Преславското книжовно 
средище.

Самият автор отбелязва още в пролога, че посвещава и поднася в дар съчинението си 
на своя владетел цар Симеон Велики (893–927): „... На него пък, на владетеля, нека Бог-Гос-
под, владетелят на владетелите, да му даде живот богоугоден, за да заслужи рая ...“23.

Йоан Екзарх, въпреки че използва образци на византийската патристична лите-
ратура, създава оригинална композиция на своето произведение в избрания формат – 
Шестоднев. Стремейки се да разкрие тайните на битието, той успява да системати-
зира в единна мирогледна система религиозните, философските и естественонаучните 
възгледи на своето време, както и да посочи мястото на човека във всемира, а също и 
етичните норми на неговото поведение.

Досега са известни около 50 преписа на Шестоднева, повечето от които са напра-
вени в Русия, където той продължава да се преписва до ХІХ в.

Лист от Беседа против богомилите на Козма Презвитер, Х в. (вероятно по 
времето на управлението на цар Борис ІІ (969–971), приемник на цар Петър І 
(927–970) – Национална библиотека на Сърбия, Белград /Народне библиотеке 
Србије, Београд; National Library of Serbia, Belgrade/.

Беседа против богомилите е произведение, в което авторът изобличава появилата 
се в България ерес на поп Богомил и неговите последователи. Целта му е да предпа-
зи християните от възгледите на богомилите, които: „...Като хулят богатите, учат 
своите да не се подчиняват на господарите си; ненавиждат царя; ругаят старейшини-
те, укоряват болярите ...“24.

Критично е отношението на автора и към представителите на висшия църковен 
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клир, някои от които са станали духовници не по призвание, а чрез подкуп. Според него 
богомилството се разпространява, защото те именно не поучават миряните.

Произведението на Козма Презвитер добива широка известност в източноправослав-
ния свят през Средновековието. За това свидетелстват и запазените 25 сравнително пълни 
по-късни негови преписи, направени през периода ХV–ХІХ в., както и около 30 различни ком-
пилации, съдържащи извлечения или интерпретации на основата на оригиналния текст.

Листове от Палаузовия препис на Синодика на цар Борил (1207–1218) (Бори-
ловият синодик), от края на ХІV в. – НБКМ 289 (55),София.

Съставителите на Бориловия синодик следват византийския първообраз на този 
формат сборници.

Палаузовият препис е наречен на името на Спиридон Палаузов (1818–1872), който 
през 1855 г. оповестява пред руската научна общност съществуването на този уни-
кален български средновековен ръкопис, открит десет години преди това от неговия 
братовчед Николай Христофорович Палаузов25.

Въпросният препис е на хартиен носител и съдържа 118 листа с размери 210 × 140 
мм. През 1928 г.

Бориловият синодик е публикуван от М. Г. Попруженко (1866–1944), който от 
1919 г. е професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“26.

Синодик (гр. synodikos – сборник с решения на църковен събор; послания на цър-
ковен събор до епископи или вярващи; книга с имена на умрели за поменуване по време 
на богослужение). Понятието Синодик на православието или Синодик в неделята на 
православието (843) се използва за обозначаването на сборник с текстове, които са 
имали предимно литургично предназначение.

Лист от Дриновия препис на Бориловия синодик, включен в сборник от ХVІ 
в. – НБКМ, № 432/634, София.

Този препис носи съответно името на известния историк, основател и първи пред-
седател на Българското книжовно дружество, основано в Браила през 1869 г., Марин 
Дринов (1838–1906).
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Текстът на Дриновия препис е разположен на л. 184 «а» до 203 «б» от общо 216 
хартиени листа в сборника.

Листове от Манасиевата хроника (Ватиканския кодекс), 1345/1346 г. – Апос-
толическа библиотека на Ватикан.

Манасиевата хроника, която съдържа 206 пергаментни листа, е превод на хро-
никата на Константин Манасий, византийски писател от ХІІ в., като текстът е до-
пълнен със сведения за събития, свързани с българската средновековна история и вла-
детелите ни.

Ръкописът е богато украсен с 69 художествено изработени миниатюри, 19 от кои-
то също са с български сюжети и образи.

Листове от Лондонското четвероевангелие, 1356 г. – Британска библиотека, 
Лондон.

Кодексът съдържа и 350 миниатюри, които са копия от украсата на византийски 
ръкопис от ХІ в.

Листове от Номоканон, препис, направен от йеромонах Симеон в края на ХІV 
в. – Национален църковен историко-архивен институт /НЦИАИ/, София.

Номоканон /Кръмчая; Кормчая книга/ е наименование на византийските юри-
дически сборници, които се появяват през VІІ в. Същите съдържат апостолски и 
съборни правила относно реда в църквата като общност на вярващите, както и вла-
детелски разпоредби, регламентиращи взаимоотношенията между църквата и вла-
детелската институция.

Съответните църковни правила, които са задължителни за клира и миряните, са 
били официална юридическа норма, а нарушаването им се наказвало с лишаване от сан, 
епитимия (покаяние) или отлъчване от църквата.

Непосредствено след покръстването патриарх Фотий (Св. Фотий – 858–867; 
877–886) изпраща на княз Борис текстове на основните византийски църковни и свет-
ски закони с цел подпомагане устройството на новопокръстената държава според 
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принципите на християнската вяра и християнския нравствен закон, олицетворявани 
от Византия27.

Лист от Сборник със слова и жития, ХV в. – Рилски манастир.

Епиграфски паметници

Копие на надписа от с. Балши (дн. Албания), за покръстването на българите, 
извършено през 865 г. при княз Борис І Михаил (852–889, починал през 907) – 
Национален исторически музей (НИМ), София.
Билингвистичен надгробен паметник с кръст в памет на Ана, дъщерята на княз 
Борис І Михаил – НИМ, София.
Копие на колоната с граничния Наръшки надпис от времето на цар Симеон, 904 
г. – Национален Военноисторически музей /НВИМ/.

Надписът е открит при с. Наръш (дн. Неа Филаделфия, 22 км. Северно от Солун, 
Гърция).

Текстът на надписа гласи:
Лето 6412 [904 г.] от сътворението на света, индиктион 7.
Граница на ромеи и българи
при Симеон, архонт от Бога на българите,
при Теодор Олгу таркан и
при Дристър комита28.

Копие на Битолския надпис на Иван Владислав, в който той се титулува: само-
държец български, 1015–1016 г. – НИМ, София.
Търновски надпис (триумфален), на цар Иван Асен ІІ (1218–1241) в чест на 
победата му над епирския владетел Теодор Комнин (1215–1224) в Клокот-
нишката битка, състояла се на 9.III.1230 г, която осигурява значително тери-
ториално разширение на България – църква Св. Четиридесет мъченици, гр. 
В. Търново.
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Станимашки надпис на цар Иван Асен ІІ, посветен на възстановяването и 
доизграждането на крепостта през 1230–1231 г. – изсечен на скала при Асено-
вата крепост.
Кричимски надпис на цар Иван Асен ІІ – върху скала при крепостта Иваново 
кале, близо до Кричим, Пловдивско.

Надписът е открит през 1942. Издълбан около 1230 г., когато Иван Асен II завладя-
ва крепостта. В новобългарски превод Кричимският надпис гласи: „На този камък седя 
цар Асен, когато превзе Кричим“.

Документи

Фрагмент от писмо на цар Калоян (1197–1207) до папа Инокентий ІІІ (1198–
1216), в което се съдържа формулата: Калоян, цар на българи и власи – Секре-
тен архив на Ватикан.
Ватопедска грамота, с която цар Иван Асен ІІ дарява на Ватопедския манастир 
Света Богородица, с. Семалто в Серска област – Ватопедски манастир, Атон 
(Света гора).

Открита е през 1929 г. от гръцките учени М. Ласкарис и И. Пападопулос в архива 
на манастира29. Текстът е написан с червено мастило на хартия, като листът е с раз-
мери 33.3 × 24.4 см.

Дубровнишка грамота (повеля) на цар Иван Асен ІІ – Библиотека на Академи-
ята на науките в Санкт Петербург.

Открита е през 1817 г. в Архива на гр. Дубровник, а през 1836 г. е предадена в по-
сочената библиотека, където се съхранява и понастоящем. Текстът е на хартия, като 
листът е с размери 24 × 14.5 см.30

Рилска грамота на цар Иван Шишман (1371–1395), дадена на Рилския мана-
стир на 21.IX.1378 г. – Музей на Рилския манастир.
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Витошка грамота на цар Иван Шишман, дадена на манастира Света Бого-
родица Витошка (дн. Драгалевски манастир Успение Богородично), през пе-
риода 1378–1385 г. – Зографски манастир, Атон (Света гора)31.

VІІІ.2. ДОКУМЕНТИ И АРХИВИ ОТ ОСМАНОТУРСКИЯ  
ПЕРИОД В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

VІІІ.2.1. ДОКУМЕНТИ И АРХИВИ В ОСМАНСКАТА 
ИМПЕРИЯ

Писменост и реквизити на официалните 
документи

Арабица – консонантно писмо, създадено през V в. от арабите.

Османците възприемат арабската писменост през Х в., като я адаптират към 
фонетичните особености на своя език, а съответните документи от разглеждания 
период са османотурски документи, написани с арабица.

През 1928 г., когато президент на Република Турция е Мустафа Кемал Ататюрк 
(1923–1938), а министър-председател е Исмет Инюню (1925–1937), арабицата е заме-
нена с латиница, която се използва и понастоящем.

Визуални елементи на султанската тугра: 1. Двата овала вляво символизират 
Черно море (вътрешният), а Средиземно море (външният); 2. Трите вертикални 
линии са символ на независимост; 3. Трите вълнообразни линии символизират 
ветровете, които духат в посока от изток на запад; 4. Двете удължения вдясно 
са графични стилизации на кинжал и ятаган, които в случая символизират сила и 
мощ; 5. В долната част на всяка тугра традиционно са изписани името на власт-
ващия султан, на неговия баща, както и неизменният девиз: Винаги победител.
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Султанска тугра – личният знак на всеки от общо 36 султана в Османската 
империя под формата на монограм, който задължително се поставял върху офи-
циалните документи.
В туграта на султан Махмуд ІІ (1808–1839) посоченият надпис в превод оз-
начава: Махмуд Хан, син на Селим ІІІ Абдул Хамид I (1774–1789) Винаги по-
бедител.
Изображения на султански тугри:
Изображение № 1: Тугра на султан Орхан І (1326–1362).
Изображение № 2: Тугра на султан Сюлейман І Великолепни (1520–1566).
Изображение № 3: Тугра на султан Селим ІІІ (1789–1807).
Изображение на печат на имам от с. Дерекьой, (вероятно, дн. с. Пандросос, Гър-
ция), 1912 г. – Държавен архив (ДА) – Смолян.
Филигран (фр. filigrane от лат. filum – нишка, и granum – зърно), воден знак на 
хартия.

Османотурски административни 
документи

Ферман на султан Абдул Азис (1861–1876) за учредяването на Българската Ек-
зархия, 26.II.1870 г. – БИА, НБКМ.
Берат за назначаването на неврокопския (дн. гр. Гоце Делчев) митрополит Ила-
рион, 1895 г.32

Лист от дефтер, 1872 г. – Колекция Ориенталски отдел, НБКМ.
Листове от кадийски сиджил с текстове на фермани, берати, хюджети по 
имотни въпроси и други документи, 1656–1657 г. – Колекция Ориенталски 
отдел, НБКМ.
Ръкопис (шериатско право) от Агушевата библиотека – Народна библиотека 
Иван Вазов, Пловдив.
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Aрзухал (молба от частно лице) от Ибрахим Мютеферика до султана за увели-
чаване на възнаграждението му, 1717 г. – Колекция Ориенталски отдел, НБКМ.

VІІІ.2.2. ОСМАНОТУРСКА АРХИВНА КОЛЕКЦИЯ 
В ДЪРЖАВЕН АРХИВ – СМОЛЯН

Разписка за платен поголовен данък (джизие) от жителите на с. Чокманово, 1615 г.
Протокол на шериатски съд в с. Ахъ Челеби (дн. Смолян), 1667 г.
Споразумение за разтрогване на брак, 1700 г.
Ферман на султан Махмуд ІІ (1808–1839) за ремонт на църквата в с. Долно Рай-
ково, 1836 г.
Листове от дефтер за разпределянето на дължимите данъци между жителите на 
с. Дере и кебир (дн. Момчиловци), 1837 г.
Тапия за изкупуване на юрушки пасища под връх Карлък от заможни жители на 
с. Широка лъка, 1804/5 г.
Худутнаме (от худут – граница), крепостен акт, в който се определят границите 
на мерата, а в случая относно определянето на границата на мерата на селата 
Аламуд (дн. Полковник Серафимово) и Търън, 3.X.1844 г.
Еснаф тескереси (занаятчийски свидетелства) на Георги Михов от с. Четак 
(дн. Устово), 1867 г.; 1871 г.
Хюджет (съдебен протокол) за възстановяване право на собственост, отнета 
неправомерно с представянето на фалшиви документи, 1878 г.
Официално писмо за внесени суми и вещи за погасяване на дълг, 1879/1880 г.
Договор за продажба на 1/2 от дюкян (магазин) в с. Четак (дн. Устово), 6.I.1887 г.
Удостоверение за поданство в Османската империя, 1887 г.
Разписки за пощенски записи и колети на занаятчии от селата Устово и Райково, 
1898–1902 г.
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Военно тескере (повиквателна) за Хасан, син на Ахмед, от с. Брезе, Неврокоп-
ска кааза, подлежащ на военна служба според военния регистър, 1903 г.
Нюфус тескереси (лична карта) на Салих Коджаибрахим от с. Йенидже (дн. с. 
Генисея, Гърция), 1904 г.
Снимка на Агушевите конаци от 1914 г. в с. Могилица, съхранявана в личния 
архивен фонд на Агуш Ага.
Снимка на конаците на Агуш Ага от 1919 г. в с. Черешево.
Писмо на хафъз Салих до сина му Мехмед, написано на арабица, 1957 г.

VІІІ.3. БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ И АРХИВНИ 
СБИРКИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Документи

Лист от Станимировия писмовник, 1783 г. – БИА, НБКМ.
Листове от кондика на източноправославната община в гр. Ески Джумая (дн. гр. 
Търговище), 1826 г. – БИА, НБКМ.
Лист от кондиката (Тевтеръ) на шивашкия и абаджийския еснаф в Пазарджик, 
1857 г. – БИА, НБКМ.
Снимка на участници във Втората българска легия – на първия ред, третият от-
ляво надясно е Васил Левски, 1868 г., Белград – БИА, НБКМ.
Писмената клетва на Васил Левски, 16.VI.1872 г. – БИА, НБКМ.
Протокол на ЦБРК, 21.VIII.1874 г. – БИА, НБКМ.
Кондика (Тевтеръ) на Българската църковна община в Самоков за 1875 г., (Яну-
арий 1) – БИА, НБКМ.
Оставката на Христо Ботев като член на Българския революционен комитет, 
30.IX.1875 г. – БИА, НБКМ.
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Снимка на членовете на Българското централно благотворително общество 
(БЦБО), 1876 г., Букурещ – БИА, НБКМ.

Печати

Печат – бронз и дърво, с текст на османотурски и в превод на български език: 
БЪЛГАРСКА ОБЩИНА ВЪ ПЛЕВЕНЪ, размери 10.8 см × 4.4 см, 1869 г.
Печати на Българската църковна община и на читалището във Воден (дн. Гър-
ция), 1870 г.
Печат на Русчушкото училище (дн. гр. Русе).
Печати на БРЦК.
Печат на майстор Колю Фичето, 1870 г. – Музей към Дряновския манастир.

Документи от личен произход

Снимка на Георги С. Раковски (1821–1867) – БИА, НБКМ.
Поемата Горски пътник на Георги С. Раковски, 1856 г. – БИА, НБКМ.
Листове от дневника във връзка с похода през 1854 г. на четата на Георги С. Ра-
ковски – БИА, НБКМ.
План за Освобождението на България на Георги С. Раковски, 1861 г. – БИА, 
НБКМ.
Предложение на Георги С. Раковски, 1864 г. – БИА, НБКМ.
Лист от Привременен закон на народните горски чети от 1867 г. на Георги С. 
Раковски, Букурещ – БИА, НБКМ.
Снимка на Любен Каравелов (1834–1879) – БИА, НБКМ.
Автограф на Любен Каравелов.
Снимка на Васил Левски (1837–1873) – Държавен архив – Смолян.
Листове от Личния бележник на Васил Левски – БИА, НБКМ.
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Лист от Наредата на работниците за освобождението на българския народ, 
1871 г. – БИА, НБКМ.
Снимка на Христо Ботев (1848–1876) – БИА, НБКМ.
Листове от Личния бележник на Христо Ботев – БИА, НБКМ.
Прощалното писмо на Христо Ботев до неговото семейство, 17.V.1876 г. – БИА, 
НБКМ.
Снимка на парахода Радецки – БИА, НБКМ.

Книги и периодичен печат

Листове от Зографския препис на История славянобългарска, 1762 г. – Зо-
графски манастир, Атон (Света гора).
Първият (Котленски) препис на История славянобългарска, направен от 
Софроний Врачански през 1765 г. – БИА, НБКМ.
Рибният буквар на Петър Берон, 1824 г.
Първото българско списание Любословие, 1844 г., издавано от Константин Фо-
тинов (ок. 1790–1858) – БИА, НБКМ.
Първият брой на Цариградски вестник от 1848 г. – БИА, НБКМ.

Излиза с прекъсвания в Цариград, 1 ян. 1848–28 дек. 1862 г. Основан, редактиран и из-
даван от Ив. Богоров до 1850 г., Ал. Екзарх (1850–1862 г.), Т. Бурмов (1 бр. 25 юни 1860 г.)33.

Вестник Дунавски лебед, издаван от Георги С. Раковски, 1857 г. – БИА, НБКМ.
Вестник Свобода, издаван от Любен Каравелов, 1869 г. – БИА, НБКМ.
Вестник Дума на българските емигранти, издаван от Христо Ботев, 1871 г. – 
БИА, НБКМ.
Първият брой на Периодическо списание на Българското книжовно дружество, 
1870 г. – НБКМ, БИА.
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VІІІ.4. ИДЕИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА СЪЗДАВАНЕ 
НА НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ (1878–1951)

VІІІ.4.1. ФОРМИРАНЕ НА ПЪРВИТЕ АРХИВНИ КОЛЕКЦИИ

Сградата на Народната библиотека в София, построена през 1899 г. по проект 
на арх. Алекси Начев.

Още през 1879 г. на Народната библиотека е предаден архивът на Учредително-
то събрание, което на 16.IV.1879 г. гласува Търновската конституция. А през 1881 
г., изпълнявайки завещанието на Любен Каравелов, неговите роднини също предават 
библиотеката и личния му архив на Народната библиотека. Тази традиция има своите 
последователи и в резултат с течение на времето в НБ чрез дарения се формират ценни 
архивни колекции. На това основание през 1924 г. е създаден съответно Архивен отдел, 
а в Правилника на Народната библиотека от 1926 г. се отбелязва, че: „... Народната 
библиотека се грижи да събере, класифицира, проучи и постави на разположение на 
публиката за научни цели всички архиви с историческо и културно значение, а също и 
отделни исторически писма и документи по духовното и политическото възраждане на 
българския народ, както и по отношенията му със съседни и други народи“34.

Изображение № 1: Залата за читатели в Народната библиотека в София.
Изображение № 2: Залата за читатели в Народната библиотека в София.
Кабинетът на директора на Народната библиотека.
Сградата на Българската академия на науките в София.

Научният архив на БАН е най-старият архив у нас, който на практика започва да 
се формира още с учредяването на Българското книжовно дружество в Браила през 
1869 г. Дружеството си поставя задача да организира архив не само за документите, 
свързани с неговата дейност, но и за събирането на документални свидетелства и ма-
териали, отнасящи се за българския език, словесност, история и др. За да популяризира 
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идеята си сред членовете и спомоществователите на БКД, най-интересните от изпра-
тените архивни документи и материали започват редовно да се публикуват в специали-
зираното му издание Периодическо списание.

VІІІ.4.2. ПЕЧАТНА ИЗВОРОВА БАЗА НА БЪЛГАРСКАТА 
ИСТОРИЧЕСКА НАУКА

Константин Иречек (1854–1918).

Във връзка с необходимостта от осигуряване на достъпна печатна изворова ба-
за за изследванията по българска история проф. Константин Иречек пръв след Осво-
бождението предлага да бъде подготвен многотомен корпус, в който да се публикуват 
писмените ни паметници. За целта той визира като модел и наименование известния 
корпус Monumenta Germaniae Historica (MGH) – Паметници за немската история.

Проф. Иван Шишманов (1862–1928).
Сборник за народни умотворения, наука и книжнина (СбНУНК), издание на 
тогавашното Министерство на народното просвещение (МНП), с редактор 
проф. Иван Шишманов.

През 1889 г. по негова инициатива в сборника се открива и поддържа рубриката 
Материали за историята на Българското възраждане. До 1912 г. в СбНУНК са пуб-
ликувани около 1400 документални свидетелства от български произход, които заемат 
общо 2000 страници. Освен тях са публикувани и няколкостотин османотурски, а също 
немски, френски, руски и други дипломатически документи, отнасящи се до българско-
то националноосвободително движение през посочения период.

През 1906 г. със заповед на проф. Иван Шишманов в качеството му на министър на 
МНП е учредена Археографическа комисия към Министерството в състав: проф. Васил 
Златарски, проф. Беньо Цонев, проф. Любомир Милетич, Стоян Аргиров и проф. Шишма-
нов. Нейната задача е да организира публикуването на: „... по-важните български езико-
ви, исторически и художествени паметници, които се намират в България и в чужбина“35.
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От името на комисията се издават специализираните поредици Български стари-
ни и Български художествени старини.

Първата книжка на списание Български старини, издание на Археографиче-
ската комисия.
Проф. Любомир Милетич (1863–1937).

През 1908 г. в кн. 2 на споменатата поредица Български старини проф. Л. Ми-
летич публикува Копривщенски дамаскин, а през 1923 г. в кн. 7 на същата поредица 
– Свищовски дамаскин.

Дамаскин – Сборник с поучения от църковния писател Дамаскин; Сборник с църков-
ни поучения от ХVІІ–ХІХ в., които са превод на поученията на Дамаскин и други църков-
ни писатели; Слово или поучение, което е било четено в църква.

Проф. Беньо Цонев (1863–1926).

През 1906 г. в кн. 1 на поредицата Български старини проф. Б. Цонев публикува 
Добрейшово евангелие, а през 1914 г. в кн. 4 – Врачанско евангелие.

Добрейшово евангелие, публикувано от проф. Беньо Цонев в кн. 1 на Български 
старини, 1906 г.
Проф. Васил Златарски (1866–1935).

През разглеждания период проф. Васил Златарски е пряко ангажиран с проблемите 
по осигуряване на необходимата печатна изворова база за изследванията по история 
при липсата у нас по същото време на държавни исторически архиви. Не е случайно, 
че той е един от членовете на създадената през 1905 г. Археографическа комисия към 
МНП. През 1925 г. в качеството си на председател на Българското историческо дру-
жество (БИД) проф. Златарски докладва пред неговото редовно годишно събрание, че 
той, заедно с проф. Мутафчиев и проф. Ников „... вземат инициативата да подредят 
и подготвят за издаване паметниците за българската история в споменатата по-горе 
Monumenta Bulgariae Historica (MBH).

В началото на 30-те години проф. Златарски като председател на Историко-фи-
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лологическия клон на Българската академия на науките е ангажиран с реализиране-
то на идеята за подготовката на многотомната серия Документи за българската 
история, в която да бъдат публикувани „... всички книжовни паметници и документи, 
отнасящи се до българската стара и нова история, пръснати по разни европейски хра-
нилища и държавни архиви“36.

Проф. Петър Мутафчиев (1883–1943).

Проф. Петър Мутафчиев също има принос за разработване на програми и обоснова-
ни предложения от името на българските историци и хуманитаристи до съответните 
институции през разглеждания период за организиране на системно издирване, критично 
проучване и публикуване на писмените извори за българската история. Особено актуален 
и научно аргументиран е неговият доклад от 1940 г., адресиран до тогавашния Исто-
рико-филологически клон на Българската академия на науките с предложение за пуб-
ликуване на средновековните ръкописи и документи за българската история в 5-томен 
корпус Monumenta Bulgariae Historica (MBH) – Паметници за българската история37.

Проф. Петър Ников (1884–1938).

Проф. Петър Ников е съпричастен към усилията на българската историческа ко-
легия през разглеждания период за осигуряването на печатна изворова база като пред-
поставка за изследванията по история. Както отбелязахме, по решение на Българско-
то историческо дружество той, заедно с проф. Васил Златарски и проф. Петър Му-
тафчиев, е привлечен в подготовката на първия том на споменатия корпус Monumenta 
Bulgariae Historica (MBH), но проектът не се реализира. А през 1920 г. проф. Ников в 
своята публична лекция Задачите на днешната българска историография по повод 
избирането му за доцент във Философско-историческия факултет на Софийски уни-
верситет припомня тази позабравена вече идея на проф. Константин Иречек38. Според 
него обаче тя продължава да е актуална с оглед нерешените проблеми на изворовата 
база за изследванията по история у нас.

Трудът на проф. Йордан Иванов (1872–1947) Български старини из Македо-
ния, 1908 г.
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ІХ. ИЗГРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА 
АРХИВНА СИСТЕМА – ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННА 

ОРГАНИЗАЦИЯ

ІХ.1. РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН 
ОТРАСЪЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1951–1989

ІХ.1.1. АРХИВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Решение на секретариата на ЦК на БКП за създаване на сектор Партиен архив 
при ЦК, 6.II.1946 г.39

Указ № 515 на Президиума на Народното събрание за Държавен архивен фонд 
(ДАФ) на НРБ, 10.X.1951 г.40

Постановление № 344 на Министерски съвет за организиране на ДАФ и одо-
бряване на Правилника на Архивно управление при МВР, 18.IV.1952 г.41

Правилници за статута и устройството на Централен държавен исторически 
архив (ЦДИА) и Централен държавен архив на Народна република България 
(ЦДА на НРБ), 15.VII.1952 г.42

Правилници и методически регламенти относно устройството и дейността на 
партийните архиви, София, 1964 г.43

Заповед на министъра на информацията и съобщенията за създаване на Центра-
лен държавен технически архив (ЦДТА), 2.I.1974 г.44

Правилник за задачите, организацията и дейността на ЦДТА, 27.VIII.1975 г.45
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ІХ.1.2. СТРУКТУРА, ТИПОЛОГИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ 
НА ДЪРЖАВНИТЕ АРХИВИ

Структурен модел на националната архивна система през 1981 г.46

Читалнята на Софийски градски и окръжен държавен архив (СГОДА) – дн. 
Регионална дирекция Държавен архив – София47.
Сградата на ДА – Пазарджик48.
Сградата на ДА – Варна – дн. Регионална дирекция Държавен архив – Варна49.
Читалнята на Научния архив на Българската академия на науките (НА на 
БАН)50.
Архивохранилището на Архива на Министерството на вътрешните работи 
(АМВР)51

Пътеводители на държавните архиви.
Печатни издания на инвентарни описи и каталози на ЦДИА52.

ІХ.2. БЪЛГАРСКАТА АРХИВНА РЕФОРМА

Решение на Висшия съвет на Българската социалистическа партия (ВС на БСП) 
за предоставяне на държавните архиви на документите на Българската комунис-
тическа партия (БКП) от периода 1948–1989 г., 27.V.1991 г.53

Договор между ВС на БСП и Главно управление на архивите при Министер-
ски съвет (ГУА при МС) за предоставяне за съхранение и използване на доку-
ментите на Централния партиен архив и местните партийни архиви за периода 
1891–10.XI.1989 г., 8.VII.1993 г.54

Закон за Националния архивен фонд (НАФ), обн. ДВ, бр. 57 от 13.VII.2007 г.
Карта на архивната мрежа в България, в която са обозначени 6-те регионал-
ни дирекции в София, Пловдив, Бургас, Варна, В. Търново и Монтана, заедно с 
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принадлежащите към тях държавни архиви със статут на отдели в останалите 
областни градове.
Сградата на Централния държавен архив (ЦДА), София.
Първата сграда на Държавния военноисторически архив (ДВИА), гр. В. Търново.
Сградата на Централизирания архив на Комисията по досиетата.

ІХ.3. АРХИВИТЕ В МРЕЖОВОТО ОБЩЕСТВО

Новото издание на Методическия кодекс, Изд. на ДАА, 2013 г.
Информационна система на държавните архиви (ИСДА) – система за упра-
вление на процесите и данните, свързани с приемането, обработката и използва-
нето на традиционни архивни документи на хартия, предназначени за постоян-
но съхранение в агенцията – <http://212.122.187.196:84/FundSearch.aspx.>.
Уебсайт на проекта APEnet (Archives Portal Europe network) /Европейски архи-
вен мрежови портал/ – <http://www.apenet.eu/>.

APEnet е проект, реализиран от 17 европейски национални архива в тясно сътруд-
ничество с Европеана (Europeana) през периода 15 януари 2009 г.–15 януари 2012 г.

APEnet е първата версия на Интернетпортал за архивни документи в Европа, т.
нар. Архивен агрегатор на Европеана.

Уебсайт на проекта APEx (Archives Portal Europe network of excellence) /Ев-
ропейски архивен мрежови портал за върхови постижения/ – <http://www.
apex-project.eu/>.

APEx е продължение е на проекта APEnet и основната му цел е да доразвие ин-
фраструктурата на Европейския архивен портал (Archives Portal Europe), както и да 
разшири мрежата на страните участнички.

Проектът APEx стартира на 1 март 2012 г. и ще продължи до 1 март 2015 г. В него 
участват 28 страни, между които и България чрез Държавна агенция „Архиви“ (ДАА).
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Уебсайт на Европейския архивен портал /Archives Portal Europe/ – </http://
www.archivesportaleurope.net/>.

Общоевропейският архивен портал предоставя възможности за достъп до нацио-
налните архивни ресурси на европейските държави. В резултат се осигуряват необхо-
димите трансгранични онлайн е-услуги за всички заинтересувани граждани, потреби-
тели на ретроспективна документна информация.

Уебсайт на Европеана (Europeana) – </http://www.europeana.eu>/.

Целта на Стратегическия план Европеана (Europeana) за периода 2011–2015 г. е 
създаването на Единна цифрова библиотека за дигиталното съдържание на култур-
ното и историческото наследство, съхранявано в националните архиви, библиотеки и 
музеи на държавите членки на ЕС.

ІХ.4. СПЕЦИАЛНОСТ АРХИВИСТИКА 
И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА В СУ

Катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини.
Уебсайт на Електронната библиотека по архивистика и документалистика 
– <www.electronic-library.org>.

Библиотеката е без аналог у нас и на практика е важна стъпка към бъдещото дис-
танционно обучение по архивистика в условията на съвременното мрежово общество. 
Информационният ù ресурс на този етап е в обем около 40 000 страници, респ. 52 книги, 
2020 статии и 3 пътеводителя на архиви.

Проф. д-р Андриана Нейкова представя първия том от поредицата Универси-
тетски четения по архивистика, 2009 г.
Официално откриване на VIII по ред научна конференция на тема: Българската 
университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и 
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професионални профили – 10 и 11.IV.2014 г., зала № 1 и № 2 на Софийски уни-
верситет „Св. Климент Охридски“.

През периода 2005–2014 г. по инициатива на преподаватели от специалност Ар-
хивистика и документалистика в Исторически факултет на СУ са проведени осем 
научни конференции, посветени на актуални проблеми на теоретичната архивистика, 
архивните институции, професията архивист и университетската архивистика.

Хроника и тематика на конференциите:
1. Българската университетска архивистика като образователен модел – исто-

рия и бъдеще – 18–19 април 2005 г.;
2. Конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Иван 

Дуйчев (1907–2007) – 18–19 април 2007 г.;
3. Българските архиви и университетската архивистика през 21 век – 18–19 ап-

рил 2008 г.;
4. Европейските архивни приоритети и българската архивна реформа, включи-

телно и кръгла маса на тема: Българските архиви и професията „архивист“ в Евро-
пейския съюз – 18–19 април 2010 г.;

5. Съвременната класическа архивистика и българската университетска ком-
пютърна архивистика – взаимодействие, политики, стратегии, реализирана в два 
модула: Съвременните архиви, българската университетска архивистика и възмож-
ности за междуинституционално сътрудничество; Специалност Архивистика и 
документалистика – постижения, проблеми, перспективи – 18–19 април 2011 г.;

6. Юбилейна конференция на специалност Архивистика и документалистика на 
тема: Архиви, професия, образование – реалности и стратегии – 18–19 април 2012 г.;

7. Философия на архивното познание и постижения на българската универси-
тетска архивистика – 18 април 2013 г;

8. Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съ-
държание и професионални профили – 10–11 април 2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРХИВИСТИКА

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра: Архивистика и помощни исторически дисциплини
ОКС: бакалавър
Специалност: История
Форма на обучение: редовна
Хорариум: напр. 60 ч. (30 л. + 30 упр.); кредити
Вид дисциплина: задължителна
Лектор/и/: проф. д-р Андриана Нейкова

АНОТАЦИЯ

Университетската учебна дисциплина Архивистика в специалност История запоз-
нава студентите с формирането, опазването и използването на публичния документален 
и архивен ресурс в сферата на управлението и социалните дейности. В контекста на об-
щоисторическия процес се проследяват основните етапи в историята и развитието на 
архивите, включително и българските архиви.

Изясняват се законодателните основания и източниците за попълването на Нацио-
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налния архивен фонд (НАФ) на Република България, както и принципите за неговото 
разпределение в архивната мрежа. Представя се документалният състав на отделните 
архиви и техните функции. Специално внимание се отделя на Информационната система 
на държавните архиви (ИСДА), както и на различните видове архивни справочници – пъ-
теводители, описи, каталози, прегледи и др.

Разглеждат се трансформациите на архивите и техните информационни ресурси в 
условията на съвременната технологична парадигма, както и е-услуги, предоставяни на 
гражданите.

В сравнителен аспект се обобщават резултатите от българската архивна реформа 
след 1989 г. и се характеризира съвременният български архивен модел.

Чрез предвидените семинарни упражнения студентите придобиват необходимите им 
познания и практически умения за издирване и използване на архивните документи в 
качеството им на исторически извори.

ТЕМИ

1. Теоретичната Архивистика (Архивология) като интегрално научно познание – 
обект, предмет, методи, задачи, понятиен апарат: архивен документ, архив, архивен 
фонд, документален фонд, дело, архивна единица, Национален архивен фонд и др. 
Връзки на Архивистиката с други науки и научни дисциплини.

Хронологически обхват, съдържание на курса и литература.
2. Документиране на обществения и личния живот. Поява и разпространение на 

писмените документи – материали (камък, глинени плочки, кост, тъкани, папирус, пер-
гамент, дървени таблички, хартия и др.); форми (плочки, свитъци, диптихи, триптихи, 
дипломи, кодекси и др.). Етапи в развитието на писмеността – пиктографско, идеографно 
и фонетично писмо. Функции на документите.

2.1. Съвременни средства и форми за документиране – документи върху „технически 
носители“: фото-, фоно-, кино-, аудиовизуални; цифрови (електронни) документи.

3. АРХИВИТЕ В ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО.
3.1. Документи и архивни сбирки в древния и античния свят: Древна Месопота-
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мия, Древен Египет, Древна Гърция, Древен Рим, Древен Китай, Древна Индия и др.
3.2. Документи и архиви през Средновековието:
– Документи и архиви във Византия;
– Документи и архиви в средновековните европейски монархии: сеньориални архи-

ви, владетелски архиви, градски архиви;
– Документи и архиви на християнската църква.
3.3. Франция и модерното архивно дело – архивно законодателство и институциона-

лизиране на историческите архиви. Правото на достъп на гражданите до архивите.
3.4. Създаване на националните исторически архиви – модели, принципи на упра-

вление, методически регламенти и политики.
3.5. Архивите в мрежовото общество – дигитализация на информационните ресурси 

на архивите. Електронно управление и осигуряване на архивни е-услуги на гражданите. 
4. ИСТОРИЯ, СЪВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЛЕН СЪСТАВ НА 

АРХИВИТЕ В БЪЛГАРИЯ.
4.1. Документи и архиви на средновековната българска държава. Съдбата на средно-

вековното ни документално наследство.
4.2. Документи и архиви от османотурския период в българската история. Ориентал-

ският отдел в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“.
4.3. Възрожденският документален и архивен комплекс. Българският исторически 

архив (БИА) в НБКМ.
4.4. Интересът към документалното наследство през периода след Освобождението 

(1878–1951). Опити за създаване на архивно законодателство и държавен исторически 
архив. Архивният отдел в Народната библиотека – статут и функции.

4.5. Изграждане на националната архивна система като централизиран модел през 
тоталитарния период (1951–1989) – архивно законодателство, етапи, структура, профи-
лиране на държавните исторически архиви. Понятието Държавен архивен фонд (ДАФ). 

4.6. Българската архивна реформа и нейните аспекти – законодателни, структурни, 
технологични и професионални. Понятието Национален архивен фонд (НАФ).

4.7. Дигитализация на информационните ресурси на архивите в мрежовото об-
щество. Международни архивни портали: APEx (Archives Portal Europe network of 
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excellence – Европейски архивен портал мрежа за върхови постижения) – <http://
www.apex-project.eu>; Archives Portal Europ (Европейския архивен портал) – </http://
www.archivesportaleurope.net/> и др.

4.8. Участие на българските архиви, библиотеки и музеи в реализирането на Страте-
гическия план на Европеана /Europeana/ за създаване на Единна цифрова библиотека 
на културното и историческото наследство на държавите членки на Европейския съ-
юз (2011–2015) – </http://www.europeana.eu>.

5. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА АРХИВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.
5.1. Основни отчетни и класификационни единици в архивите и типология на ар-

хивното описание. Международни информационни архивни стандарти за описание: In-
ternational Standard on Archival Description (General) – ISAD (G); International Standard 
Archival Authority Record for Сorporate Bodies, Persons and Families – ISAAR(CPF); 
Encoded Archival Description (EAD) и др.

5.2. Съвременна информационна система на държавните архиви (ИСДА) – 
<http://212.122.187.196:84/FundSearch.aspx>. Йерархия и нива на структурата на ИСДА. 
Видове архивни справочници – пътеводители, описи, каталози, прегледи и др. 

5.3. Използване на архивните документи в мрежовото общество. Е-документални 
издания и дигитализация на архивните документи – регламенти и разлики.

ЛИТЕРАТУРА

Основна

Аврамов, И. Западноевропейската архивна мисъл за понятието „архивен фонд“. 
Историческо бъдеще, 2001, кн. 1.

Дуйчев, И. Лекции по архивистика. С., 1950; С., 1993.
Кузманова, М. История на архивите и организация на архивното дело в България. 

С., 1966; /Матеева/, Архивите в древността. – ИДА, кн. 40, 1979; /Матеева/, Архивите в 
античния свят. – ИДА, кн. 44, 1982.

Недков, Б. Османотурска палеография и дипломатика. С., 1966.
Нейкова, А. Съдбата на националното документално наследство до създаването на 
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българските архивни учреждения. – В: Кризата в историческото развитие. С., 1991; Идеи 
и програми за издирване и публикуване на писмени извори за българската история. – 
ГСУ на СУ „Св. Климент Охридски“ – Исторически факултет. Т. 84–85, 2000; Архивите 
като индикатор за държавността. – В: Държавността в историята.С., 2001; Архиви и об-
щество. С., Изд. Софи-Р, 2007.

Пенджекова, Р. Изворознание (електронно учебно пособие) Смолян, Издателство: 
ПУ, Филиал – Смолян, 2013; Личният архивен фонд и параметрите на документалното 
наследство – предизвикателствo за изследователя. – В: Университетски четения по ар-
хивистика. Т. II, 2013; Историци и архивисти – рицари на паметта на обществото. – В: 
Университетски четения по архивистика. София, 2013. Т. III, част I (е-издание).

Петкова, Ст. Увод в архивознанието. В. Търново, 1986; 2–ро изд. 1994 и др.
Речник на българската архивна терминология. Изд. на ВСУ Черноризец Хра-

бър, 2002 г.

Допълнителна

Архивите в България. Пътеводител. Изд. на ГУА при МС. С., 1986.
Архивите говорят. Т. І. и др. Изд. на ГУА при МС. С., 1989 и др. 
Архивни справочници – Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежден-

ски фондове (до 1944 г.). І. Органи на власт и управление; и др.
Глухов, А. Съдбата на древните библиотеки. С., 1984.
Гюзелев, В. Училища, скриптории, библиотеки и знания в България 13–14 век. С., 

1985.
Доклад за архивите в разширения Европейски съюз. Разширяване на архивното 

сътрудничество в Европа: план за действие. Разработен от Групата на европейските екс-
перти в областта на архивите на страните членки на ЕС, от институциите и органите на 
ЕС по искане на Съвета на Европейския съюз. – В: Електронна библиотека по архивис-
тика и документалистика.

Закон за Националния архивен фонд. Обн. в ДВ бр. 57 от 13.VII.2007 г.
Йончев, В. Книгата през вековете. С., 1976.
Куев, К. Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. С., 1979.
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Методически кодекс. Изд. на ГУА при МС. С., 1982; Методически кодекс. Изд. на 
ДА „Архиви“, 2013.

Интернет базирани източници

– Повечето от посочените публикации в разделите основна и допълнителна литера-
тура са достъпни и чрез Електронната библиотека по архивистика и документали-
стика – <http://electronic-library.org/>.

– APEnet (Archives Portal Europe network – Архивен европейски портал мрежа) – 
<http://www.apenet.eu/>.

– APEx (Archives Portal Europe network of excellence – Европейски архивен портал 
мрежа за върхови постижения) – <http://www.apex-project.eu>.

– Archives Portal Europ (Европейския архивен портал) – </http://www.
archivesportaleurope.net/>.

– Europeana (Европеана) – </http://www.europeana.eu>.
– Информационна система на архивите (ИСДА) – <http://212.122.187.196:84/

FundSearch.aspx.>.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРХИВИ И ОБЩЕСТВО

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра: Архивистика и помощни исторически дисциплини
ОКС: бакалавър/магистър
Специалност: Архивистика и документалистика
Форма на обучение: редовна/задочна
Хорариум: напр. 60 ч. (30 л. + 30 упр.); кредити
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Вид дисциплина: задължителна
Лектор/и/: проф. д-р Андриана Нейкова

АНОТАЦИЯ

Университетската учебна дисциплина Архиви и общество в ОКС „бакалавър“ в 
специалност Архивистика и документалистика запознава студентите с архивите ка-
то индикатор на държавността, културното равнище и научно-технологичния потен-
циал на обществото през различните исторически периоди, включително и с историята 
и съвременната организация на българските архиви. Проследяват се генезисът и про-
цесът на институционализиране на архивите в контекста на общоисторическия процес, 
както и официалната политика относно тяхната съдба в сферата на международните 
отношения и право.

Представят се основните научни трудове, автори, школи, теории и подходи в разглеж-
даната област, както и еволюцията на архивната парадигма под влияние на съвременните 
технологични иновации и съответните промени в инфраструктурата на обществото.

Изясняват се законодателните основания за формирането на националния докумен-
тален и архивен ресурс, както и провеждането на системна държавна политика, насочена 
към опазване и ефективно използване на архивното наследство с оглед стратегиите и по-
литиките във връзка с развитието на архивния отрасъл в държавите членки на Европей-
ския съюз. Специално внимание се обръща на трансформацията на информационните 
ресурси на архивите, включително и на българските архиви, в мрежовото общество. 

ТЕМИ

1. ДОКУМЕНТИТЕ И АРХИВИТЕ КАТО ОБЕКТ НА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ.
1.1. Научната дисциплина История на архивите – обект, предмет, методи, задачи и 

понятиен апарат. Специализирани изследвания – школи, автори, трудове.
1.2. Периодизация на историята на архивите и класификацията им. Значения на тер-

мина архив.
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1.3. Документите като средство за управление, основни информационни източници 
и обект на архивиране. Понятието архивен фонд и теорията за архивния фонд.

1.4. Структура, функции и архивиране на документите. Учрежденски и исторически 
архиви. Документационно и архивно осигуряване на съвременното управление и социал-
ни дейности – понятието Национален архивен фонд (НАФ).

2. АРХИВИТЕ В ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО.
2.1. Възникване и социални функции на хранилища на документи на първите циви-

лизации в древния и античния свят.
2.2. Архивите на християнската цивилизация.
2.2.1. Документи и архивни сбирки във Византия.
2.2.2. Документи и архивни сбирки в Западна Европа през Средновековието – вла-

детелски, сеньориални, църковни и градски архиви. Поява и разпространение на „регис-
трите“, и формиране на „архиви-регистратури“.

2.3. Франция и развитието на модерното архивно дело. Създаване на националните 
исторически архиви през периода от края на XVIII и през XIX в. Правото на достъп на 
гражданите до съхраняваните в архивите документални свидетелства.

2.4. Развитието на архивния отрасъл през първата половина на ХХ в. – архивни мо-
дели, принципи на управление, регламенти и политики.

2.5. Националните архиви и приоритетите в тяхната дейност през периода на Сту-
дената война. Международният съвет на архивите (International Council on Archives) 
– <http://www.ica.org/> – стратегии, политики и форми на сътрудничество.

2.6. Архивите и професията архивист в информационното общество. Правото на 
достъп на гражданите до публичната и класифицираната документна информация. 

3. ИСТОРИЯ, СЪВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЛЕН СЪСТАВ НА 
АРХИВИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

3.1. Българските средновековни документи и архивни сбирки (VІІ–ХІV в.). Съдбата 
на ръкописното и документалното ни наследство през вековете.

3.2. Документи и архиви през османотурския период в българската история.
3.2.1. Организация и архивиране на административната документация в Османската 

империя. Ориенталският отдел в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.
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3.2.2. Документи и архивни сбирки през Възраждането. Българският исторически 
архив (БИА) в НБКМ.

3.4. Формиране на националния ни документален и архивен ресурс през периода 1878–
1951 г. Опити за създаване на архивно законодателство и държавни исторически архиви.

3.5. Изграждане на националната ни архивна система като централизиран модел.
3.5.1. Принципи на управление, структура и профилиране на държавните архиви 

през тоталитарния период. Понятието Държавен архивен фонд.
3.5.2. Българската архивна реформа след 1989 г. и нейните аспекти – законодателни, 

организационни, технологични и професионални.
4. Архивната парадигма в мрежовото общество. Електронно управление (е-пра-

вителство), електронни документи и архиви. Е-услуги на гражданите, потребители на 
ретроспективна документна информация.

5. Цифровизация на националните информационни ресурси на архивите като общо-
европейска стратегия и политика.

5.1. Участие на българските архиви, библиотеки и музеи в реализирането на Страте-
гическия план на Европеана /Europeana/ за създаване на Единна цифрова библиотека 
на културното и историческото наследство на държавите членки на Европейския съ-
юз (2011–2015).
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І. ДОКУМЕНТИТЕ  
В ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩЕСТВОТО



І.1. ПИСМЕНИ ДОКУМЕНТИ

І.1.1. ПИСМОВНИ МАТЕРИАЛИ

Епиграфски паметници



Руническо писмо – руна, изсечена върху камък от крепостната 
стена на Плиска



Глинени плочки



Глинени плочки от Древна Месопотамия предимно с финансов характер  
Египетски музей на розенкройцерите в Сан Хосе, Калифорния 

/Rosicrucian Egyptian Museum in San Jose, California/



Папирус



Папирус (гр. papyros през лат.), тропическо многогодишно растение, 
от което в Древен Египет приготвяли материал за писане 

със същото наименование



Пергамент



Лист (пергамент) от Лондонското четвероевангелие (1355–1356) 
Британска библиотека, Лондон /British Library, London/



Из Ватикански палимпсест от Х в. 
Апостолическа библиотека на Ватикан /Vatican Apostolic 

Library, Rome, Vaticanа; лат. Biblioteca Apostolica Vaticana/



Листове от Боянски палимпсест от ХІІІ в. 
Руска държавна библиотека, Москва /Российская  

государственная библиотека/



Други материали



Грамота от брезова кора (1360–1380) 
Държавен исторически музей, Москва /Государственный 

исторический музей, Москва/



Надпис върху бронзова оброчна плоча от І в. пр. Хр. 
Британски Музей, Лондон /British Museum, London/



Табличка от слонова кост от Х в. с текст за сватбата на наследника на германския 
престол и племенницата на византийския император Йоан Цимисхи (969–976)

Музей на Средновековието, Париж /Musee national Moyen Age, Paris/



Хартия



Изображение на Тсай Лун и производството на хартия по неговата 
рецептура в началото на ІІ в.



Производство на хартия по рецептурата на Тсай Лун в началото на ІІ в.



Производство на хартия по рецептурата на Тсай Лун в началото на ІІ в.



Хартия от ІІ–І в. пр. Хр. 
Шанхайски исторически музей, Китай /Shanghai History Museum, China/



Издание на Библията, отпечатано от Гутенберг през 1455 г. 
Конгресната библиотека на САЩ /Library of Congress, USA/



Из Абагар – първата печатна книга (молитвеник) 
на български език, издадена в Рим от Филип Станиславов през 1651 г.  

Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий (НБКМ), София



І.1.2. ВИДОВЕ ПИСМЕНОСТИ



Фрагмент с изображение на шумерската богиня Нисаба,  
покровителка на изкуството за писане, числата, архитектурата, астрономията 

Музей Пергамон, Берлин /Pergamonmuseum, Berlin/



Статуя на вавилонския бог Набу, покровител на изкуството за писане и на писарите 
Британски музей, Лондон /British Museum, London/



Бронзова статуетка на бог Тот от VII–I в. пр. Хр. (мъж с глава на ибис), почитан  
в Древен Египет като бог на мъдростта и покровител на писарите в божествения 

свят Държавен музей Ермитаж, Санкт Петербург, Русия, /Государственный 
Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия/



Изображение на богинята Сешат, носеща на главата си звезда, която в 
Древен Египет е почитана като покровителка на писмеността и архивите 

Храма в Карнак, Египет



Предписменост



Кипу (исп. quipus, от перуан. khipu – възел), древно перуанско писмо 
от разноцветни усукани върви със завързани съответен брой възелчета по тях 

Музей Ларко, Лима, Перу /Larco Museum, Lima, Peru/



Пиктографска писменост



Глинена плочка от края на ІV–ІІІ хил. пр. Хр. от гр. Урук 
Лувър, Париж /Louvre, Paris/



Клинописна глинена плочка от 2350 г. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



Идеографска писменост



Египетско йероглифно писмо (гр. hierroglyphoi от hieros – свещен, и glypho – дълбая) 
Лувър, Париж



Част от Папируса на Ани с курсивно йероглифно писмо 
Британски музей, Лондон



Фонетична писменост



Буква Наименование Значение Буква Наименование Значение

’алеф бик, вол ламед остен

бет дом, къща мем вода

гимел камила нун змия

далет врата самек подпора, 
стълб

хе прозорец ‘айн око

вав кука пе уста

заин оръжие сан папирус

хет ограда, стена коф ухо на игла

тет неизяснено реш глава

йод ръка син зъб

каф длан тав кръст, знак

Финикийска азбука (консонантно писмо), началото на І хил. пр. Хр.



Златните плочки от Пирги с текст на етруски и финикийски език от V в. пр. Хр. 
Национален Етруски музей, Рим /Nationale Etruscan Museum, Roma/



Други писмености



Текст с писмеността на маите
Градски музей, Паленке, Мексико /Museo de sitio de Palenque, México/



Посока на писане при маите



Неразчетени писмености



Фестки диск, открит при археологически разкопки на Кносоския дворец на о-в Крит 
през 1903 г., заедно с табличка с Линеар А и глинени съдове, ХVІІ в. пр. Хр. 

Археологически музей в Ираклион, о-в Крит, Гърция /Heraklion Archaeological  
Museum, Crete, Greece/



Глинена плочка с Линеар А, ок. XV в. пр. Хр. 
Археологически музей в Ираклион, о-в Крит, Гърция



I.2. ДОКУМЕНТИ 
НА ТЕХНИЧЕСКИ НОСИТЕЛИ

I.2.1. ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ, 
НОСИТЕЛИ, ФОРМАТИ



Камера обскура (лат. camera obscura – тъмна стая), 1840/41 г. 
Музей на изкуствата и занаятите, Париж /Musée des Arts et Métiers, Paris/



Фотодокументи (снимки)



Изглед от прозореца на Льо Гра – първата успешна снимка, направена 
през 1826/1827 г. от Жозеф Нисефор Ниепс /Joseph Nicéphore Niépce/, (1765–1833) 

Дигитална библиотека – Университетът в Минесота, САЩ /Digital Content Library – 
University of Minnesota, USA/



Негативът (оригиналът) на посочената снимка на Ниепс 
Център Хари Рансъм, Университет на Тексас в Остин, САЩ 

/The Harry Ransom Center – The University of Texas at Austin, USA/



Булевард Дю Темпл – снимка от Париж, 
заснета през 1838 г. от Луи Дагер /Louis Daguerre/ (1787–1851) 

<http://www.niepce-daguerre.com/>



Една от най-старите запазени български снимки на първия български оркестър, 
създаден от унгарския емигрант Михай Шафран (седналият с брада),  

в Шумен, направена през 1851 г. от пътуващ фотограф 
Държавен архив (ДА) – Шумен



Фонодокументи



Снимка на Томас Едисон /Thomas Edison/ (1847–1931) 
с един от първите модели на фонографа, който той изобретява през 1877 г. 

Конгресна библиотека, Вашингтон, САЩ /Library of Congress, Washington, USA/



Томас Едисон рецитира популярното детско стихче Мери имаше малко агънце 
/Mary had a little lamb/ – фонограма (запис)





Кинодокументи



Кинематографът на братя Люмиер /frères Lumière/ 
Музей Люмиер, Лион, Франция /Musée Lumière, Lyon, France/



Афиш за първата публична прожекция, организирана от братята Люмиер  
на 28.XII.1895 г. в сутерена на парижкото Гран Кафе 

Музей Люмиер, Лион, Франция



Работници напускат фабриката Люмиер в Лион /La Sortie de l’Usine Lumière à Lyon/ – 
първите кинокадри, заснети от братя Люмиер през 1895 г. 

Музей Люмиер, Лион, Франция






Афиш за първата кинопрожекция в София, състояла се на 22.III.1897 г.



Римейк на първия български филм Българан е галант от 1915 г., 
дело на Васил Гендов






Цифрови документи



Перфолента (перфорирана лента)



Перфокарта



Дискета



Оптичен диск (CD-ROM)



USB (флаш)



ІІ. АРХИВИТЕ НА ПЪРВИТЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ



II.1. АРХИВИ В ДРЕВНА 
МЕСОПОТАМИЯ



Карта на Древна Месопотамия, на която с клинопис са обозначени 
Вавилон, Асирия, Суза, VІІ–V в. пр. Хр. 

Британски музей, Лондон



Карта на Древна Месопотамия, на която са отбелязани градовете 
Мари, Ур, Вавилон и Ниневия



ІІ.1.1. ШУМЕР



Руини на древния шумерски гр. Урук – дн. Ирак



Руини на древния шумерски гр. Ур, сред които и тези на зикурата (храма), посветен 
на бога на Луната Нанна, считан за покровител на града – до дн. гр. Насирия, Ирак



Зикурат – древен шумерски храм с форма на стъпаловидна пирамида, 
която символизира връзката между небето и земята



Руини на древния шумерски гр. Лагаш – дн. Ирак



Руини от библиотеката в гр. Сипар, на левия бряг на р. Ефрат – дн. Ирак



Глинени плочки от Месопотамия с пиктографско писмо, 3200 г. пр. Хр. 
Музей Пергамон, Берлин



Глинени плочки от Киш, показващи прехода от пиктографска 
писменост към клинопис (идеографска писменост) 

Ашмолски музей, Оксфорд /Ashmolean Museum, Oxford/



Глинена плочка от гр. Урук, 3300–3100 г. пр. Хр., съдържаща административен текст 
Британски музей, Лондон



Договор за продажба от гр. Шуропак, 2600 г. пр. Хр. 
Лувър, Париж



Фрагмент № 1 от Епоса на Гилгамеш (легендарен цар на Урук), 
съдържащ 12 песни, всяка от които с около 300 стиха, като въпросната 

версия е от VІІ в. пр. Хр. и е открита при археологически разкопки на библиотеката 
на асирийския владетел Ашурбанипал (669–631 г. пр. Хр.) в гр. Ниневия 

Британски музей, Лондон



Фрагмент № 2 от Епоса на Гилгамеш



Фрагмент № 3 от Епоса на Гилгамеш



Писмо, изпратено от висшия жрец до царя на Лагаш, уведомяващо 
го за смъртта на неговия син, загинал в битка, 2400 г. пр. Хр. 

Лувър, Париж



ІІ.1.2. АКАД



Руини от двореца на Нарам-Син (2237–2200 г. пр. Хр.) – дн. Археологически  
резерват Тел-Брак, Сирия



Най-старата звездна карта върху акадски цилиндричен печат 
и глинен отпечатък от нея, 2300 г. пр. Хр. 

Музей Пергамон, Берлин



Глинена плочка, съдържаща годишен 
отчет от 2040 г. пр. Хр. от Ур, ІІІ династия, 2400 г. пр. Хр. 

Британски музей, Лондон



Глинени плочки с административен текст от Ур, ІІІ династия, 2012–2003 г. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



ІІ.1.3. ВАВИЛОН



Руините на Вавилон – 90 км южно от Багдад, дн. Ирак



Вратата на Ищар във Вавилон 
Музей Пергамон, Берлин



Фрагмент от Вратата на Ищар 
Музей Пергамон, Берлин



Глинена плочка, използвана за обучение за писане с клинопис, ок. 1900–1700 г. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



Законник на Хамурапи (1792–1750 г. пр. Хр.), състоящ се 
от 282 параграфа, като текстът е с клинопис върху базалтов стълб 

Лувър, Париж



Списък на угаритски богове, угаритски клинопис, ХІІІ в. пр. Хр.
Лувър, Париж



Фрагмент от мирния договор между Рамзес ІІ (1279–1213 г. пр. Хр.) 
и хетския владетел Хаттусилис ІІІ (1265–1238 пр. Хр.), написан с хетски клинопис 

Археологически музей, Истанбул, Турция /Archaeology Museum, Istanbul, Turkey/



ІІ.1.4. АСИРИЯ



Руините на Ниневия – дн. гр. Мосул, Ирак



Асирийски цилиндричен печат и глинен отпечатък, изобразяващи 
митологична сцена, ІХ–VІІІ в. пр. Хр. 

Лувър, Париж



Асирийски цилиндричен печат, изобразяващ поклонение пред бога на Слънцето 
Шамаш, който съответства на по-ранния шумерски бог Уту 

Лувър, Париж



Призма с надписи от времето на Тиглатпаласар І (1115–1077 г. пр. Хр.) 
Британски музей, Лондон



Призма на Тейлър с летописни надписи от времето на Сенахериб (705–681 г. пр. Хр.) 
Британски музей, Лондон



Асирийският владетел Ашурбанипал (669–627 г. пр. Хр.) 
Британски музей, Лондон



Образци (VII в. пр. Хр.) от Библиотеката на Ашурбанипал 
Британски музей, Лондон

Обр. № 1: Глинена плочка с текста на баснята за коня и вола



Обр. № 2: Глинена плочка с текст на частен договор



Обр. № 3: Глинена плочка с текст за ритуал и заклинание срещу главоболие



Глинена плочка, част от известната Вавилонска хроника (616–609 г. пр. Хр.) 
Британски музей, Лондон



ІІ.1.5. ПЕРСИЯ



Карта, на която е обозначена древната персийска столица Персепол – дн. Техте 
Джемшид в южен Иран



Руини от двореца на Дарий І ( 521–486 г. пр. Хр.) в Персепол



Глинен цилиндър на Набонид (ок. 555–539 г. пр. Хр.), последният вавилонски 
цар преди завладяването на Вавилон и пленяването му от персите 

през 539 г. пр. Хр., описващ възстановяване на храм 
Британски музей, Лондон



Глинен цилиндър с вавилонски клинопис от времето на цар 
Кир (559–530 г. пр. Хр.) с обещание за реформи след завладяването 

на Вавилон и пленяването на споменатия цар Набонид 
Британски музей, Лондон



Бехистунски триезичен епиграфски паметник (клинописен текст на персийски, 
еламски и вавилонски език), съдържащ фрагменти от биографията 

на Дарий І (522–486 г. пр. Хр.) и сведения за важни събития 
през периода 523–521 г. пр. Хр. на територията на древна Мидия – дн. Иран



Триезичен надпис – клинописен текст на вавилонски, еламски и персийски език  
от времето на Ксеркс I (486–465 г. пр. Хр.), ок. 486 г. пр. Хр., изсечен върху скала  

в крепостта в град Ван – Източен Анадол, Турция



Гробницата на Ксеркс I (486–465 г. пр. Хр.) в скалата под Накш-и 
Рустам – на 13 км северно от Персепол



II.2. АРХИВИ В ДРЕВЕН ЕГИПЕТ



Карта на Древен Египет



Пирамидите в Гиза



Големият сфинкс в Гиза, който е част от древноегипетския комплекс 
от пирамиди в платото Гиза – на 50 км от Кайро



Преддинастичен период 
(3100–2686 г. пр. Хр., І–ІІ династия)



Церемониална плоча, известна като Плоча на ловците, ок. 3250–3100 г. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



Плоча от Нармер, ок. 3150 г. пр. Хр. 
Египетски музей, Кайро /Egiptian Museum, Cairo/



Етикет с описание на сбирка от писмени материали, ок. 2950 г. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



Старо царство (ок. 2650–2181 г.  
пр. Хр., ІІІ–ІV династия, 

столица Мемфис)



Седнал писар, ІV династия, 2620–2500 г. пр. Хр., Сакара, 
северната част на Алеята на сфинксовете 

Лувър, Париж



Египетски писар (фигурата е висока 51 см), V династия, ок. 2500 г. пр. Хр.



Палермски камък с летописни сведения за владетелите от Старото царство 
Археологически музей в гр. Палермо, Италия /Museo Archeologico di Palermo, Italia/



Фрагмент от папирус с финансов характер от храма Абузир, ок. 2400 г. пр. Хр. 
Лувър, Париж



Фрагмент от папирус с административен текст от храма Абузир, ок. 2380 г. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



Средно царство 
(ок. 2040–1768 г. пр. Хр., 

ХІІ династия, столица Тива)



Папирус на Прис с йератическо писмо, ок. 1791–1783 г. пр. Хр. 
Национална библиотека на Франция /Bibliotheque nationale de France/



Копие на Папируса Уесткар с йератичeско писмо, 1650 г. пр. Хр. 
Старият музей, Берлин /Altes Museum, Berlin/



Дървена плоча с литературен текст, 
използвана за обучение по писане, ок. 1500 г. пр. Хр. 

Британски музей, Лондон



Фрагменти от Папируса на Кхакун с медицински текст, ХІІ династия 
Юнивърсити колидж – Лондон /University College London/



Фрагмент от папирус с литературен текст, ок. 1800 г. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



Ново царство 
(1567–1085 г. пр. Хр., 
ХVІІІ–ХХ династия)



Средство за писане, ок. 1550–1069 г. пр. Хр. 
Лувър, Париж



Картуш на Тутмос ІІ (1493–1497 г. пр. Хр.) в храма в Карнак – Египет



Фрагмент от летописите на Тутмос ІІІ (1479–1425 г. пр. Хр.) 
в храма в Карнак – Египет



Фрагмент от летописите на Тутмос ІІІ – Лувър, Париж



Дървена плоча за рисуване с изображение на Тутмос ІІІ и йероглифи, 
които да послужат за украса на стените на храм, ок. 1450 г. пр. Хр. 

Британски музей, Лондон



Глинена плочка – дипломатическо писмо от каситския цар Бурна-Буриаш ІІ 
до Аменхотеп ІV (Ехнатон, 1424–1388 г. пр. Хр.), открито във владетелския 

архив в столицата Ахет Атон – дн. Тел-ел-Амарна 
Британски музей, Лондон



Фрагмент от Лондонския медицински папирус, ок. 1325 г. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



Фрагмент от папирус (съновник), ок. 1275 г. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



Картуш на Рамзес ІІ (1279–1213 г. пр. Хр., третия фараон от ХІХ династия) 
в Голямата зала в храма на бог Амон в Карнак – Египет



Храмът на Рамзес ІІ в Абу-Симбел – Египет



Фрагмент № 1: Списък на владетелите на Египет 
от храма на Рамзес ІІ, ок. 1250 г. пр. Хр. 

Британски музей, Лондон



Фрагмент № 2: Списък на владетелите на Египет 
от храма на Рамзес ІІ, ок. 1250 г. пр. Хр.



Фрагмент № 3: Списък на владетелите на Египет 
от храма на Рамзес ІІ, ок. 1250 г. пр. Хр.



Фрагмент от папирус с наставления и мъдрости, ок. 1250 г. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



Фрагмент от Великия папирус на Харис със сведения за дарения 
на египетски владетели, ок. 1200 г. пр. Хр. 

Британски музей, Лондон



Фрагмент от Папируса на Аббът относно извършена официална 
проверка на царските гробници в Тива, 1110 г. пр. Хр. 

Британски музей, Лондон



Фрагмент от писмо на папирус с административен текст от Тива, ок. 1080 г. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



Птолемеева династия 
(305–31 г. пр. Хр.)



Александрийската библиотека, изобразена на гравюра от ХІХ в.



Фрагмент от папирус със заклинателен текст за защита на строеж, ІV–ІІІ в. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



Триезичният Розетски камък (епиграфски паметник с идентичен  
текст на древноегипетски, коптски и гръцки език), с официално посвещение  

на върховните жреци в Мемфис, възхваляващи владетеля Птолемей V Епифан 
по повод извършените от него благодеяния, 196 г. пр. Хр. 

Британски музей, Лондон



Папирус с текст на договор за заем, 194 г. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



Папирус с текст на брачен договор, 172 г. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



ІІІ. АРХИВИТЕ 
В АНТИЧНИЯ СВЯТ



III.1. АРХИВИ В ДРЕВНА 
ГЪРЦИЯ



Карта на Древна Гърция



Изображение № 1: Руини на Кносоския дворец – о-в Крит, Гърция /Crete, Greece/



Изображение № 2: Руини на Кносоския дворец – о-в Крит, Гърция



Изображение № 3: Руини на Кносоския дворец – о-в Крит, Гърция



Глинени плочки с Линеар Б от двореца в Кносос, ок. 1450–1400 г. пр. Хр. 
Британски музей, Лондон



Руините на двореца в Пилос, Месения, 1700–1200 г. пр. Хр.



Фрагмент от глинена плочка с Линеар Б от двореца в Пилос, ок. XIII в. пр. Хр.  
Национален археологически музей, Атина, Гърция /National Archaeological 

Museum of Athens, Greece/



3D реконструкция на част от Агората в Атина: 
1. Булевтерион; 2. Метроон; 3. Пританейон



План на Метроона



3D възстановка на Метроона



Изображение № 1: Руини от Метроона



Изображение № 2: Руини от Метроона



Изображение № 3: Руини от Метроона



III.2. АРХИВИ В ДРЕВЕН РИМ



Карта с обозначени градовете Рим и Помпей



Сафò държи стило (писалка) и дървени таблички, покрити с восък, 
приготвени за писане, фреска от Помпей, I в. 

Национален археологически музей, Неапол /Museo Archeologico Nazionale di Napoli/



Пекарят Теренций Неон и съпругата му, която държи стило и дървени 
таблички, покрити с восък, приготвени за писане, фреска от Помпей, I в. 

Национален археологически музей, Неапол



Илюстрация от Енеида на Вергилий 
Апостолическа библиотека на Ватикан



Записки за Галската война от Гай Юлий Цезар – издание от 1783 г.



Заглавна страница на Метаморфози от Овидий – издание от 1632 г.



III.2.1. АРХИВ НА СЕНАТА 
В ДРЕВЕН РИМ



3D възстановка на Храма на Сатурн



Изображение № 1: Руини от Храма на Сатурн



Изображение № 2: Руини от Храма на Сатурн



Изображение № 1: Руини от Храма на Веста



Изображение № 2: Руини от Храма на Веста



Руини от Храма на Юнона



Макет на Табулария



3D възстановка на Табулария



Изображение № 1: Руини от Табулария



Изображение № 2: Руини от Табулария



Изображение № 3: Руини от Табулария



Изображение № 4: Руини от Табулария



Изображение № 5: Руини от Табулария



Изображение № 6: Руини от Табулария



ІV. АРХИВИ 
НА ХРИСТИЯНСКАТА 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ



IV.1. АРХИВИ НА ВИЗАНТИЯ



Карта, на която са обозначени Рим и Константинопол



Подробен план на Константинопол на страница 
от персийски ръкопис от 1537 г.



Изглед от руините на стените на Константинопол – дн. Истанбул, Турция



Административни документи



Консулски диптих от 506 г. на Ареобинд (460–512), изработка от слонова кост 
Лувър, Париж



Консулски диптих от 507 г. на Анастасий, византийски император през 491–518 г. 
Национална библиотека на Франция



Консулски диптих от 521 г. на Юстиниан, по-късно 
император Юстиниан І Велики (527–565) 

Национална библиотека на Франция



Съдебен меморандум, издаден през 927 г. от съдията на Солун 
Архив на манастира Ивирон, Атон (Света гора)



Хрисовул на император Андроник ІІ Палеолог (1282–1328), издаден през 1300 г. 
на манастира Ватопед – Атон (Света гора)



Хрисовул на император Йоан V Палеолог (1341–1354), издаден през 1343 г. 
на манастира Дохиар – Атон (Света гора)



Печати



Печат на Константинополския патриарх Фотий (858–867; 877–886) 
Византийска колекция, Дъмбъртън Оукс, Вашингтон 

/The Dumbarton Oaks Byzantine Collection/



Печат на император Алексий ІІІ Ангел (1195–1203) 
Византийска колекция, Дъмбъртън Оукс, Вашингтон



Кодекси



Лист от Битие (Виенски ръкопис), VІ в. 
Австрийска национална библиотека, Виена 

/Österreichische Nationalbibliothek; Austrian National Library, Vienna/



Листове от кодекс с жития на светци, ХІ в., пергамент 
Хилендарски манастир, Атон (Света гора)



Листове от Хрониката (811–1057) на Йоан Скилица (ХІ в.) 
Национална библиотека на Испания, Мадрид /Biblioteca Nacional de España, Madrid/



Заглавен лист на Алексиада на Анна Комнина (1083–1153) 
Апостолическа библиотека на Ватикан



Миниатюра с изображение на император Михаил VІІІ Палеолог (1261–1282) 
в Историята на Георги Пахимер (1242–1310), ХІV в. 

Баварска библиотека, Мюнхен /Bayerische Staatsbibliothek; 
Bavarian State Library/



Миниатюра с изображение на Йоан VІ Кантакузин (1341–1355) 
като император и монах в ръкопис с негови богословски трактати 

Национална библиотека на Франция, Париж



IV.2. АРХИВИ В СРЕДНОВЕКОВНА 
ЕВРОПА

ІV.2.1. ФОРМИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ВЛАДЕТЕЛСКИТЕ АРХИВИ



Катедралата в гр. Аахен, Германия



Миниатюра от Бревиарий на Аларих или Вестготски свод на римските 
закони /Breviarium Alaricianum or Lex Romana Visigothorum/, 

ръкопис от първата половина на ХI в. 
Национална библиотека на Франция, Париж



Указ на краля на Франция Анри І (1031–1060), издаден през 1058 г. 
Национален архив на Франция /Archives nationales – France; 

National Archive of France, Paris/



Указ на краля на Франция Филип І (1060–1108), издаден през 1060 г. 
Национален архив на Франция



Разрешение на краля на Франция Луи VІ (1108–1137) за даване в съда 
на показания от крепостни селяни срещу свободни поданици, 1108 г. 

Национален архив на Франция



Потвърждение на краля на Франция Луи VІ (1108–1137) относно 
привилегиите на катедралния храм в Париж, 1127 г. 

Национален архив на Франция



Листове от Регистър (1212–1220) от канцеларията на краля 
на Франция Филип ІІ Август (1180–1223) 

Национален архив на Франция



Сицилийска златна була на австрийския император Фридрих ІІ 
Хохенщауфен (1212–1250, от 1200 г. Pимски император), издадена през 1212 г. 

Национален архив на Чехия, Прага /Národni archiv; National Archives, 
Czech Republic, Prague/



Едно от четирите копия на Великата харта на свободите, 1215 г. 
Британска библиотека, Лондон



Писмо-покана за коронацията на Луи ІХ Свети (1226–1270) 
Национален архив на Франция, Париж



Разпит на тамплиери и доминиканци от областта на Кайен, проведен от Гийом дьо 
Пари, инквизитор на Франция, и двама кралски съдии, 1307 г. 

Национален архив на Франция, Париж



Писмо на Шарл VІІ Дофина (1422–1461), 1457 г. 
Национален архив на Франция, Париж



Съгласие за пътуване на Христофор Колумб, 1492 г. 
Архив на короната, Барселона, Испания /Crown of Aragon, Barcelona/



Фрагмент от договора, сключен в Санта Фе през 1492 г. между испанската кралска 
двойка и Христофор Колумб (1451–1506), по силата на който мореплавателят  

следва да получи управлението над всички открити от него острови 
Главен архив на Симанкас, Валядолид, Испания /Archivo General de Simancas, España; 

General Archive of Simancas,Valladolid/



Писмо на Жером Фелипо, граф на Понтшартен и секретар на флота, 
до Луи ХІV, Кралят-слънце (1643–1715); в лявото поле на листа е и отговорът 

на краля с неговия собственоръчен подпис, 25.VII.1707 г. 
Национален архив на Франция, Париж



ІV.2.2. АРХИВИ 
НА РИМОКАТОЛИЧЕСКАТА 

ЦЪРКВА



Секретен архив на Ватикан, Рим /от лат. Archivum Secretum Apostolicum 
Vaticanum; Vatican Secret Archives, Rome/



Зала във Ватиканския секретен архив – Рим



Сикстинската зала на Апостолическата библиотека на Ватикан – Рим



Изображение № 1: Зала за читатели в Апостолическата библиотека на Ватикан



Изображение № 2: Зала за читатели в Апостолическата библиотека на Ватикан



Зала за четене на ръкописи в Апостолическата библиотека на Ватикан



Була на папа Климент ІV (1265–1268), 23.III.1268 г. 
Национален архив на Франция, Париж



Була на папа Урбан VІ (1378–1389) за Хайделбергския университет, 1385 г. 
<http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak5/sonstiges/timeline/bulle_eng.html>



Заглавна страница на първото печатно издание от 1520 г. на булата 
на папа Лъв Х (1513–1521) срещу Мартин Лутер (1483–1546)



ІV.2.3. ГРАДСКИ АРХИВИ



Дарение на господаря на Сент-Омер и неговия син 
за Йерусалимския патриарх, 1137 г. 

Национален архив на Франция, Париж



Печат на гр. Тулуза, 1242 г. 
Национален архив на Франция, Париж



Златна була на унгарския крал Бела ІV (1235–1279), провъзгласяваща 
Градец (част от дн. Загреб) за кралски свободен град, 1242 г. 
Хърватски национален архив, Загреб /Hrvatski državni arhiv; 

Croatian State Archives, Zagreb



Печат на гр. Сент-Омер, 1200–1299 г. 
Национален архив на Франция, Париж



Капитулацията на гр. Руан от 1.VI.1294 г. 
Национален архив на Франция, Париж



Печат на гр. Дижон, 1300–1399 г. 
Национален архив на Франция, Париж



Писмо от духовенството на провинция Лион до папа Климент V (1305–1314)  
с молба за одобрение на договора, сключен между френския крал 

Филип ІV Хубави (1285–1314) и епископа на гр. Лион, 1308 г. 
Национален архив на Франция, Париж



V. НАЦИОНАЛНИ 
ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВИ



Националният архив на Франция, Париж /Archives Nationales  
de France, Paris; The National Archive of France/



Националният архив на Холандия, Хага /Nationаal Archief, Nederland, Den Haag; 
National Archives of the Netherlands, Hague/



Националният архив на Великобритания, Лондон /The National Archives 
of United Kingdom, London/



Централният държавен архив на Италия, Рим /Archivio Centrale dello Stato – Roma; 
Central Archives of the State of Italy, Rome/



Националният исторически архив на Испания, Мадрид /Archivo Histórico Nacional, 
Madrid en España; National Historical Archive of Spain, Madrid/



Катедралата в гр. Севиля и Главен архив на Индиите в Испания /Catedral de Sevilla 
y Archivo de Indias, España; Cathedral of Seville and General Archive of the Indies, Spain



Главен архив на Симанкас в Испания, Валядолид /Archivo General de Simancas, 
Valladolid, España; General Archive of Simancas,Valladolid, Spain/



Националният архив на Швеция, Стокхолм /Riksarkivet – Stockholm, Sverige; 
The National Archive of Sweden, Stockholm/



Националният архив на Дания, Копенхаген /Rigsarkivet, København, Danmark; 
Danish National Archives, Copenhagen/



Националният архив на Белгия, Брюксел /Archives générales du Royaume – Bruxelles, 
Belgique; The National Archives of Belgium, Brussels/



Държавният архив на Руската федерация, Москва /Государственный архив Российской 
Федерации; State Archive of the Russian Federation, Moscow/



Националният архив на САЩ, Вашингтон /The National Archives of USA, Washington/



Националната библиотека и архив на Канада, Отава 
/Library and Archives of Canada, Ottawa/



Лого на Международния съвет на архивите (МСА) 
/International Council on Archives (ICA)/ 

<http://www.ica.org/>



VІ. АРХИВОЛОГИЯ – ШКОЛИ, 
АВТОРИ, НАУЧНИ ТРУДОВЕ



Самюел Мюлер /Dr. Samuel Muller/ (1785–1875)



Йохан Фейт /Dr. Johan Feith/ (1858–1913)



Робърт Фруин /Robert Fruin/ (1823–1899)



Методическото пособие на Фейт, Фруин и Мюлер Ръководство за класиране 
и описание на архивите /Manual for the Arrangement and Description of Archives/. 1898



Хилари Дженкинсън /Sir Charles Hilary Jenkinson/ (1882–1961)



Капиталният труд на Дженкинсън Ръководство по администриране на архивите 
/A Manual of Archive Administration/. 1922



Еудженио Казанова /Еugenio Casanova/ (1867–1951)



Трудът на Еудженио Казанова Архивистика /Archivistica/. 1928



Трудът на Адолф Бренеке /Adolf Brenneke/ Архивно дело (Archivkunde.  
Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des Europäischen Archivwessеns.  

Bearbeitet nach Vorlesungsnachschriften und Nachlasspapieren und ergänzt  
von Wolfgang Leesch. Leipzig/. 1953



Теодор Шеленберг /Theodore Schellenberg/ (1875–1969)



Трудът на Т. Шеленберг Съвременни архиви: 
Принципи и техники /Modern Archives: Principles and Techniques/. 1956



Ернст Познер /Еrnst Posner/ (1892–1980)



Трудът на Е. Познер Архивите в древния свят 
/Archives in the Ancient World/. 1972



Трудът на Хю Тейлър Представи за архивите: Есета и разсъждения 
/Imagining Archives: Essays and Reflections/. 2002



Хелен Самюелз /Helen Samuels/ – директор на Архива на Масачузетски 
технологичен институт, Кеймбридж, САЩ /Director, Archives Massachusetts 

Institute of Technology, Cambridge, USA/



Трудът на Хелен Самюелз Контролиране на миналото: Документиране 
на обществото и институциите /Controlling the past: Documenting 

Society and Institutions/. 2011



Проф. Евгений В. Старостин /Евгений Васильевич Старостин/ (1935–2011)



Трудът на Е. В. Старостин Чуждестранното архивознание: проблеми 
на историята, теорията и методологията /Зарубежное архивоведение: 

проблемы истории, теории и методологии/. 1997



Татяна Хорхордина /Татьяна Хорхордина/ – доктор на историческите науки, 
професор в Руския държавен хуманитарен университет /Российский государственный 

гуманитарный университет/



Трудът на Татяна Хорхордина История на Отечеството и архивите 
/История Отечества и архивы, 1917–1980 гг./. 1994



VІІ. БЪЛГАРСКА 
УНИВЕРСИТЕТСКА 

АРХИВИСТИКА



VІІ.1. ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И НАУЧНИ ТРУДОВЕ



Акад. Иван Дуйчев (1907–1986)



Трудът на Иван Дуйчев Лекции по архивистика. 1950; 1993



Доц. Мария Матеева (1921–1993)



Трудът на доц. Мария Кузманова (Матеева) История на архивите 
и организация на архивното дело в България. 1966



Проф. Кънчо Георгиев (1927–2006)



Трудът на проф. Кънчо Георгиев Въпроси на българската археография. 1970



Трудът на проф. Кънчо Георгиев Историята и нейните извори. 1981



Проф. Андриана Нейкова



Трудът на проф. Андриана Нейкова Архиви и общество. 2007



Поредицата Университетски четения по архивистика. Т. I. 2010



Поредицата Университетски четения по архивистика. Т. II. 2012



Поредицата Университетски четения по архивистика. Том ІІІ. Първа част. 2013



VІІ.2. СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
ПЕРИОДИКА И ДОКУМЕНТАЛНИ 

ИЗДАНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ 
АРХИВИ



Юбилеен брой на сп. Архивен преглед



98-и том от Известия на държавните архиви



Том 48-и и 49-и от поредицата Архивите говорят



VІІІ. ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ 

АРХИВИ



VІІІ.1. ДОКУМЕНТИ И АРХИВИ 
В БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА 

ДЪРЖАВА (VІІ–ХІV в.)

VІІІ.1.1. ПИСМЕНИ ТРАДИЦИИ 
(VІІ–ІХ в.)



Древнобългарски рунически знаци и техните значения според Живко Войников



Епиграфски надписи с рунически знаци от с. Мурфатлар, разчетени 
от Ж. Войников – дн. с. Бесараб, Северна Добруджа – Румъния



Древнобългарски рунически знаци и техните значения според Петър Добрев



Рунически знаци (Розетката от Плиска) 
Национален археологически институт с музей – 
Българска академия на науките (НАИМ – БАН)



Надпис от Мадара на гръцки език и с някои прабългарски думи: 
...Кана сюбиги Омоуртаг от бога владетел ... беше ... и направи 

жертвоприношения ... таггран... ичиргу... 



Именник на българските ханове (Уваров препис), от края на ХV в. 
Московски държавен исторически музей /Государственный исторический 

музей, Москва/



Именник на българските ханове (Московски препис), от началото на ХVІ в. 
Московски държавен исторически музей



Лаврентиев сборник, отворен на страницата с началния текст на съчинението  
За буквите на Черноризец Храбър 

Руска национална библиотека, Санкт Петербург, /Российская национальная 
библиотека, през ХІХ в. Императорска публична библиотека, а през съветския период – 

Държавна публична библиотека „М. Е. Салтиков-Шчедрин“/



Мадарският конник



Мадарският конник с надписите (по Геза Фехер), 1924 г.



Изображение на горния десен надпис пред Мадарския конник



Моливдовул (оловен печат на кан Тервел (700–721) 
Византийска колекция, Дъмбъртън Оукс, Вашингтон



Калъпи за изработване на оловни печати, намерени 
при археологически разкопки във Велики Преслав



Булотирион
Държавен музей Ермитаж, Санкт Петербург



Изображение на Сюлейманкьойския надпис на кан Омуртаг (814–831) 
Археологически музей, София



Изображение на Чаталарския надпис на кан Омуртаг 
Регионален исторически музей, Плиска



Изображение на Търновския надпис на кан Омуртаг 
Църквата Св. Четиридесет мъченици, гр. Велико Търново



Надпис на кан Пресиан (836–852) от гр. Филипи 
Археологически музей, Филипи, Гърция /Αρχαιολογικό Μουσείο 
Φιλίππων, Ελλάδα; Archaeological Museum of Philippi, Greece/



VІІІ.1.2. ПИСМЕНОСТ, КОДЕКСИ, 
ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ, 

ДОКУМЕНТИ (ІХ–ХІV в.)

Българска средновековна 
писменост – глаголица и кирилица



а а ђ г’ ф ф ю ю

б б к к θ ϑ ѧ еᵔн

в в л л х х ѫ оᵔн

г г м м Ѿ о ѩ йеᵔн

д д н н щ шт ѭ йоᵔн

е е о о ц ц Ѵ гръц. υ

ж ж п п ч ч

ѕ дз р р ш ш

з з с с ъ ъ

й и т т ы руско ы

и й у у ь меко ь

Глаголица



Листове от Асеманиевото евангелие, Х–ХІ в. 
Апостолическа библиотека на Ватикан



Глаголически листове от Рилския манастир, края на Х в. 
Рилски манастир; Руска национална библиотека, Санкт Петербург



Листове от Зографското евангелие, написано с глаголица, края 
на Х в. или първата половина на ХІ в. 

Руска национална библиотека, Санкт Петербург



à а ћ г’ ф, ¾ ф ý э

á б к к », д гръц. ϑ þ ю

â в л л х х ÿ я

ã г м м W о ¬ йе

д д н н щ шт ¢, ®, ¯ еᵔн

å е о о ц ц © оᵔн

ж ж п п ] ч ª йеᵔн

s, ç дз р р ш ш « йоᵔн

ç, ´ з с с ъ ъ ѯ гръц. ξ

µ,¶, · и т т ъ¸, û рус. ы ѱ гръц. ψ

¸ й у, Y у ь меко ъ v, y гръц. υ

Кирилица



Листове от Савина книга – кирилица, първата половина на Х в. 
Руски държавен архив на древните актове /Российский 

государственный архив древных актов – РГАДА/



Добруджански кирилски надпис от 943 г.:
въ] гьрьцѣхь 
въ] лѣто ѕун҃а 
п]ри Димитрѣ бѣ 
жоупанѣ



Лист от Енинския апостол, ХІ в. 
Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий (НБКМ), № 1144



Ръкописи (кодекси)



Фрагмент от Азбучна молитва на Константин Преславски, руски препис от ХІІ в. 
Държавен исторически музей, Москва /Государственный исторический 

музей, Москва/



Лист от Шестоднева на Йоан Екзарх, руски препис от ХV в. 
Рилски манастир



Лист от Беседа против богомилите на Козма Презвитер, Х в. (вероятно по времето 
на управлението на цар Борис ІІ (969–971), приемник на цар Петър І (927–970) 

Национална библиотека на Сърбия, Белград /Народне библиотеке Србије, Београд; 
National Library of Serbia, Belgrade/



Листове от Палаузовия препис на Синодика на цар Борил (1207–1218) 
(Бориловият синодик), от края на ХІV в. 

НБКМ 289 (55), София



Лист от Дриновия препис на Бориловия синодик, включен в сборник от ХVІ в. 
НБКМ, № 432/634, София



Листове от Манасиевата хроника (Ватиканския кодекс), 1345/1346 г. 
Апостолическа библиотека на Ватикан



Листове от Лондонското четвероевангелие, 1356 г. 
Британска библиотека, Лондон



Листове от Номоканон, препис, направен от йеромонах Симеон в края на ХІV в. 
Национален църковен историко-архивен институт /НЦИАИ/, София



Лист от Сборник със слова и жития, ХV в. 
Рилски манастир



Епиграфски паметници



Копие на надписа от с. Балши (дн. Албания), за покръстването на българите, 
извършено през 865 г. при княз Борис І Михаил (852–889, починал през 907) 

Национален исторически музей (НИМ), София



Билингвистичен надгробен паметник с кръст в памет 
на Ана, дъщерята на княз Борис І Михаил 

НИМ, София



Копие на колоната с граничния Наръшки надпис от времето на цар Симеон, 904 г. 
Национален Военноисторически музей /НВИМ/



Копие на Битолския надпис на Иван Владислав, в който той се титулува: 
самодържец български, 1015–1016 г. 

НИМ, София



Търновски надпис (триумфален), на цар Иван Асен ІІ (1218–1241) в чест 
на победата му над епирския владетел Теодор Комнин (1215–1224) 
в Клокотнишката битка, състояла се на 9.III.1230 г, която осигурява 

значително териториално разширение на България 
Църква Св. Четиридесет мъченици, гр. В. Търново



Станимашки надпис на цар Иван Асен ІІ, посветен на възстановяването 
и доизграждането на крепостта през 1230–1231 г. – изсечен на скала 

при Асеновата крепост



Кричимски надпис на цар Иван Асен ІІ – изсечен върху скала 
при крепостта Иваново кале, близо до Кричим, Пловдивско



Документи



Фрагмент от писмо на цар Калоян (1197–1207) до папа Инокентий ІІІ (1198–1216), 
в което се съдържа формулата: Калоян, цар на българи и власи 

Секретен архив на Ватикан



Ватопедска грамота, с която цар Иван Асен ІІ дарява 
на Ватопедския манастир Света Богородица, с. Семалто в Серска област 

Ватопедски манастир, Атон (Света гора)



Дубровнишка грамота (повеля) на цар Иван Асен ІІ 
Библиотека на Академията на науките в Санкт Петербург



Рилска грамота на цар Иван Шишман (1371–1395), дадена 
на Рилския манастир на 21.IX.1378 г. 

Музей на Рилския манастир



Витошка грамота на цар Иван Шишман, дадена на манастира 
Света Богородица Витошка (дн. Драгалевски манастир 

Успение Богородично), през периода 1378–1385 г. 
Зографски манастир, Атон (Света гора)



VІІІ.2. ДОКУМЕНТИ И АРХИВИ 
ОТ ОСМАНОТУРСКИЯ ПЕРИОД 

В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

VІІІ.2.1. ДОКУМЕНТИ И АРХИВИ 
В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ



Писменост и реквизити 
на официалните документи



Буква Транс-
крипция Буква Транс-

крипция Буква Транс-
крипция

ا a ز z ق q

ب b س s ك k

ت t, p ش ʃ ل l, lˤ

ث θ ص sˤ م m

ج dʒ, ʒ, ɡ ض dˤ ن n

ح ħ ط tˤ ه h

خ x, χ ظ ðˤ, zˤ و w, u, au

د d ع ʕ ي j, i, aj, e

ذ ð غ ɣ, ɡ

ر r ف f, v

Арабица – консонантно писмо, създадено през V в. от арабите



Визуални елементи на султанската тугра: двата овала вляво символизират Черно 
море (вътрешният), а Средиземно море (външният); трите вертикални линии 

са символ на независимост; трите вълнообразни линии символизират ветровете, 
които духат в посока от изток на запад; двете удължения вдясно са графични 

стилизации на кинжал и ятаган, които в случая символизират сила и мощ; в долната 
част на всяка тугра традиционно са изписани името на властващия султан, на неговия 

баща, както и неизменният девиз: Винаги победител



Султанска тугра – личният знак на всеки от общо 36 султана 
в Османската империя под формата на монограм, който задължително 

се поставял върху официалните документи.
В туграта на султан Махмуд ІІ (1808–1839) посоченият надпис в превод 

означава: Махмуд Хан, син на Селим ІІІ Абдул Хамид I (1774–1789) 
Винаги победител



Изображения на султански тугри:
Изображение № 1: Тугра на султан Орхан I (1326–1362 г.)



Изображение № 2: Тугра на Сюлейман I Великолепни (1520–1566 г.)



Изображение № 3: Тугра на султан Селим III (1789–1807 г.)



Изображение на печат на имам от с. Дерекьой 
(вероятно дн. с. Пандросос, Гърция), 1912 г. 

Държавен архив (ДА) – Смолян



Филигран (фр. filigrane от лат. filum – нишка, и granum – зърно), 
воден знак на хартия



Османотурски административни 
документи



Ферман на султан Абдул Азис (1861–1876) за учредяването 
на Българската Екзархия, 26.II.1870 г. 

БИА, НБКМ



Берат за назначаването на неврокопския (дн. гр. Гоце Делчев) 
митрополит Иларион, 1895 г.



Лист от дефтер, 1872 г. 
Колекция Ориенталски отдел, НБКМ



Листове от кадийски сиджил с текстове на фермани, берати, хюджети 
по имотни въпроси и други документи, 1656–1657 г. 

Колекция Ориенталски отдел, НБКМ



Ръкопис (шериатско право) от Агушевата библиотека 
Народна библиотека Иван Вазов, Пловдив



Aрзухал (молба от частно лице) от Ибрахим Мютеферика 
до султана за увеличаване на възнаграждението му, 1717 г. 

Колекция Ориенталски отдел, НБКМ



VІІІ.2.2. ОСМАНОТУРСКА АРХИВНА 
КОЛЕКЦИЯ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ – 

СМОЛЯН



Разписка за платен поголовен данък (джизие) от жителите 
на с. Чокманово, 1615 г.



Протокол на шериатски съд в с. Ахъ Челеби (дн. Смолян), 1667 г.



Споразумение за разтрогване на брак, 1700 г.



Ферман на султан Махмуд ІІ (1808–1839) за ремонт 
на църквата в с. Долно Райково, 1836 г. 



Листове от дефтер за разпределянето на дължимите данъци между 
жителите на с. Дере и кебир (дн. Момчиловци), 1837 г.



Тапия за изкупуване на юрушки пасища под връх Карлък 
от заможни жители на с. Широка лъка, 1804/5 г.



Худутнаме (от худут – граница), крепостен акт, в който се определят 
границите на мерата, а в случая относно определянето на границата на мерата 

на селата Аламуд (дн. Полковник Серафимово) и Търън, 3.Х.1844 г.



Еснаф тескереси (занаятчийски свидетелства) на Георги Михов 
от с. Четак (дн. Устово), 1867 г.; 1871 г.



Хюджет (съдебен протокол) за възстановяване право на собственост, отнета 
неправомерно с представянето на фалшиви документи, 1878 г.



Официално писмо за внесени суми и вещи във връзка 
с погасяването на дълг, 1879/1880 г.



Договор за продажба на 1/2 от дюкян (магазин) 
в с. Четак (дн. Устово), 6.I.1887 г.



Удостоверение за поданство в Османската империя, 1887 г.



Разписки за пощенски записи и колети на занаятчии от селата 
Устово и Райково, 1898–1902 г.



Военно тескере (повиквателна) за Хасан, син на Ахмед, от с. Брезе, 
Неврокопска кааза (дн. Гоцеделчевско), подлежащ на военна служба 

според военния регистър, 1903 г.



Нюфус тескереси (лична карта) на Салих Коджаибрахим 
от с. Йенидже (дн. с. Генисея, Гърция ), 1904 г.



Снимка на Агушевите конаци от 1914 г. в с. Могилица, 
съхранявана в личния архивен фонд на Агуш Ага



Снимка на конаците на Агуш Ага от 1919 г. в с. Черешево



Писмо на хафъз Салих до сина му Мехмед, написано на арабица, 1957 г.



VІІІ.3. БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ 
И АРХИВНИ СБИРКИ ПРЕЗ 

ВЪЗРАЖДАНЕТО



Документи



Лист от Станимировия писмовник, 1783 г. 
БИА, НБКМ



Листове от кондика на източноправославната община 
в гр. Ески Джумая (дн. гр. Търговище), 1826 г. 

БИА, НБКМ



Лист от кондиката (Тевтеръ) на шивашкия 
и абаджийския еснаф в Пазарджик, 1857 г. 

БИА, НБКМ



Снимка на участници във Втората българска легия – на първия ред, 
третият отляво надясно е Васил Левски, 1868 г., Белград 

БИА, НБКМ



Писмената клетва на Васил Левски, 16.VI.1872 г. 
БИА, НБКМ



Протокол на Централния български революционен комитет, 21.VIII.1874 г. 
БИА, НБКМ



Кондика (Тевтеръ) на Българската църковна община 
в Самоков за 1875 г., (Януарий 1)

БИА, НБКМ



Оставката на Христо Ботев като член на Българския 
революционен комитет, 30.IX.1875 г. 

БИА, НБКМ



Снимка на членовете на Българското централно благотворително 
общество (БЦБО), 1876 г., Букурещ 

БИА, НБКМ



Печати



Печат – бронз и дърво, с текст на османотурски и в превод на български език: 
БЪЛГАРСКА ОБЩИНА ВЪ ПЛЕВЕНЪ, размери 10.8 см × 4.4 см, 1869 г.



Печати на Българската църковна община и на читалището 
във Воден (дн. Гърция), 1870 г.



Печат на Русчушкото училище (дн. гр. Русе)



Печати на БРЦК



Печат на майстор Колю Фичето, 1870 г. 
Музей към Дряновския манастир



Документи от личен произход



Снимка на Георги С. Раковски (1821–1867) 
БИА, НБКМ



Поемата Горски пътник на Георги С. Раковски, 1856 г. 
БИА, НБКМ



Листове от дневника във връзка с похода през 1854 г. на четата на Георги С. Раковски 
БИА, НБКМ



План за Освобождението на България на Георги С. Раковски, 1861 г. 
БИА, НБКМ



Предложение на Георги С. Раковски, 1864 г. 
БИА, НБКМ



Лист от Привременен закон на народните горски чети от 1867 г. 
на Георги С. Раковски, Букурещ 

БИА, НБКМ



Снимка на Любен Каравелов (1834–1879) 
БИА, НБКМ



Автограф на Любен Каравелов



Снимка на Васил Левски (1837–1873) 
Държавен архив – Смолян



Листове от Личния бележник на Васил Левски 
БИА, НБКМ



Лист от Наредата на работниците за освобождението 
на българския народ, 1871 г. 

БИА, НБКМ



Снимка на Христо Ботев (1848–1876) 
БИА, НБКМ



Листове от Личния бележник на Христо Ботев 
БИА, НБКМ



Прощалното писмо на Христо Ботев до неговото семейство, 17.V.1876 г. 
БИА, НБКМ



Снимка на парахода Радецки 
БИА, НБКМ



Книги и периодичен печат



Листове от Зографския препис на История славянобългарска, 1762 г. 
Зографски манастир, Атон (Света гора)



Първият (Котленски) препис на История славянобългарска, 
направен от Софроний Врачански през 1765 г.

БИА, НБКМ



Рибният буквар на Петър Берон, 1824 г.



Първото българско списание Любословие, 1844 г., издавано 
от Константин Фотинов (ок. 1790–1858) 

БИА, НБКМ



Първият брой на Цариградски вестник от 1848 г. 
БИА, НБКМ



Вестник Дунавски лебед, издаван от Георги С. Раковски, 1857 г. 
БИА, НБКМ



Вестник Свобода, издаван от Любен Каравелов, 1869 г. 
БИА, НБКМ



Вестник Дума на българските емигранти, издаван от Христо Ботев, 1871 г. 
БИА, НБКМ



Първият брой на Периодическо списание 
на Българското книжовно дружество, 1870 г. 

НБКМ, БИА



VІІІ.4. ИДЕИ И ИНИЦИАТИВИ 
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН 
ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ (1878–1951)

VІІІ.4.1. ФОРМИРАНЕ НА ПЪРВИТЕ 
АРХИВНИ КОЛЕКЦИИ



Сградата на Народната библиотека в София, построена през 1899 г. 
по проект на арх. Алекси Начев



Изображение № 1: Залата за читатели в Народната библиотека в София



Изображение № 2: Залата за читатели в Народната библиотека в София



Кабинетът на директора на Народната библиотека



Сградата на Българската академия на науките в София



VІІІ.4.2. ПЕЧАТНА ИЗВОРОВА  
БАЗА НА БЪЛГАРСКАТА 
ИСТОРИЧЕСКА НАУКА



Константин Иречек (1854–1918)



Проф. Иван Шишманов (1862–1928)



Сборник за народни умотворения, наука и книжнина (СбНУНК), 
издание на тогавашното Министерство на народното просвещение (МНП), 

с редактор проф. Иван Шишманов



Първата книжка на списание Български старини, издание 
на Археографическата комисия



Проф. Любомир Милетич (1863–1937)



Проф. Беньо Цонев (1863–1926)



Добрейшово евангелие, публикувано от проф. Беньо Цонев 
в кн. 1 на Български старини, 1906 г.



Проф. Васил Златарски (1866–1935)



Проф. Петър Мутафчиев (1883–1943)



Проф. Петър Ников (1884–1938)



Трудът на проф. Йордан Иванов (1872–1947) 
Български старини из Македония, 1908 г.



ІХ. ИЗГРАЖДАНЕ 
НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА 
АРХИВНА СИСТЕМА – ИСТОРИЯ 
И СЪВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ



ІХ.1. РАЗВИТИЕ 
НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН 

ОТРАСЪЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 
1951–1989

ІХ.1.1. АРХИВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО



Решение на Секретариата на ЦК на БКП за създаване на сектор 
Партиен архив при ЦК, 6.II.1946 г.



Указ № 515 на Президиума на Народното събрание 
за Държавен архивен фонд (ДАФ) на НРБ, 10.X.1951 г.



Постановление № 344 на Министерски съвет за организиране на ДАФ 
и одобряване на Правилника на Архивно управление при МВР, 18.IV.1952 г.



Правилници за статута и устройството Централен държавен исторически 
архив (ЦДИА) и Централен държавен архив на Народна република 

България (ЦДА на НРБ), 15.VII.1952 г.



Правилници и методически регламенти относно устройството 
и дейността на партийните архиви, София, 1964 г.



Заповед на министъра на информацията и съобщенията за създаване 
на Централен държавен технически архив (ЦДТА), 2.I.1974 г.



Правилник за задачите, организацията и дейността на ЦДТА, 27.VIII.1975 г.



ІХ.1.2. СТРУКТУРА, 
ТИПОЛОГИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ 

НА ДЪРЖАВНИТЕ АРХИВИ



Структурен модел на националната архивна система (1981 г.)



Читалнята на Софийски градски и окръжен държавен архив (СГОДА) – дн. Регионална 
дирекция Държавен архив – София



Сградата на ДА – Пазарджик



Сградата на ДА – Варна дн. Регионална дирекция Държавен архив – Варна



Читалнята на Научния архив на Българската академия на науките (НА на БАН)



Архивохранилището в Архива на Министерството на вътрешните работи (АМВР)



Пътеводители на държавните архиви



Печатни издания на инвентарни описи и каталози на ЦДИА



ІХ.2. БЪЛГАРСКАТА АРХИВНА 
РЕФОРМА



Решение на Висшия съвет на Българската социалистическа 
партия (ВС на БСП) за предоставяне в държавните архиви на документите 

на Българската комунистическа партия (БКП) от периода 1948–1989 г., 27.V.1991 г.



Договор между ВС на БСП и Главно управление на архивите при Министерски съвет 
(ГУА при МС) за предоставяне за съхранение и използване документите на Централния 
партиен архив и местните партийни архиви за периода 1891–10.XI.1989 г., 8.VII.1993 г.



Закон за Националния архивен фонд (НАФ), обн. ДВ, бр. 57 от 13.VII.2007 г.



Карта на архивната мрежа в България, в която са обозначени  
6-те регионални дирекции в София, Пловдив, Бургас, Варна, 

В. Търново и Монтана, заедно с принадлежащите към тях държавни 
архиви със статут на отдели в останалите областни градове



Сградата на Централния държавен архив (ЦДА), гр. София



Първата сграда на Държавния военноисторически архив (ДВИА), 
гр. Велико Търново



Сградата на Централизирания архив на Комисията по досиетата



ІХ.3. АРХИВИТЕ В МРЕЖОВОТО 
ОБЩЕСТВО



Новото издание на Методическия кодекс, Изд. на ДАА, 2013 г.



Информационна система на държавните архиви (ИСДА) – система за управление 
на процесите и данните, свързани с приемането, обработката и използването 

на традиционни архивни документи на хартия, предназначени 
за постоянно съхранение в агенцията 

<http://212.122.187.196:84/FundSearch.aspx>



Уебсайт на проекта APEnet (Archives Portal Europe network) 
/Европейски архивен мрежови портал/ 

<http://www.apenet.eu/>



Уебсайт на проекта APEx (Archives Portal Europe network of excellence) 
/Европейски архивен мрежови портал за върхови постижения/ 

<http://www.apex-project.eu/>



Уебсайт на Европейския архивен портал /Archives Portal Europe/ 
<http://www.archivesportaleurope.net/>



Уебсайт на Европеана /Europeana/ 
<http://www.europeana.eu/>



ІХ.4. СПЕЦИАЛНОСТ 
АРХИВИСТИКА 

И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА В СУ



Катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини



Уебсайт на Електронната библиотека по архивистика и документалистика 
<www.electronic-library.org>



Проф. д-р Андриана Нейкова представя първия том от поредицата 
Университетски четения по архивистика, 2009 г.



Официално откриване на VIII по ред научна конференция на тема: Българската 
университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и 

професионални профили – 10 и 11.IV.2014 г., зала № 1 и № 2 на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“
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