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Сборникът се посвещава на българските архивисти,
които не се поколебаха да защитят статута и бъдещето
на професията си на ползу роду!

ПРЕДГОВОР

Б

лагодарение на дарените ни средства от ДАВИД Холдинг АД отново имаме възможност на 18 април при откриването на Х Юбилейна конференция на специалност Архивистика и документалистика в
Историческия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски да представим четвъртия том от поредицата Университетски четения по архивистика с материалите от миналогодишната ІХ конференция
на тема: Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор – реалности и предизвикателства.
За присъстващите не е тайна, че пътят до днешния празничен ден за
специалността, за университетските преподаватели по профилираните
дисциплини в нея, за дипломираните архивисти и за всички, които са
наши убедени съмишленици в усилията през изминалите десетилетия
за утвърждаването на Българската университетска архивистика като
национален образователен модел, беше дълъг и труден. Многобройни
препятствия, неразбиране и дори открито противодействие срещу подготовката на дипломирани архивисти, необходими за регулираната професия архивист у нас, бяха на практика условията за съществуването на
тази специалност с нейния мотивиращ девиз: Въпреки всичко!!!
Освен Ден на специалност Архивистика и документалистика, по
съвпадение, 18 април е и рождената дата на нейния патрон – проф. Иван
Дуйчев (1907–1986). Известно е, че през 2016 г. изтича определеният по
силата на завещанието му 30-годишен срок за временно закрит достъп
до съответния личен архивен фонд, съхраняван в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ (ЦСВП). Бихме искали да
поясним, че титулярът е имал своите основания да се довери на времето,
като най-надеждният обективен и безпристрастен съдник на намеренията и делата на хората. В противен случай съществува възможност и
риск, особено когато вече те няма, недоброжелатели да те обвиняват и за
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неизвършени грехове, използвайки избирателно архивни свидетелства.
Професионално ние също се стремим към истината за миналото,
но не бива да забравяме, че въпросната истината е не само абстрактна,
но и сложна категория, свързана с морални дилеми, различни интереси,
лични драми и обществени конфликти.
В тази връзка ще си позволя да поясня, че за мен лично Лекциите по
архивистика на Иван Дуйчев (1950) са библиографски факт и безспорен
принос в развитието на българската теоретична архивистика. Подобно
на известния класически труд на италианския архивист Еудженио Казанова Архивистика, публикуван през 1928 г. и преиздаден през 1953 г.
заради непреходната му научна стойност, лекциите на проф. Ив. Дуйчев
също бяха преиздадени през 1993 г. по инициатива на преподаватели
от тогавашната специализация Архивистика към катедра Архивистика и
помощни исторически дисциплини и със съгласието на ЦСВП. Такива са
фактите, поради което съм убедена, че те не могат да бъдат изопачавани
след десетилетия с т. нар. научно инженерство, респ. манипулации.
Връщайки се към Том ІV от поредицата Университетски четения
по архивистика, ще отбележа, че той е реализиран едновременно в два
варианта – печатно издание и е-издание (диск). По този начин защитаваме вече запазената си марка за публикуване на сборниците с материали от конференциите по повод Деня на специалност Архивистика и
документалистика, съобразявайки се с предпочитанията на различните категории читатели.
В двете издания се съдържат представените на конференцията общо
27 доклада и научни съобщения, подготвени от 33-ма автори: преподаватели по архивистика (СУ, НБУ, ПУ, Филиал Смолян – ПУ, ВТУ), специалисти от държавните архиви, Научния Архив – БАН, БИА – НБКМ, ЦСВП,
Националния военноисторически музей (НВИМ), студенти и докторанти.
И този път силно впечатление направиха научните съобщения и презентации, подготвени на професионално равнище от студентите в специалност
Архивистика и документалистика – бакалаври и магистри, които те представиха по традиция в секцията на бъдещето Гласът на младите. Тъй
като в сборника се публикува подробна информация1 за визираните доклади, научни съобщения и презентации, излишно е да ги споменавам по
автори и теми. Не бих могла да пропусна да отбележа обаче, че редовното
участие на студентите от специалност Архивистика и документалистика
е убедително доказателство и надежда не само за бъдещето на въпросните
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конференции, но и за самата специалност в СУ. Този уникален за съвременната българска архивна колегия научен форум получи нови измерения и значение след изненадващо добре подготвената административна
инициатива в края на 2015 г. да бъде заличена регулираната през 2009
г. професия архивист от Списъка на регулираните професии в България.
Известно е, че тази акция се провали, защото дипломираните български архивисти, в преобладаващата си част възпитаници именно на
специалността в СУ, категорично защитиха статута на професията си в
мрежата. Важна роля в случая имаше и навременната институционална
подкрепа от страна на доц. д-р Тодор Попнеделев – декан на Историческия факултет, СУ, потърсена от Студия Трансмедия. Същата направи
обществено достояние възникналия конфликт и допринесе в най-голяма
степен за ангажирането на заинтересуваните институции и експерти2.
Както се изясни впоследствие, някой, но неизвестно, кой точно, е пропуснал своевременно да съгласува статута на професията архивист със
Закона за Националния архивен фонд (НАФ). А последствията са изцяло
за работещите архивисти и професионалното архивно образование, което
подготвя специалисти за архивните институции и учрежденските архиви.
Ето защо в момента това, по мое мнение, е и най-неотложната задача,
без решаването на която нямаме основания да говорим оптимистично за
развитието на архивно-информационния сектор у нас в контекста на утвърдените световни и общностни стратегии, политики, регламенти, проекти и очаквания. Същото се отнася и за конференциите на специалност
Архивистика и документалистика в СУ, в частност и настоящата Х Юбилейна конференция: Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – quo vadis?
Свидетели сме, че съвременната технологична парадигма необратимо универсализира информационните ресурси и специализираните
дейности на архивите, а също и университетското професионално архивно образование и професията архивист. В случай, че дипломите
на завършилите специалност Архивистика и документалистика у нас
продължават да не са преференциално признати, респ. да не се зачитат
от работодателите, в това число и ДА „Архиви“, при кандидатстване за
позицията архивист, младите хора, които искат да работят като архивисти, логично ще се насочат към чуждестранните университети. А там
подобни проблеми отдавна не съществуват.
проф. Андриана Нейкова
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Бележки
Пенджекова, Р. IХ Конференция на специалност Архивистика и
документалистика на тема: Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор – реалности и
предизвикателства. В: Университетски четения по архивистика. Т. ІV.
2
Нейкова, А. На кого пречи професията архивист в България? – <http://
electronic-library.org/articlers/Article%200233.html>.
1
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СЪВРЕМЕННИ НАЦИОНАЛНИ АРХИВНИ
МОДЕЛИ И СТАТУТ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
АРХИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
проф. д-р Андриана Нейкова, СУ

И

звестно е, че появата, историята и съвременната организация
на архивите, като своеобразен индикатор на държавността,
културните традиции и научно-технологичния потенциал на всяко общество, се определят от закономерностите и динамиката на общоисторическия процес. През отделните периоди обаче архивната парадигма
отразява влиянието на официалната идеология, политики и принципи
на управление, както и технологичните иновации в областта на формирането на публичните документални и архивни ресурси. А те, както е
известно, са съществена част от колективната историческа памет, без
която е невъзможно да съхраним националната си идентичност, особено
в мрежовото общество.
Целта на настоящата разработка е да бъдат представени в сравнителен аспект чуждестранните национални архивни модели и професионалното архивно образование в държави с вековни традиции и постижения, за да може да се открои съвременният български архивен модел, в
това число и равнището на университетското ни професионално архивно образование. В случая се визира специалност Архивистика и документалистика в СУ „Климент Охридски“, доколкото през периода след
2002 г. досега единствено нейните дипломирани възпитаници реално са
придобили образователен ценз, необходим за професията архивист според европейските критерии и регламенти. Уместно е да се припомни, че
от 2009 г. тази професия има статут на регулирана професия1 у нас, което
предполага, че за позицията архивист в системата на националните ни
9
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архиви (учрежденски и исторически), както и в държавната администрация, общините, бюджетните организации и други, би трябвало да работят дипломирани архивисти. Поради липса на регламент (вж. Закона
за Националния архивен фонд – НАФ), най-често работодателите у нас
не признават предимството на образователния ценз на дипломираните
архивисти за участие в обявените конкурси за архивисти. А правото за
упражняване на професията архивист в Европейския съюз е лицензирано въз основа именно на дипломи за стартово професионално образование или квалификация по архивистика, придобити в акредитирани за
целта висши училища, школи и др.

Исторически преглед
При прехода от Cредновековието към модерния свят се засилва
стремежът към осмисляне на собствената национална история на отделните европейски народи. Под влияние на идеите на Просвещението
интересите и заниманията на тогавашните ерудити относно миналото се
заменят със системни научни изследвания по история. От друга страна,
радикално изменящите се обществени отношения и принципи на управление инициират реформирането на наследените средновековни архиви с публично значение, което включва приемането на специални архивни закони и институционализирането на националните исторически
архиви в модерните европейски държави.
Архивното законодателство осигурява необходимите юридически
основания на държавата чрез специализираните си публични архивни институции да провежда системна политика в архивния сектор. В резултат
предишната концепция за административно-юридическата обвързаност
на архивите с монархическия владетелски институт, Римо-католическата
църква или средновековните градски управи в рамките на предоставеното
им право за самоуправление се заменя с т. нар. етатистка парадигма2.
В исторически аспект за първи път във Франция през 1794 г. се приема архивен закон и се създават архиви със статут на специализирани
публични държавни институции. По силата на известния Декрет от 7-и
месидор, год. ІІ, 25 юни, архивите, наследство от предишния режим, с
изключение архивите на министерствата, се обявяват за собственост на
френската държава и се разпределят в няколко държавни хранилища. Общият надзор върху тях, се възлага на новосъздадения Национален архив, в
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който по-късно окончателно са предадени всички средновековни архиви,
респ. няколко хиляди архивни сбирки. Следователно в административно
отношение френските архивни институции, като част от държавно-политическата система, се организират като централизиран модел, доколкото
самото управление като цяло по това време също е централизирано.
Понастоящем във Франция най-многобройни са архивите на департаментите (местните архиви), които се създават още през 1796 г. във връзка
с премахването на старото административно деление с т. нар. дистрикти
и въвеждането на департаменти. През 1982 г. същите придобиват статут
на териториални архивни служби, но държавата запазва контрола си върху тяхната дейност, което осигурява необходимия единен подход в нормативно-методическата уредба и специализираните архивни дейности.
По примера на Франция почти всички европейски държави през ХІХ
в. и първата половина на ХХ в. приемат архивни закони, регламентиращи организацията, статута и функциите на националните им архиви.
Философията на архивното законодателство през разглеждания период е
да се постигне максимална независимост на новосъздадените държавни
архивни институции от политическите, икономическите и всякакви други частни интереси, за разлика от практиката в миналото. Националните
архивни закони гарантират и правото на достъп на гражданите до архивната информация, включително и физическият достъп до документите,
съхранявани в историческите архиви на отделните държави.
Франция има безспорен принос и за развитието на професионалното
архивно образование в Европа и света3. Неизменно от 1821 г. обучението
на архивисти се провежда от Школата на хартите (École des Charte).
На нейните възпитаници от самото начало се признават образователни
преференции за упражняване на професията архивист във френските
архивни институции и държавната администрация.
По време на 4-годишния курс на обучение студентите в първото
висше архивно училище в света изучават Средновековна палеография,
Латински език, Дипломатика, История на институциите на Франция,
История и организация на френските архиви, История на гражданското и каноническо право, Извори за историята на Франция, Археология,
История на ръкописната книга, Методи и техника на публикуване на
романски текстове, Методи на социално-икономическата история на
средните векове и др.
Прави впечатление, че в началния период учебните дисциплини
обхващат предимно средновековните документални свидетелства и ар11
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хиви, доколкото интересите на изследователи първоначално са били насочени именно към средновековната история. Тогавашният регламент
на достъпа за гражданите до архивите, който изисква да са изминали
100 години от създаването на документите, на практика е ограничителна
хронологична граница и за историческите изследвания.
През 1897 г. École des Chartes получава статут на самостоятелен
институт към Сорбоната. От това време в него, освен архивисти и библиотекари, се обучават и специалисти по история на Франция. В учебния план се включват редица нови дисциплини, сред които История на
учрежденията и архивните източници на Новото време, Съвременна
архивистика, Историография, Съвременни методи на документиране
и изследвания по хуманитарните науки и др.4
Вече нееднократно е отбелязвано, че с този институт е свързано и
най-ранното сведение за официален интерес от българска страна към
предлаганото професионално обучение. Става въпрос за доклада на Димитър Агура от 1905 г., който е бил командирован от тогавашното Министерство на народното просвещение (МНП) в Париж със задача да
се запознае с организацията именно на учебните програми и статута на
прочутата École des Chartes. Неговото заключение е, че добре уреденото
библиотечно и архивно дело във Франция се дължи на професионалната
реализация на възпитаниците на споменатия институт. Ето защо Агура
препоръчва на МНП да се изпратят във Франция някои по-талантливи
български младежи, които да изучават история, както и двама-трима за
обучение по библиотечно и архивно дело.
От 1947 г. професионална архивна подготовка за студенти от последния курс в École des Chartes се провежда и по линия на специализирания Международен технически стаж. Чрез него се подпомага
установяването на контакти и с чуждестранни курсисти, които се обучават по същата програма. Целта е те да се запознаят с теоретичните
постижения на френската архивна школа, както и да бъдат въведени в
практическата работа във френските архиви.
Нов етап в историята и развитието на професионалното архивно
образование във Франция бележи откритата през 1991 г. Школа за национално наследство (École Nationale du Рatrimoine – ENP) към Министерството на културата. Тя е представител на т. нар. второ поколение френски висши професионални училища. Към същата категория се
отнася и Школата за национална администрация (École Nationale d,
аdministration – ENA), както и Школата за национални библиотекари
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(École Nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques
– ENSSIB). Предназначението им е да надграждат подготовката и квалификацията на насочените към тях перспективни специалисти, на които
предстои кариерно израстване в съответната администрация. Учебните
им програми са съобразени максимално с изискванията към съвременния френски държавен служител, който едновременно трябва да притежава управленски, но и системни научни знания в своята област5.
Създаването на посочените специализирани висши професионални школи е оправдано, защото те на практика допълват класическото
университетско професионално образование, олицетворявано от Школата на хартите. Придържайки се към вековните си традиции, тя обаче
подготвя специалисти със сравнително тесен профил – историци, палеографи, сфрагисти, извороведи и др. От тази гледна точка основателно
се преценява, че нейните възпитаници не получават достатъчно юридически и икономически знания, необходими им за решаването на специфични управленски задачи относно съхраняването и използването на
информационните ресурси на архивите, библиотеките и музеите в условията на съвременното пазарно стопанство, технологична парадигма и
информационна инфраструктура.
Споменатата Школа за национално наследство (ENP) осигурява
квалификация на специалисти по археология, архивно и музейно дело,
краезнание, опазване на историческите и архитектурните паметници, и
др. Предлаганото обучение е обвързано съответно с потребностите на
управление на централните и местните държавни институции, отговорни по опазването на националното и историческо културно наследство.
В школата се приемат и обучават и чуждестранни специализанти.
Конкретно в учебния план по Архивистика са включени следните
профилирани курсове: Управление на финансите, Икономика на националното наследство, Национално наследство и мултимедия, Административно право, Архивно законодателство и др.
Курсистите, сред които и бъдещи директори на архиви, се запознават със съвременните стандартни изисквания и норми за строителство
и обзавеждане на архивни сгради. На семинарните занятия те се обучават да съставят бюджети на архиви, както и да изчисляват разходите
във връзка с различните архивни дейности – организиране на изложби,
издаване на архивни справочници, документални сборници и др. Сериозно внимание в процеса на обучение се отделя на задължителната
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практика – 3 месеца стаж в мрежата от департаментски архиви и 1 месец в архив на министерство. По време на стажа си в определения архив
всеки курсист се запознава с работата на неговия директор. По този
начин се придобива цялостна представа за съвременните проблеми при
управлението на персонала и бюджета, както и за ролята на архива за
съхраняването и използването на националното архивно наследство.
Специално внимание се обръща на научно-техническата обработка на
архивните фондове, в това число и съставянето на инвентарни описи,
които се прилагат към индивидуалните отчети на курсистите за проведеното практическо обучение.
Не е случайно, че през първата половина на ХІХ в. учебните програми на Школата на хартите във връзка с професионално обучение по
Архивистика се възприемат и от архивните школи, които се създават за
целта в Германия, Австрия, Русия, Италия, Испания и др.
Интересно съвпадение е, че през 1821 г. – годината, в която е учредена École des Charte, се организира Школа за подготовка на архивисти
(Bayersche Archivschule) в Мюнхен, която административно е подчинена
на тогавашната Генерална дирекция на държавните архиви в Бавария. В
школата се подготвят архивисти предимно за държавните, комуналните
(общинските), църковните и частните архиви в самата провинция. От
кандидатите за курсисти се изисква да се занимават с изследвания по история, за предпочитане по история на Бавария, или да имат юридическо
образование. При подбора им се проверяват и техните знания по латински и френски език. Срокът на обучение е 2,5 години, като са осигурени
преподаватели от Мюнхенския университет и утвърдени специалисти от
архивните институции.
И тук курсистите изучават същите дисциплини, както в Школата
на хартите, а именно: История на Германия и Бавария, История на
държавните институции в Бавария (след 1806 г.), Немска и Латинска
палеография, История на правото, Архивознание (Archivwissenschaft)6.
Специално в рамките и хорариума на курса по Архивознание се
включват лекционни курсове по Архивна теория, История и организация на архивите, Формиране на архивните фондове, както и факултативни дисциплини по въпросите на деловодството, експертизата, обработката на архивните фондове и използването на архивните документи.
Обучението в Мюнхенската школа се допълва и с посещения в архиви, библиотеки и деловодства.
От 1888 г. архивисти започват да се обучават и в учредената за
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целта Марбургска школа (Хесен), която през 1904 г. е преместена в
Берлин, а по-късно е преименувана в Институт по архивистика и исторически науки.
През 1854 г. към Виенския университет се основава Институт за
исторически изследвания, в който по модела на École des Chartes се обучават, както изследователи-архивисти, така и архивисти-специалисти.
Идеята за необходимостта от професионална квалификация на работещите в архивите се обсъжда по време на първия Международен
конгрес на библиотекарите и архивистите, проведен в Брюксел през
1910 г. Форумът се организира по инициатива на Жозеф Кювлие (Joseph
Cuvlies) в качеството му на държавен архивист на Белгия и учредител на
Асоциацията на белгийските архивисти и библиотекари.
Трябва да се отбележи, че за обосноваването на предложение относно необходимостта от професионална квалификация на работещите
в архивите, допринасят и постиженията на холандската архивна школа
от края на ХІХ в. Известно е, че Кралство Нидерландия приема Архивен
закон още през 1838 г., а през 1898 г. холандските архивисти Самюел
Мюлер (Dr. Samuel Muller, 1785–1875), Йохан Фейт (Dr. Johan Adriaan
Feith, 1858–1913) и Робърт Фруин (Robert Jacobus Fruin, 1823–1899) успяват да публикуват своето методическо пособие Ръководство за класиране и описание на архивите (Manual for the Arrangement and Description
of Archives). То инициира разработването на общоприетата теория за архивния фонд, като основна отчетна и класификационна единица в архивите. Дори и днес, в света на високите технологии и интелектуални
комуникации, архивният фонд на отделния фондообразувател продължава да отразява структурата и йерархията на съответната администрация, както и нейната система за регистриране, архивиране и съхраняване на документите. Съгласно теорията за архивния фонд, се изгражда
и информационната система на архивите, независимо от извършващата
се цифровизация на традиционните документални комплекси и архивни
справочници, включително и у нас – вж. Информационна система на
държавните архиви (ИСДА).
Поради посочената специфика на архивната систематизация всички международни професионални информационни архивни стандарти
за описание също са обвързани с йерархията и типологията на класическите отчетни и класификационни единици в архивните институции, а
именно: документален комплекс на архива, архивен фонд, архивна единица, архивен документ.
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***
След Първата световна война редица европейски държави, сред
които Кралство Нидерландия (Холандия), Норвегия, Италия, Германия
и други въвеждат изискване в националното си архивно законодателство за професионална квалификация на работещите в архивите. Тогава обаче все още се счита, че същата е допълнение към стартовото
образование на архивистите, което най-често е по история. Това е обяснимо. Самите архивни институции през разглеждания период изпълняват ролята на инфраструктура за историческите изследвания, поради
което архивната работа се възприема като обслужваща предимно потребностите на историческата наука, а теоретичната архивистика се
причислява към групата на т. нар. помощни исторически дисциплини
– изворознание, палеография, дипломатика, хералдика, сфрагистика,
историческа хронология, историческа метрология, генеалогия, археография и други, обект на които са писмените исторически извори или
отделни техни страни. А архивните документи, както е известно, са
сравнително най-многобройните писмени извори за периода на Новото и Най-новото време.
Ето защо през ХІХ в. архивистиката е само една описателна научна дисциплина, която се занимава с въпросите по регистрацията, систематизирането, описанието съхраняването и използването на архивните
документи в историческите архиви. Тъй като тези документи обаче са
създадени и регистрирани от съответната администрация, задължението
на архивистите е било да осигурят запазването на първичната подредба
на предадените им в качеството на исторически извори документи.
Следващият етап в обучението на архивистите отразява промените
в общата представа за архивното познание през първата половина на
ХХ в. В резултат архивистиката започва да се определя и като помощна
административна дисциплина, която в случая се занимава с въпросите,
свързани с т. нар. деловодство. Този подход позволява в теоретичен аспект да се обхване целия жизнен цикъл на документа като обект на архивистиката. Според Ангелина Мене-Хариц, именно през разглеждания
период архивистиката се превръща от описателна архивна наука във
функционална архивна наука7.
Още през 90-те години на отминалия век се забелязва тенденция
към обособяване на две основни направления в архивното професионално образование:
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– традиционната линия, която продължава да се придържа към идеята за важността на историческите науки;
– по-новата линия, която се стреми да насочи вниманието към проблемите на съвременната документация.
На сегашния етап стратегическо направление в развитието на Науката за архивите или Архивологията, като сложно интегрално научно
познание, както и за архивно-информационния сектор, са електронните
документи и архиви. Трябва да се отбележи, че класическият образователен модел, свързан предимно с текстовите документи на хартия, също
се модернизира под влияние на информационните технологии и интелектуални комуникации. В резултат на цифровизацията на съответните документални комплекси архивните институции необратимо се трансформират от стационарни в информационно-комуникационни центрове, за да
осигуряват трансгранични онлайн е-услуги на гражданите относно интересуващата ги ретроспективна документна информация. Това означава, че
отделните национални архивни модели също придобиват все повече общи
характеристики, за сметка на съществуващите различия в миналото. При
тези условия професионалното архивно образование все повече се унифицира с оглед учебното съдържание, професионалните профили – архивист-историк, архивист-администратор и т. н., ресурсите за дистанционно
обучение и възможностите за квалификация на работещите архивисти.
Все още държавно-политическите системи обаче са определящи за
типологията и административната структура на националните архивни
модели: централизиран модел (Франция, Русия), децентрализиран модел
(Швейцария, САЩ), смесен модел (Кралство Нидерландия, Федерална
република Германия), съветски архивен модел от близкото минало и др.
Що се отнася до съветския архивен модел, той, както е известно, е
резултат от предприетата през 20-те години на ХХ в. цялостна реорганизация на архивния сектор в тогавашна Съветска Русия в съответствие с
принципите на управление, присъщи на тоталитарния тип държава и общество като социален експеримент. В течение на повече от седем десетилетия (1917–1991) този модел се утвърждава и функционира като една
силно централизирана и партийно-бюрократична система, доминирана
от официалната комунистическа идеология.
След края на Втората световна война този модел се възпроизвежда и в страните от бившия Източен блок, в това число и България през
периода 1951–1989 г. А след края на Студената война и последвалото
разпадане на Съветския съюз (Съюз на съветските социалистически ре17
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публики – СССР), в Руската федерация се извършва архивна реформа,
включваща законодателни, структурни, технологични и кадрови промени. Като цяло съвременната руска архивна система запазва основните си
характеристики на съвременен централизиран модел, администриран от
правителствена архивна служба – Федерално архивно агентство (ФАА).
Това означава, че по отношение на различните видове архиви: федерални
архиви; ведомствени архиви с постоянен състав на документите – Архив
на Министерството но вътрешните работи, Архив на Министерството на
външните работи и други; муниципиални (общински) архиви; недържавни архиви – архиви на приватизирани предприятия, търговски дружества,
партии, професионални и обществени движения, официално регистрирани частни фондове, творчески обединения, религиозни общности и т. н.,
продължава да се провежда единна политика и да се прилага обща методика и стандарти във връзка с основните архивни процеси и дейности.
За професионалното архивно образование на държавно равнище
определящи са съответните стратегии и програми за развитие на архивно-информационния сектор. За целта към ФАА функционира създаденият през 1966 г. Руски научноизследователски институт по документознание и архивно дело (Всероссийский научно-изследовательский
институт документоведения и архивного дела – ВНИИДАД). Самото
архивно образование е в компетенциите на специализираните висши
професионални училища в страната. По традиция водещата роля е на
Историко-Архивния институт към Руския държавен хуманитарен университет (Российский государственный гуманитарный университет
– РГГУ), в който се изучават повечето от учебните дисциплини за специална и обща подготовка на архивисти, както в Школата на хартите.
Този институт е наследник на създадения още през 1930 г. Институт по архивознание (Институт архивоведения), който през 1932 г. е
преименуван в Московски държавен историко-архивен институт (Московский государственный историко-архивный институт – МГИАИ).
За разлика от Франция и Руската Федерация, съвременната архивна
мрежа в САЩ е децентрализирана. Документите на федералното правителство са обект на комплектуване от създадения през 1934 г. Национален
архив (The National Archves and Records Administration – NARA). Американското архивно законодателство обхваща съответно три равнища, свързани
с организирането и управлението на американските архивни институции, а
именно: федерално с федералните закони за архивите; регионално с архивните закони на отделните щати; местно с регламентите за технологията на
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архивната работа в даден архив. Ето защо всички стандарти и методически
регламенти на NARA имат само препоръчителен характер за останалите
архиви. От своя страна, те разработват и прилагат собствени методически
изисквания (правила) за дейността си, но те са съобразени с федералните и
регионалните регламенти в архивно-информационния сектор.
Първият курс за подготовка на архивисти в САЩ се провежда през
учебната 1938/1939 г. в Университета Колумбия в Ню Йорк (Columbia
University in the City of New York).

Предизвикателства за българския архивноинформационен сектор и професионалното
архивно образование
Развитието на българските архиви, които поради неблагоприятни
исторически обстоятелства се институционализират сравнително късно –
едва в началото на 50-те години на ХХ в., е съпроводено със специфични
трудности, в това число и осигуряването на професионално подготвени
архивисти, както и университетски преподаватели за обучение по архивистика. За разлика от съществуващите традиции, постижения и интелектуален потенциал на библиотечния и музейния сектор у нас, съвременният ни архивен сектор и професионално архивно образование стартират
почти от нулата. Това обстоятелство продължава да създава трудности и
досега. До 1989 г. обаче критерият за равнището на българската теоретична архивистика и резултатите от дейността на архивните ни институции,
включително и развитието на Българската университетска архивистика,
е степента на съответствие спрямо съветската теоретична архивистика,
нормативно-методическата уредба, архивно образование и квалификация.
Предприетата след 1989 г. архивна реформа у нас е многоаспектна,
респ. насочена е към законодателни, организационно-структурни, технологични, кадрови и образователни промени. Трябва да се отбележи, че
националната ни архивна система запазва централизирания си характер,
но за разлика от предходния тоталитарен период вече функционира в
условията на демократично управление, пазарно стопанство, членство
на държавата ни в Европейския съюз (2007) и мрежово общество.
От 2007 г. Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) отговаря за осигуряване технологичното обновление на историческите архиви, както и за провеждането на държавната политика в архивно-информационния ни сектор.
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Не бива да се забравя, че приоритет за неговото развитие в ЕС е
професионалното архивно образование и квалификация по архивистика.
Те трябва да осигуряват подготовката на архивисти с различни профили,
съответстващи на реалните потребности на пазара на труда и на интересите на работодателите.
Специалност Архивистика и документалистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 13 години доказва с успешната реализация на своите възпитаници, с научните издания, включително и
съвременни е-учебни пособия, както и с уникалната си Електронна библиотека по архивистика и документалистика, а също и с получаваната
подкрепа от представители на бизнеса, че в значителна степен се справя
с различните предизвикателства. Това не е случайно. Специалността е
наследник на първата специалност (профил) Архивистика и на едноименната специализация под формата на надграждащо обучение към специалност История в СУ през периода 1952–2002 г.
Също така професионалното архивно образование в СУ е инициирало и организирало през разглеждания период програми, предназначени за квалификация на работещите архивисти. Понастоящем обаче
липсва интерес на архивната ни колегия към предлаганите магистърски
програми на специалност Архивистика и документалистика, въпреки
че голяма част от работещите в архивите специалисти нямат стартово
професионално образование и квалификация по архивистика. Основната причина е липсата на регламент, както отбелязахме, за признаване на
образователни преференции при кандидатстване за работа на дипломираните архивисти от специалност Архивистика и документалистика в
обявяваните конкурси за позицията архивист. А във връзка със заемането на ръководни административни длъжности в архивите би трябвало
да се изисква от кандидатите и диплома за магистър по архивистика,
придобита в акредитиран университет. Още повече, че през последните
години стартираха подобни специалности в УниБИТ и ЮЗУ „Неофит
Рилски“, което означава нови дипломирани архивисти. Те също ще трябва да търсят своята професионална и социална реализация.
Наложително е също специалност Архивистика и документалистика в ИФ на СУ да получи необходимата организационна и административна самостоятелност, за да има бъдеще, съизмеримо с регламентите и
потенциала на съвременното европейско професионално архивно образование. Не е оправдано методистите, които по стечение на обстоятелствата числено доминират в състава на сегашната катедра Архивистика
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и помощни исторически дисциплини (Архивистика и ПИД), на практика
да решават чрез механизма на гласуване проблемите на специалността
и решенията за провеждане на конкурси за академични длъжности и научни степени на преподавателите по архивистика и документалистика,
както и привличането на необходимите за провеждането на учебния процес хонорувани преподаватели.
Функционално методистите осигуряват придобиването на учителска правоспособност по история на желаещите студенти от всички специалности в ИФ, а не само на тези от специалност Архивистика и документалистика, които са относително малко на брой. При това, отделните специалности, с изключение на хибридната специалност История и
география, имат собствени катедри.
За сравнение: Университетското архивно образование в останалия свят
от самото начало разполага с административна и академична автономия в
структурите на съответните висши училища или професионални школи.
Идеята не е нова и за Българската университетска архивистика, но е
позабравена през годините, заедно с автора й. А още през 1950 г. акад. Иван
Дуйчев в своите известни Лекции по архивистика по повод необходимостта от професионално обучение на специалистите, на които предстои да работят в бъдещите български архиви, споделя надеждата си, че в бъдеще у
нас също би трябвало да се помисли за организирането на школа по архивистика, в която да се изучават всички профилирани дисциплини8.
Коментарът е излишен, защото направените компромиси рано или
късно се плащат, но винаги на висока цена за обществото.
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ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ДЪЛГОСРОЧНОТО
АРХИВИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
проф. д-р Юри Тодоров, СУ

Н

арастването на капацитетните възможности на модерните компютърни системи и мрежи позволява на институции и организации да създават, предоставят за ползване и да съхраняват огромни обеми
от цифрова информация. Взаимоотношенията между институциите днес
се осъществяват все повече в цифров вид и хартиената кореспонденция
се допълва и до голяма степен замества с електронна. Съхранението на
дигитална информация е свързано с редица проблеми, които са различни от тези на традиционното архивиране на хартиени и специални документи. Цифровите технологии се използват повсеместно. Този факт
е свързан с доста предимства, но носи в същото време и недостатъци
заради бързото усъвършенстване на технологиите и непрекъснатите
промени във стандартите и форматите за съхранение на информацията.
Затова архивната работа в тази област винаги е свързана с осъзнаване на
риска за загуба от възможността за реконструиране на информацията, на
нейното възпроизвеждане според възможностите на съвременните технологии, така както се изисква от Закона за НАФ, съответно и от Закона
за електронното управление в България.
Далеч съм от мисълта, да разглеждам единствено техническите аспекти на този проблем. Задължително трябва да бъдат отчетени всички
перспективи в научен, правен, икономически аспект, а и от гледната точка на мисията на институциите на паметта за съхраняване на културното
и историческо наследство.
Централен въпрос в дискусията на поставената проблематика е разбирането за понятието информация и информационен ресурс.
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Информацията това са знания, които могат да се обменят, и при тази комуникация информацията винаги се представя чрез конкретни данни. За
възприемане на информацията са необходими основни познания, чрез
които става възможно да се вникне във смисъла на предаваните сведения. Ако получателят не притежава основните знания като предпоставка
за осмисляне на информацията, тя трябва да се представи по начин, който да отговаря на неговите възможности и изисквания. Условията за разчитане и разбиране на информацията подлежат на промени във времето,
затова данните своевременно трябва да се представят в разбираеми за
получателите информационни обекти.
Описаните обстоятелства поставят редица проблеми при архивирането на цифрова информация. Успешното архивиране на конкретен
информационен обект зависи от възможностите за идентификация на
данните според с технологията за представянето им във цифров вид.
Технологичното разчитане на информацията не означава непосредствено, че тя ще бъде адекватно разбрана и изпълнена със смисъл.
Прозрачността на данните на ниво бит е съществен елемент за успеха
при съхранението на цифрова информация. Въпреки това, съдържанието винаги стои на преден план като приоритет на електронното архивиране. Точната дефиниция на параметрите на цифровата информация се
постига с помощта на метаданните за нейното съхранение. В този смисъл са необходими следните основни категории от описателни сведения
за следните информационни обекти: Произходът описва първоизточника на информация в съдържателен аспект, т.е. кой е създател на първата
версия, каква е историята на развитие на информационния обект в пълния му жизнен цикъл; Контекстът определя какво е отношението на
информационния обект към други части на информационни ресурс като
съвкупност от тематично свързани сведения, а информационен ресурс
в този смисъл са сведения с еднакъв произход, които притежават тясна
съдържателна връзка*; Препратките представляват група от идентификатори, с помощта на които съдържанието се идентифицира еднозначно, т.е. това са атрибути за определяне на отделните инстанции в йерархичната структура на информационния ресурс; Устойчивостта на
информацията представлява своеобразна защитна обвивка, която предпазва съдържанието от нежелателни и нерегламентирани промени – за* Контекстната информация описва причините за създаването на конкретно съдържание и заедно с това включва връзките към други елементи.
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това дигиталните информационни обекти се съпровождат от подходящи
средства за доказване на автентичност; Правата на достъп определят
условията за употреба, съхранение и разпространение на информацията
– лицензи, спецификации и мерки за контрол на достъпа.
Информационният ресурс, който е предвиден за дълготрайно съхранение, трябва да се поддържа в разчитаем вид в зависимост от актуалните възможности на целевата група. Като се има предвид субективния характер на това твърдение, електронният архив трябва да осигури
оптималното съхранение на цифровата информация. За тази цел се изискват подходящи метаданни и контекстни сведения за информационния ресурс, които са адаптирани за групата от потребители. Въпреки че
определен масив от сведения е бил вече дефиниран като разчитаем за
дадена целева група, напълно е възможно фундаменталните и „знания“
да са се променили в течение на времето до такава степен, че съществени негови части да станат неразбираеми. Ако архивът не разполага с
подобни специализирани познания и съхраняваната там информация е
разчитаема само за малцина специалисти, то съществува опасността да
настъпи пълна загуба на информацията, в случай че специалистите вече
ги няма.
За дълготрайното съхранение на електронни документи в историческия архив трябва да намери приложение функционална схема,
състояща се от четири основни модула: регистрация, информационен
мениджмънт, цифрово хранилище и достъп. Звеното Регистрация предоставя услуги за приемане на цифрови масиви от фондообразуватели,
за подготовката им за дълготрайно съхранение и тяхното управление в
рамките на архива. При това трябва да се спазват изискванията относно
стандартите и форматите на данните както и за придружаващата ги документация, поставени от архива. Важен детайл при регистрацията на
електронните документи представлява извличането на описателна информация за тях и попълването и в базата данни, т. е. информационната
система на архива.
Модулът цифрово архивохранилище изпълнява функции около
трайното съхранение, поддържането на жизнеспособността на цифровия масив и евентуалното му възстановяване при загуба на интегритет.
Особено внимание се обръща на поддържането на цифровите носители,
върху които се пазят електронните документи в йерархията и логиката на
документната структура на фондообразувателя. За тази цел е необходим
презапис, контрол, създаване на рутинни процедури за възстановяване
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на загубите. Важна и основна дейност е предоставянето на електронни
документи за използване по заявки на потребителите.
Административната част на системата гарантира цялостната работа на дигиталния архив. Основна дейност в този смисъл е проверката
на съответствие на постъпващите и съхраняваните електронни документи с валидните стандарти за съхранение и описание. В този смисъл се
изисква гарантирането на синхронност между използваните хардуерни
и софтуерни решения в пълната им функционалност. За целта трябва да
се водят актуални отчети за съдържанието на цифровото архивохранилище, както и да се извършва навременната му актуализация и миграция
в случай на промяна на стандартите и технологиите. Затова информационният мениджмънт на дигиталния архив означава първостепенно да
се поддържат актуални политики и стратегии с намерението да се постигне основната цел, а именно дългосрочното съхранение на архивните
фондове в дигитален формат.
Модулът достъп предоставя услуги, които с в помощ на крайния
потребител за определяне на наличност, описанието и местонамирането
на информацията. За осигуряване на достъпа е необходима двупосочна комуникация, която се състои в приемането на заявки, прилагането
на контрол на правата на достъп, ограничаване на достъпа до защитена
информация и координация на достъпа до получаването на отговор на
информационното запитване.
Основна задача на дигиталния архив е съхранението на информацията с една дългосрочна перспектива. Възможното решение на тази
задача се състои в създаването и поддържането на общ единен интерфейс в смисъла на оперативната съвместимост. Архивните решения
тук са известните емулационни и миграционни стратегии (музейната
стратегия е неосъществима поради високата цена за реализирането ѝ).
Непостоянният характер на определящи фактори в областта на компютърните технологии стои в непрекъснато противоречие с основната цел
на дигиталния архив, а именно, дълготрайното съхранение на информационния масив. Наред с това бързият прогрес на цифровите технологии превръщат електронните системи за поддържане на цифрови архиви
само за няколко години в скъпоструващи и ниско ефективно работещи
предприятия. Промяната в технологиите води освен това до непрекъснато усъвършенстване на базисните фундаменти от знания в целевата група, които трябва да се поддържат в синхронност. Цифровата миграция на
информационните масиви се изпълнява бавно, изисква много средства и
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излага информационната система на дигиталния архив пред опасността,
с висока степен на вероятност да настъпи загуба на информацията. При
това става дума за миграция на съдържанието, на описателните метаданни и стандартите за съхранение върху същите или нови информационни носители. Начините по които се изпълняват тези преобразувания зависят до голяма степен от реализацията на автоматизирани процедури.
Високата степен на автоматизация в тази област задължително ще доведе
до намаляване на вероятността от загуба на информацията. Цифровата
миграция се осъществява в две главни технологии – със и без промяна
на битовите последователности. Когато не се прави промяна на битовите образи, вероятността от загуба на информация е по-ниска. Методите,
които не променят битовите последователности се състоят в копиране на
масивите от един на друг носител от същия тип с пълно битово съответствие. Възможна е миграция със запазване на информационните обекти
чрез трансфериране върху подобен или технологично обновен носител.
Копирането означава освежаване на информацията, а трансферирането е
репликация със запазване на информационната структура. Наред с това
трябва да се имат предвид и методите за миграция с промяна на битовите образи чрез преопаковане и трансформация, при които вероятността
от загуба е относително по-висока. Прави се разлика между обратима и
необратима трансформация. Обратимата трансформация отразява едно
към едно оригиналното представяне на информационния обект. Такава
се извършва например при смяна на кодовите таблици и стандарти за
битово представяне на знаците от естествени азбуки. Необратимата
трансформация води до представяния, при които има загуба на смисловото съответствие. При използване на сложни формати за съхранение
на информацията, където от особено значение е груповото отношение и
значение в структурата от данни, задоволителната консервация на първоначалното съдържание след прилагане на механизмите за необратима
трансформация става трудно доказуема.
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П

рез 2012 г. Държавна агенция „Архиви“ въвежда в експлоатация
Информационната система на държавните архиви (ИСДА).
Същата е централизирана информационна система за управление на
архивните дейности в държавните архиви от структурата на Държавна
агенция „Архиви“ (ДАА).
За целта ИСДА включва служебна и публична част. Служебната част
е софтуер за управление на основни архивни процеси, а публичната част
осигурява възможност за търсене и извличане на информация по справочния апарат – различните видове архивни описания, както и достъп до
част от дигиталните копия от дигиталния архив на ДАА.
ИСДА обхваща процесите и данните, свързани с приемането, научно-техническата обработка и използването на архивните документи, на
техните описания (архивни справочници) и на техните дигитални копия. Тази система заменя по-старата Автоматизирана информационна
система на архивите (АИСА), базирана на DOS версия на програмния
пакет Micro CDS/ISIS ver. 3.06 (c) Unesco1993.
ИСДА обхваща сегашните 29 архива в системата на ДАА: ЦДА,
ДВИА и 27 отдела „Държавен архив“ в областните центрове в страната.
Архивните справочници, включени в базата на ИСДА, са съвместими
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с международния стандарт за архивно описание General International
Standart Archival Description (G) – ISAD (G).
В съответствие с ISAD(G), както и с утвърдената методика и досегашната практика в българските държавни архиви, в ИСДА са структурирани четири йерархични нива: Фонд, Инвентарен опис, Архивна
единица и Документ, с необходимата връзка между данните от отделните нива. Архивните описания на ниво Документ представляват и мета данни за дигиталните обекти.
Посочената структура на архивни описания е обща за системата на
държавните архиви, като всеки един от тях се идентифицира с код и
наименование, определящи допълнително още едно нива: Нулево ниво
– Архив, в йерархията на базата данни. Това позволява отделните архиви
да работят в централната база данни, като всеки от тях попълва и коригира собствените си данни, като има и достъп за търсене в цялата база.
С въвеждането на новата информационна система в държавните архиви започна и въвеждането на данните за обработените до този момент архивни фондове, както и мигриране на информацията от предходната АИСА.
Всеки служител от даден архив изпълнява определена роля в ИСДА
и има конкретни задължения. Същите са разпределени по групи според
специализираните дейности, които той изпълнява в архива.
Служител от група А (A) – служители, отговарящи за отчетната регистрация в дирекциите/отделите.
Служител от група Б (B) – служители, отговарящи за комплектуването, научно-техническата обработка на архивните фондове, усъвършенстването на данни и търсенето на информация.
Служител от група В1 (V1) – Председатели/секретари на Експертната проверовъчна комисия (ЕПК); служители, изпълняващи ръководни и
организационни функции по дейността на ЕПК в дирекциите.
Служител от група В2 (V2) – членове на ЕПК: въвеждат становища;
Служител от група Г (G) – Ръководители на структурни звена в дирекциите/отделите: ръководят, организират, контролират и участват в
процесите по въвеждане на данни и търсене на информация.
Служител от група Д (D) – Служители от звено по управление на
Националния архивен фонд (НАФ): осъществяват методически контрол
по коректността и актуалността на въведените данни.
Служител от група Е (Е) – служители, които дават становища при
извършване на методически контрол по отчетността и съдържанието.
30

Архивите и информационната среда: Информационна система на държавните...

Служител от група Ж (J) – служители, които извършват контрол по
качество на дигитални обекти.
Служител от група З (Z) – служители, които сканират дигитални
обекти.
Служител от група З1 (Z1) – служители, сканиращи дигитални обекти от Дирекция Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране (ДРКМ).
Служител от група И (I) – служители, които въвеждат/редактират
всички данни за копия от чужди архиви.
Служител от група Б1 (B1) – има право да стартира само процес по
фактическа грешка и да приключва такъв преди да са минали всички
стъпки. Има право да отменя промени по даден процес преди приключването му, без данните да се записват. При отмяна на процес всички направени корекции по обектите се отменят.
Експерт по дигиталните обекти – в комбинация с роля Служител
от група (Б1), има право да задава видимост на дигиталните обекти в
публичната част, през процеса по фактическа грешка.
Всеки служител в архива може да изпълнява повече от една роля.
Архивните процеси, които обхваща системата, са систематизирани съобразно със специализираните функции на държавните архиви.
В случая те са: Регистрация на нов фонд с пореден опис; Регистрация на нов фонд с необработени документи; Регистриране на опис с необработени документи (груб опис); Регистриране на пореден
опис; Въвеждане на данни за регистрирани фондове и описи; Усъвършенстване; Промяна в наименованието на фонд; Обработка на
необработени постъпления; Отчисляване; Пресъставяне; Методически контрол по съдържанието и отчетността; Пререгистрация
на фонд в друг архив; Въвеждане на данни в застрахователен фонд;
Промяна на метаданни на ниво документ и Фактическа грешка.
Във връзка с копията на документи от чуждестранните архиви процесите в ИСДА са следните: Регистрация на копия от чуждестранни архиви; Добавяне на данни за застрахователен фонд; Редакция на данни.
Както отбелязахме, въвеждането на данни в ИСДА е свързано с попълването на информацията за архивните документи е по посочените
нива на описание: Фонд, Опис, Архивна единица, Документ. Всяко ниво има Задължителни и Незадължителни полета.
Задължителните полета са оцветени в червено, а ако не са попълнени или са попълнени некоректно, системата показва валидацион31
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ните грешки и служителят не може да приключи стартирания процес.
Описанието на ниво Фонд съдържа основната информация за фондообразувателя и за съдържанието на фонда.
При регистрирането на нов фонд с обработени документи или въвеждането на данни за вече обработен фонд трябва да бъде стартиран
съответният процес. Отваря се прозорец с полетата, в които трябва да
бъде въведена съответната информация. Първото поле, което се попълва, е номерът на фонда, който ще въвеждаме, като се посочва и масивът,
в който той се намира. Следващата клетка трябва да съдържа наименованието на фонда и крайните дати на фондообразувателя. В полето Хронологичен обхват на документите във фонда се попълва началната,
крайната и приблизителната дата.
При търсенето по дати, системата използва въведените данни в полетата Начална и Крайна дата, а Приблизителната дата излиза при
съответните разпечатки на Заглавна страница и инвентарен опис.
Данните, които трябва да въведем в следващите полета, се отнасят
до обема и носителя на документите във фонда. Задължително е да попълним линейните метри, броя инвентарни описи и броя архивни единици. Ако имаме данни за броя на кутиите или някакви други средства
за съхраняване на архивните единици (рулони/тубоси и т. н.), те също се
попълват в съответните клетки, но това не е задължително.
На ниво Фонд се въвежда информация за фондообразувателя: кратка историческа справка за учреждението или биографични данни при
личните фондове и характеристика на документите относно техния
вид и кратка анотация на съдържанието им. Тези полета са задължителни. Ако има промяна в наименованието на фондообразувателя, информацията се попълва в съответното поле.
Специална клетка е предназначена за историята на фонда – информация за времето (кога), по какъв начин и в какво физическо състояние
са предадени документите.
В следващите полета относно оригиналността, начина на създаване
и езика на документите посочваме дали документите са оригинал, копия,
машинопис, ръкопис и на какъв език са написани. Те обаче не са задължителни, тъй като в много от старите описи, които всъщност се въвеждат в ИСДА, липсва тази информация.
Както е известно, някои от документите са предават от фондообразувателя с определени условия за достъпа на потребителите до тях, като
тези условия също се попълват в съответната клетка. Такива документи
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могат да бъдат предоставени на потребителите със специално разрешение от самия фондообразувател или от наследниците му.
В следващите полета имаме възможността да попълним информация
за наличието на архивни справочници и на сродни фондове, в които могат да бъдат открити данни, подобни на тези в конкретния фонд. В полето
Забележка се записва особеност на фонда, която не може да бъде попълнена в нито едно от посочените по-горе полета. Накрая се натискат бутоните Запиши и Край, за да приключим процеса, които сме стартирали.
След като вече са въведени данните на ниво на описание Фонд, можем
да продължим с разкриването на информацията на нивото Опис с натискане на бутона Нов инвентарен опис с обработени документи. Прозорецът, който се отваря, автоматично, генерира от по-горното ниво основната
информация за номера на архива и наименованието му, както и номера на
избрания от нас фонд. Първите полета, които трябва да попълним, е номер на инвентарния опис, начин на придобиване и хронологичния обхват
(начална, крайна и приблизителна дата). И в това ниво се попълва информация за обем и носител, като тук са ситуирани и допълнителни полета,
където можем да попълним, ако имаме информация, за наличието на други
видове носители, различни от традиционния хартиен носител: фонодокументи, фотодокументи, кино документи, електронни документи и др.
Тук също фигурират полетата за: промените в наименованието на фонда,
история на фондообразувателя, история на фонда, лицето/учреждението, предало документите, характеристика на документите, оригиналност, начин на създаване, език и условия на достъп. Добавени са и нови
полета за наличие на копия: микрофилмирани архивни единици (а. е.), кадри негатив, кадри позитив, дигитализирани а. е. Преди да финализираме
процеса натискаме бутона Запиши, а след него бутона Край.
Попълнените вече нива на описание Фонд и Опис ни дават възможността да започнем въвеждането на следващото ниво Архивна единица.
На това ниво се попълват всички налични в описа архивни единици.
Въвеждането им става чрез натискане на бутона Нова архивна единица.
Прозорецът, който ни се отваря, също съдържа основна информация за
фонда: архив, номер на фонд и номер на инвентарен опис. Започваме с
въвеждането на съответния номер на архивната единица, която вкарваме
в информационната система, а в следващото поле се попълва заглавието
на архивната единица (задължително поле). Отново имаме поле, където
да запишем хронологичния обхват на документите в нея.
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За попълването на описанието на ниво Архивна единица разполагаме с нови полета: Място на създаване, Брой листове (задължително
се попълва), Количество магнитни ленти, Количество микрофилми,
Брой на кадрите, Количество кино-видео ленти, Количество електронни носители и Друго.
При архивни документи, които представляват снимки или картини, се
попълва полето Създател – името на фотографа/фотоателието или на художника, а по-надолу се записват и размерите на картината или снимката.
За архивните единици, съдържащи карти, има поле, в което се записва техния мащаб.
Ако архивната единица съдържа различни по вид документи, можем да запишем допълнителната информация за тях в полето Разширено описание на съдържанието.
Следват полетата Оригиналност, Начин на създаване, Език и
Условия за достъп, както и в по-горните нива на описание. В полето
Особености се въвежда информация за външния вид на документите и
техните специфики. Ако документите във въвежданата от нас архивна
единица имат изготвени копия: микрофилми, дигитални копия, ксерокопия, кадри негатив, кадри позитив или друг вид, това се посочва в
съответното поле.
Допълнителна информация, която не може да бъде записана в никое от
посочените полета, се попълва в полето Забележка. След натискане на бутона Запиши, може да пристъпим към въвеждането на следваща архивна
единица с бутона Добави нова архивна единица. За да приключим процеса
по въвеждането на архивни единици в даден фонд, натискаме бутона Край.
Когато вече са попълнени всички по-горни нива: Фонд, Опис, Архивна единица, можем да пристъпим към документното разкриване на
архивната единица. Попълването на данни на съответното ниво Документ става чрез стартирането на един от следните два процеса: Добавяне на документ или Изготвяне на дигитален обект.
Полетата, които трябва да се попълнят, са едни и същи и при двата процеса. Първият завършва с одобрение от директор, а вторият, след
одобрението от директора, се изпраща за сканиране с изготвения и прикачен вече файл с дигиталното копие на документа.
Прозорецът, който ни се отваря след стартиране на един от двата процеса, не започва с номер на документ, както е при нива Фонд, Опис и Архивна единица, а с номерата на листовете, където се попълват номерата на
листовете, на които се намира документът в съответната архивна единица.
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В следващото поле се попълва заглавието на документа, по-надолу
следват полетата за датата и мястото на създаването, броя на листовете и вида на носителя. Както и при ниво Архивна единица, има полета за Създател и Размери в см за картини или снимки, както и полето
Мащаб за карти.
В полето Разширено описание на съдържанието имаме възможност да разкрием допълнителна информация за документа и неговото
съдържание: напр., при разкриването на протоколи в това поле се въвеждат взетите решения или постановления.
Следващите клетки се отнасят, както и в другите нива на описание,
за оригиналността, начина на създаване и езика на документа, а също
и условията за достъп.
В графата Особености попълваме информацията за външни и вътрешни особености на документа: напр., когато документът представлява албум, се вписва: от какъв материал е изработена корицата, кой е
нейният автор, дали снимките имат винетки и дали са мат или гланц
и др. Следва информация за наличие на копия: микрофилми, дигитални копия, ксерокопия, кадри негатив, кадри позитив или друг формат и
полето Забележка. След като сме вкарали наличната информация, натискаме бутоните Запиши и Изпрати за проверка.
Както отбелязахме, документът е препратен за одобрение от директора, когато е стартиран процеса Добави документ, а при процеса
Изготвяне на дигитален обект, след одобрението на директора, документът се изпраща за сканиране до съответната структура, извършваща
този процес в системата.
Въведените архивни единици в ИСДА могат да се експортират
в различни формати: XML file with report data, CSV, Acrobat (PDF) file,
MHTML (web archive), Excel, TIFF file, Word. Това става чрез натискане
на бутона Печат на инвентарен опис, който се намира в долната част
на прозореца на ниво Опис. Отваря се нов прозорец, подобен на таблица
в Excel. Самият експорт се извършва чрез падащото меню на бутона със
символ за съхранение в лентата с инструментите.
Известно е, че освен документи, създадени от дейността на различни организации, учреждения, обществени дейци и други, в държавните
архиви се съхраняват и копия на документи от чуждестранни архиви,
библиотеки, музеи и т. н., свързани с българската история през периода
от. IX в. до края на XX в. Понастоящем те наброяват 4,6 милиона кадъра,
ксерокопия, микрофишове, фотокопия и цветни диапозитиви, които са
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обособени в 42 колекции: (Колекции микрофилми КМФ), според държавата, от която са издирени – Австрия, Ватикана, Великобритания, Италия, Германия, Русия, САЩ, Турция, Франция и др.
Поради спецификата на копията на документи от чуждестранните
архиви са създадени определени процеси за въвеждането на данните за
тях в ИСДА. Всеки постъпил микрофилм (документ или група документи), по реда на регистрирането, се завежда към съответната колекция
в Инвентарна книга и получава пореден инвентарен номер, към който
с течение на времето продължават да се зачисляват неограничен брой
нови постъпления. За всяка архивна единица се съставя картон с данни.
Картоните се подреждат в картотеката по колекции и по искови данни.
С оглед начина, по който са описани копията на документи в споменатите КМФ, в служебната част на ИСДА се стартира отделен процес.
Въпросните копия на документи от чуждестранните архиви се завеждат в
системата по колекции, които са обособени по държави. Обектите в ИСДА
са разделени на няколко йерархични нива. Най-горното ниво на данни за
копията от чуждестранните архиви са данните от посочената Инвентарна книга. В случая се стартира процес Регистриране на копия от чужд
архив и се попълват полетата от секциите: Данни за инвентарна книга, Държава, КМФ номер, Инвентарен номер, Вид на копията и обем
– брой кадри, микрофилм негатив, микрофилм позитив, ксерокопие,
дигитално копие, друго: (само едно от полетата е задължително),
Приет на – въвежда се дата на приемане, Лица, издирили документите, Забележка и Кратко съдържание. Данните се записват и след одобряването им се преминава към въвеждането на картоните от картотеката.
На йерархично ниво Фонд се намира секция Избор на процес за
стартиране, където от падащото меню се избира Редакция на данни.
Създават се служебни описи към съответния инвентарен номер с цел
към него да се добавят архивни единици. Описът е неприложим.
Специфичните характеристики на всеки картон се завеждат на ниво
Архивна единица. От ниво Опис се стартира Нова архивна единица.
Регистрират се допълнителни данни, част от които се генерират автоматично от Инвентарната книга. Попълват се полета: Държава, Град,
Архив хранител на оригиналите, Шифър на документите, Заглавие
на а. е., Крайни дати, Език, Степен на заснемане, Архив хранител
на копията, Инвентарен номер, Вид на копията и обем, Формат,
Забележка, Характеристика на заснетите документи. Картонът на
архивната единица се генерира автоматично и може да се разпечатва.
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В секция Справки могат да се направят различни справки по инвентарната книга, в това число и извършената работа на всеки служител
за определен период. В секцията Търсене чрез въвеждане различни параметри или ключови думи от картона, данните автоматично се генерират от полета и търсената информация се намира за секунди, което
пести ценно време. В процеса на работа, при установяване на допусната
грешка във въведените данни от страна на служителя, системата дава
възможност за откриване на сгрешената архивна единица и нейното коригиране чрез стартиране на процеса Редакция на данни.
През 2014 г. продължи и процесът по усъвършенстване на внедрената през 2012 г. Информационна система на държавните архиви (ИСДА),
като за целта бяха разработени нови функционалности и справки, а също и направени корекции на редица съществуващи функции и отстранени много проблеми. През същата година започна работата със специално разработеното към ИСДА приложение за прикачване на дигитални
образи, благодарение на което целият процес по дигитализация в ДАА
се извършва и управлява през системата. Освен това беше разработено и
внедрено специализирано приложение за експорт на дигитални образи,
техните мета данни и описания от всички нива в съответствие с международния стандарт за архивно описание Encoded Archival Description
(EAD) в XML формат.
Общо въведените от м. септември 2012 г. до края на 2014 г. в ИСДА
архивни единици са 2 752 987, като за попълване на системата остават
още 2 912 036. Въведените през същия период записи от фондовата наличност са 213 731, а предстои попълването още на 27 188 архивни фонда.
Докато през 2012 г. и 2013 г. приоритетно в ИСДА се въвеждаше
фондовата наличност на държавните архиви, през 2014 г. приоритет е и
въвеждането на данни в системата на ниво Архивна единица, Частични постъпления и Спомени. Досега в ИСДА са въведени 46 310 броя
записа от Масива Б – спомени и частични постъпления.
През разглеждания период от служители на държавните архиви са
въведени и/или проверени и импортирани в ИСДА 1 249 825 броя а. е.
Допълнително от доброволци и временно работещите по социални програми лица, а също и студенти по време на стажовете им, са набрани в
импортния файл 311 789 а. е.
Констатираното забавяне на работата по въвеждане на данни в
системата през 2014 г., което е видно от отчетните данни, се дължи на
следните неблагоприятни обстоятелства. Приблизително половината от
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държавните архиви през този период работят с намален числен състав,
както и по изпълнението на други задачи с висок приоритет и кратък
срок на изпълнение. В известна степен оказаното съдействие от външни лица за набор на данни е подпомогнало служителите на държавните
архиви. Това позволява преизчисляване на приблизителния брой записи,
който следва да се въвежда през текущата календарна година (2015) с
оглед спазване на крайните срокове за изпълнение на отделните дейности, регламентирани от Заповед № 256/15. 11. 2012 г. С цел оптимизиране дейността във връзка с ИСДА и предвид съществуващата кадрова
необезпеченост на държавните архиви през 2014 г. определените за въвеждане брой записи предварително са съгласувани с отделните архиви.
Публичната част на Информационната система на държавните
архивите е достъпна за всички потребители на архивна информация. Те
могат да достигнат до нея по няколко начина:
– чрез въвеждане на интернет адреса в браузъра <http://212.122.187.
196:84/>;
– чрез използване на линка, намиращ се на интернет страницата на
ДАА;
– чрез изписване в търсачката на браузъра: Информационна система на държавните архиви.
След като вече сме влезли в системата пред нас се показва основното меню, съдържащо търсене, справки и помощна информация за ИСДА.
Достъпът до отделните нива на описание, които са йерархично подредени, се осъществява чрез лентата за ниво на описание, намираща се
непосредствено под лентата с основното меню.
Навигацията в системата, както между различните нива на описание, така и между различните менюта, се извършва чрез избиране на
съответното ниво на описание от лентата, а не чрез стрелките Напред и
Назад в спомената лента с инструменти на браузъра, който се използва.
Резултатите от търсенето се визуализират в списъци с до десет броя
записа с архивни описания. Когато записите са повече, те са странирани
и навигацията се извършва със стрелките Напред, Назад, Първи и Последен запис, които се намират в долната част на списъка.
Всеки резултат е линк към съответното архивно описание на съответното ниво.
ИСДА дава възможността търсенето да става в рамките на един или
в комбинация от няколко архива. Когато сме избрали само един архив и
натиснем бутона Търсене, без да сме задали някакви ограничения, ре38
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зултатът е Списък с номерата и наименованията на всички фондове,
частични постъпления и спомени.
Изпълнението на търсенето става само с бутона Търсене – клавишът
Enter не функционира при използване на системата. За премахване на резултатите се активира бутона Изчисти и може да се започне ново търсене.
Различните критерии за търсене в ИСДА са: Архив, Ниво на описание, Номер на фонд, Номер на опис, Номер на архивна единица,
Номер КМФ, Име на фонд/Промени в наименованието на фондообразувателя, Ключови думи и др. Организирани са като падащи списъци с възможност за избор на една или повече стойности, с изключение
на: Име на фонд/Промени в наименованието на фондообразувателя,
Ключови думи и Дата, които изискват въвеждане на данни. В случая
Архив е единственият задължителен критерий, където трябва да отбележим поне един архив, в който да става търсенето. Самото търсена може
да се извърши по всички посочени нива на описание от всички архиви
или по отделни архиви и нива на описание – Фонд, Опис, Архивна единица, Документ, Масив и др.
Търсенето по наименование на фонда е комбинирано с търсене по
промените в наименование на фондообразувателя, за да се даде възможност за откриване на фонда, независимо под какво наименование е регистриран той в съответния държавен архив.
При ограничаване на търсенето по хронологичен обхват съответните
крайна и начална дати могат или да се изберат с помощта на календар,
или да се въведат ръчно във формат: ден, месец, година, отделени с точка.
При търсене по ключови думи и по име на фонд/промени в наименованието на фондообразувателя системата дава възможност за просто и
разширено търсене. Простото търсене е по синоними и форми на въведената дума, а разширеното търсене дава възможност за ограничаване на излишната информация при резултатите. Колкото по-конкретна е
информацията, толкова то е по-прецизно. Активирането на разширеното
търсене става чрез маркиране на критерия Разширено търсене.
Има няколко възможности за търсене. То може да става чрез въвеждането на дума или израз, поставен в кавички – това позволява търсенето става по точно определения израз. Комбинираното търсене с две или
повече думи може да става и чрез изписване на специалните оператори
AND и OR. Първият търси посочените думи и техните форми, които се
срещат в записите, а вторият – в записи, в които се съдържа едната или
другата от разделените с този символ думи или техни форми, но не и
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двете едновременно. Чрез въвеждането на специалните знаци също може да се зададе ограничение на търсенето: „–“ (минус) – показват се
резултати, в които не се среща думата – напр., търсим всички записи,
съдържащи думата съвет или нейни форми, но трябва да се елиминират
градските съвети, и изразът ще бъде съвет – градски; „~“ (тилда) –
търсене по синоними на дадена дума; „*“ (звезда) – търсене по начало
на дума, ако потребителят не е сигурен в начина на изписване на думата, може да ограничи търсенето по нейното начало; „<>“ (по-голямо и
по-малко) – търсене на думи или техни форми, които са близо една до
друга в един запис. Ако не се използва опцията за разширено търсене,
търсенето по полетата е по форми и синоними на въведената дума.
Търсенето в ИСДА може да бъде ограничено и по дигитални копия,
като от съответния падащ списък маркираме Да, а на Ниво описание
сме маркирали Документ. Намерените заглавия са на ниво Документ
и представляват линкове. След отварянето на документа се вижда, както
неговото описание, така и списък с дигиталните образи. При влизането
в който и да е образ, целият дигитален обект може да бъде разгледан със
съответните средства за навигация – стрелките Напред, Назад, Първи и
последен образ. Образите могат да бъдат увеличавани или намалявани
със съответните инструменти на браузъра. Дигиталните образи могат да
бъдат отваряни чрез Internet Explorer и Mozilla, чрез другите браузъри
стигаме само до описанието на ниво документ.
При търсенето на информация в колекциите от чуждестранните архиви е необходимо да се маркира чек бокса Търси само копия от чужди
архиви и потребителят може да търси по различни критерии: страна,
архив, искови данни, години, ключови думи, а по въведения търси форми
и синоними на думата чрез операторите, описани по-горе. Получените
резултати автоматично се генерират и подреждат в линкове под критериите за търсене
За потребителите на архивна информация са достъпни няколко от
справките, които системата генерира. Те съдържат обобщение на основните данни за съответните йерархични нива на описание в архивите.
Видовете справки са: Списък на фондове в архиви, Списък на спомени в
архива, Списък на частични постъпления в архива, Справка списък на
документи, Справка за регистър на дигиталните обекти, Справка за
метаданни на дигитални обекти и Справка за текстови транскрипции
на дигитални обекти. За по-голямо удобство е препоръчително изготвените справки да се експортират в друг формат – например Excel, което
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дава възможности за по-удобно преглеждане на данните. Както при дигиталните обекти, така и тук, справките не са видими във всички браузъри, а само при Internet Explorer и Mozilla.
Чрез ИСДА потребителите на архивна информация от целия свят
предварително могат да се запознаят с организацията на фондовете и
тяхното съдържание, и да направят издирване по дадена тема. Те могат да
заявят по електронен път архивните единици, които представляват интерес за тях, и да си спестят време при издирването на архивни документи.
Работата на служителите в ДАА също се улеснява при изготвянето
на различни справки, свързани с професионалната им дейност.
На този етап ИСДА има, както своите безспорни постижения, така
и някои несъвършенства. Едно от тях е, че все още не е въведена цялата фондова наличност, което ограничава търсенето на документалните
свидетелства по електронен път. Освен това, при прехвърлянето на информацията от предходната автоматизирана информационна система, не
е импортирана частта ѝ от каталози, подредени в отделни бази, които
са служили за справки във връзка с оземляването на бежанците у нас,
извършената реституцията след 1989 г. и др. Посоченият пропуск всъщност е технологичен проблем, наследство от АИСА. Както е известно, тя
е разработена под DOS, който обаче вече не се поддържа. Ето защо въведената в нея информация на практика остава неизползваема и дори може
да бъде изгубена с течение на времето. Също така, в ИСДА прикачените
дигитални обекти засега не могат да се разгледат в някои от интернет
браузърите – напр. Chrom.
Независимо от посочените затруднения, за Информационната система на държавните архиви въвеждането на цялата фондова наличност
е постижимо, както и нейното надграждане чрез обхващане на процесите по управление на съхранението, физическото местоположение, движението и използването на архивните документи. По този начин ще се
осигурят широк спектър онлайн електронни услуги на гражданите, потребители на архивна информация. Именно с разработването на е-услуги, което е предвидено като следващ етап в изграждането на ИСДА ще се
затвори пълният цикъл по управление на архивните процеси и дейности
в условията на мрежовото общество.
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Т

емата на настоящата разработка не е случайно избрана и цели
да насочи вниманието към научната и учебната дисциплина Археография, която, макар и незаслужено пренебрегвана, е специфична
научна и приложна област от значение, както за обучението по история,
така и за подготовката на бъдещи архивисти, филолози, богослови и др.
Интересът ми е провокиран от личните наблюдения и опит, като преподавател по Археография, не само в Пловдивски университет (ПУ), но и
във Филиала на ПУ в гр. Смолян. Въпреки че тя все още е сравнително нова учебна дисциплина за ПУ, за разлика от Софийски университет
Св. Климент Охридски (СУ) – специалност Архивистика и документалистика. В ПУ обаче от 2009 г. Археографията вече е включена като
избираема дисциплина в учебните планове на няколко специалности:
Български език и история, История и география и История, редовна и
задочна форма на обучение, ОКС Бакалавър. Също така тя е представена
и като обособен тематичен модул в избираемата дисциплина Архивистика, която се изучава в специалностите Етнология, Социална антропология и Социология. Прави впечатление, че от самото начало Археографията редовно се избира от студентите в споменатите специалности.
Ето защо съм убедена, че разглежданата дисциплина има своето бъдеще,
както като специфична научно-теоретична и приложна област, така и като университетска учебна дисциплина, която осигурява допълнителна
профилирана подготовка на студентите от споменатите специалности.
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Още повече, че протичащите процеси в Европейското пространство
за висшето образование по формирането на новия образователен модел:
обучение, ориентирано към студента и базирано на постигнати резултати, а също и утвърждаването на Европейската система за натрупване
и трансфер на кредити, налагат нови стандарти при изготвянето на учебните планове и учебните програми. Те са изцяло насочени към обучаемия и потребностите на работодателите от определен тип специалисти,
което изисква подготовката им да е съобразена с утвърдените национални и европейски рамки, в случая – Националната квалификационна рамка1 и Европейската квалификационна рамка2.
Смяната на образователната парадигма превръща студента от пасивен обект в субект на познавателната бъдеща професионална и културна дейност. Ориентирането на обучението върху изграждането на личността на професионалиста се базира на формулирането на ясни резултати от обучението, които обучаемият ще може да прилага под формата
на знания и опит в бъдещата си професионална реализация3.
***
Археографията е интересен пример за научна и учебна дисциплина с интегрираща функция между Архивологията, Историята и други
научни дисциплини от сферата на хуманитаристиката. Трябва да се отбележи, че в случая студентите изучават Археография, след като вече са
слушали задължителната дисциплина Архивистика и избираемата дисциплина Изворознание, което подготвя и значително улеснява преподаването и възприемането й. Предварително усвоените знания и практически
умения относно значението на историческите извори в професионалната
дейност на архивистите и историците, както етапите, методиката и алгоритъма на работа с документалните свидетелства, са условие за качественото преподаване и изучаване на Археографията. Считам, че без да е
обвързана със съответните дисциплини от архивния и историческия цикъл, Археографията не би могла да изпълнява своето предназначение в
учебния процес. Този подход е обвързан и с модулното построяване на
учебните планове и програми и гарантира адекватното входно равнище
на студента. По този начин студентите имат възможност да разберат
същността на Археографията, като профилирана дисциплина, която изучава и разработва принципите и методите за публикуване на писмените
исторически извори4. Едновременно тя е част от теорията и методиката в
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съвременния архивно-информационен сектор, доколкото публикуването
на архивните документи е форма на използването им и осъществяването
на научна комуникация5, както и един от етапите в работата на архивистите и историците по осигуряване на т. нар. печатна изворова база на
историческата наука, в това число и в електронен формат6.
Наблюденията показват, че актуалността и престижът на Археографията са пряка функция от качеството на обучението, което се осигурява. Ето защо тази университетска дисциплина реално подпомага бъдещата професионална реализация на студентите от посочените специалности в ПУ, които сами избират да я изучават.
За осъществяването на качествено обучение по тази профилирана
дисциплина могат да се посочат следните предпоставки:
– актуално, адекватно и балансирано за целите на обучението съдържание на учебната програма, изградено на базата на стандартите във
връзка с eвропейската система натрупване и трансфер на кредити, което
от своя страна, осигурява информиран избор на учащите и прозрачност
на учебния процес;
– университетски преподаватели с необходимия професионален
профил, квалификация и опит в посочената област;
– наличие на подходяща за преподаване и учене учебна среда и необходимите условия на средата, респ. съвременна учебна база;
– възможности за използване на модерни електронни ресурси в съответното дисциплинарно поле, което предполага по-голяма гъвкавост
на учебния процес и възможности за развитие на изследователска активност у студентите;
– партньорски договори и професионални контакти с институциите
на паметта, в частност с архивите, както и с издателства;
– възможности за работа на студентите по научни и образователни
проекти, в които има заложени археографски дейности.
Както пояснихме, в ПУ Археография се изучава едва от седем години, но без прекъсване. Годишният среден брой на студентите от редовна
и задочна форма на обучение, изучавали тази дисциплина е между 100150 души в ПУ и около 50–60 във Филиала в Смолян.
Трябва да споделя, че дръзновението да поема предизвикателството
да съм преподавател по Археография дължа на проф. Андриана Нейкова, която е водещият специалист в това научно направление и с която
по стечение на обстоятелствата, имам възможността за професионални
контакти. Тя не само ми предостави учебната си програма по Археогра44
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фия – вж. Приложение № 1, но и което е особено важно, ми помогна
да вникна във философията на тази твърде специфична област, да реализирам собствени теоретични проучвания и да подготвя документални
издания, натрупвайки необходимите знания и практически опит.
Известно е, че приемствеността в науката и университетското преподаване е възможно най-доброто стечение на обстоятелствата и доказва
значението на неоснователно пренебрегваната идея за необходимостта от
наличието на школи в университетското ни образование, за да се осигури
системно, целенасочено и отговорно предаване на познанието от учителя
на ученика. Последователят, на свой ред, трябва да го доразвие и надгради.
***
Актуалната понастоящем учебна програма по Археография в ПУ е
разработена в съответствие с предвидения хорариум от 30 лекционни
часа и 60 часа, предвидени за самоподготовка, с общо 3 кредита. За съжаление, на този етап, за разлика от посочената учебна програма по Археография на специалност Архивистика и документалистика в СУ, не са
предвидени упражнения. Статутът ѝ обаче на избираема дисциплина в
съответните специалности в ПУ позволява синкретичното преподаване
на учебния материал, като съчетание от базова теория и съответни практико-приложни дейности. Възможността преподавателят да разпредели
балансирано учебното съдържание и практическите задачи, без традиционното деление на лекции и упражнения, е съвременен модел, който
позволява обвързване на теорията с предварително поставените задачи
с практическа насоченост. Така преподавателят може да се наблюдава,
консултира и оценява работата на студента в процеса на провежданото
обучение, за да може той да подготви учебното си портфолио с оглед
оформянето на неговата оценка.
Следователно основната цел на курса по Археография е свързана с
придобиването на конкретни знания, практически умения и компетенции от студентите относно издирването и публикуването на документални свидетелства от архиви, библиотеки и музеи, а също и подготовка за
професионална преценка на различните видове документални издания,
които се предоставят на различните категории читатели, потребители на
ретроспективна документна информация.
Завършилите успешно курса на обучение придобиват знания за:
основните термини и понятия в археографията; еволюцията и съвре45
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менното състояние на публикаторската дейност в България и Европа;
методическите изисквания и регламенти за публикуването на писмени
исторически извори. Те могат да решават и практико-приложни задачи
във връзка с подготвителната работа по публикуването на документи,
както и да изготвят археографска рецензия за различните видове документални издания.
Предвидените лекции в курса по Археография запознават студентите с общата теория на тази научна дисциплина, историята и съвременната организация на публикаторската дейност, в частност и на архивните
институции, ориентирана към формирането на изворовата база (печатна
или в електронен формат) на историческата наука. Особено внимание се
обръща на утвърдените регламенти относно работата по подготовката и
оформянето на различните видове документални публикации (печатни,
фототипни и в електронен формат), които по своя гносеологичен статус
са едновременно част от изворовата база и от специализираната историческа книжнина.
Учебната програма е построена модулно и съдържа определени образователни компоненти и учебни единици, изградени на базата на дефинираните учебни резултати. Именно те са в основата, както на избора
на учебното съдържание, така и на начина, времето и мястото на преподаване и подготовка.
Уводният модул Обща теория на Археографията (5 лекционни часа) е посветен на въвеждащите проблеми от теорията и философията на
Археографията като специфично научно познание. Разглежданите три
теми са: Археографията като научна и учебна дисциплина – предмет,
обект, методи задачи, понятиен апарат; Археографията в системата
на българската научна терминология и връзки с другите науки и научни
дисциплини; Научният интерес към проблемите и постиженията на
публикаторската дейност – школи, автори, специализирана литература и съвременни електронни ресурси.
Като цяло студентите се запознават с терминологичния апарат и
връзката между теория, методика и практика в Археографията. Особен
акцент се поставя върху възможностите за уебдостъп до информационните образователни ресурси, обезпечаващи обучението по тази дисциплина. Безспорно най-актуалният отраслов ресурс се предоставя чрез Електронната библиотека по архивистика и документалистика7, в която се
публикуват електронно само издания, които вече са библиографски факт.
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Наличието на подобна профилирана учебна база позволява на студентите автоматично генериране на библиография по зададени теми и други
критерии. Възможностите за сърфиране, копиране и комбиниране на текстове позволява на студентите да създават бързо и лесно базовата информационно-семантичната основа по даден изследователски проблем.
Значим информационен ресурс се предоставя и чрез сайта на Държавна агенция Архиви (ДАА)8. Несъмнено публикуването на Методическия
кодекс9 и в електронен формат е съществена предпоставка за популяризирането на съответните методически изисквания (правила за работа), отнасящи се до подготовката на различните видове документални публикации.
Своето значение в случая имат Информационната система на държавните архиви (ИСДА)10, както и селектираните дигитални колекции
от документи, предоставяни под формата на уеб-сайтове11.
Демонстрирането на посочените възможности става в специализирани компютърни и мултимедийни кабинети, в които има осигурен
достъп до Интернет. Факт е, че студентите са от ново поколение и предпочитат да използват ресурсите, предоставени им от информационното
мрежово общество, прилагайки прийомите на Интернет-евристиката.
Съвременните студенти са технологично осигурени и веднага проверяват поднесената им информация дори чрез собствените си телефони,
таблети или преносими компютри. Ето защо модернизацията на учебния
процес не само повишава интереса им, но способства за интерактивност
и по-висока ефективност на провежданото обучение. Въпреки осигурения достъп до посочените информационни ресурси, студентите добре
разбират, че в цифровата епоха и съвременното киберпространство аналитичните умения също са им необходими.
Еволюция на публикаторската дейност (10 лекционни часа) е вторият модул и представя в сравнителен аспект водещите идеи, национални програми, модели и методически регламенти в тази област. Изясняват
се следните теми: Етапи в историческото развитие на публикаторската дейност; Развитие на практиката, методиката и теорията на
публикаторската дейност в България – от периода на Възраждането
до настоящия етап на съвременното мрежово общество.
Усвояването на този модул е от ключово значение за разбирането на
фундаменталното значение на Археографията в историческото развитие
на обществото и формирането на модерната историография с нейната
печатна изворова база. Сравнително голям е делът на самоподготовката
на студентите именно в този модул. Те изготвят по едно резюме (анота47
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ция) на избрана научна статия по предварително зададен стандарт, чрез
т. нар. таблица за разбиране на текста и неговите идеи, съдържаща
две колони: 1) идеи и съдържание; 2) опорни точки за структурата на
текста, връзки. Тази задача развива у студентите умението и способността да откроят идеите, да ги разберат в дълбочина и да съумеят да ги
изложат по свързан начин.
Следващата надграждаща и по-сложна задача е изготвянето на курсова работа по предварително поставени и избрани от тях теоретични
теми. Чрез тези разработки студентите развиват способности за представяне на определен научен проблем на базата на самостоятелно издирена
и проучена литература, като придобиват умения за изготвяне на научна библиография и за правилно цитиране. Предварително те получават
примерни образци за различните стилове на цитиране и оформяне на
библиография. Във връзка с посочените задачи те съставят и прилагат
терминологичен речник.
Както е известно, чрез предварително зададените стандарти се предотвратява в максимална степен механичното копиране и компилиране на
текстове от достъпните информационни ресурси в съответните студентски
разработки. При използването на ресурсите на Електронната библиотека
по архивистика и документалистика студентите достигат до интересните
идеи за генериране и структуриране на т. нар. от самите тях виртуално реконструирани монографии или пособия. Става дума за съвкупност от текстове на един или различни автори, които на практика са под формата на
статии и студии. При правилно логическо разположение те в някаква степен съставляват като формат и обем вариант евентуално на монография12.
Третият модул Научни изисквания и методически регламенти за
подготовка на документални издания (10 лекционни часа) разглежда методическите изисквания и критерии във връзка с подготовката на
печатни документални издания. Темите, които се застъпват са четири:
Издирване и подбор на документалните свидетелства за публикуване;
Разчитане на текста и избор на начина на възпроизвеждане на оригиналния текст – факсимилен (фототипен), дипломатически, научно-критичен с нормализация на правописа. Граници на намеса в текста
във връзка с нормализацията на правописа; Археографска подготовка
на документите за публикуване – съставяне на редакторско заглавие и
легенда (контролно-справочни сведения) относно местонахождението
и вида на съответните оригинали; Научно-справочен апарат към документалното издание – (увод с историческа и археографска част, обяс48
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нителни бележки по текста и съдържанието, показалци, илюстративни материали и др.).
Трябва да отбележа, че това е всъщност е най-интересният модул
за студентите, тъй като обхваща сравнително най-много практически
дейности. Ето защо този модул обикновено се реализира в мултимедийни и компютърни кабинети, тъй като усвояването му не може да бъде
пълноценно без онагледяване и без работни места или поне по едно за
няколко студента. Те получават и изпълняват приложни задачи, свързани
с подготовката на избран от тях документ за публикуване, като го възпроизвеждат по трите възможни начина, съставят редакторско заглавие
и легенда, като го снабдяват и с т. нар. научно-справочен апарат. Също
така самостоятелно изготвят регест и анотация на документа.
Най-същественото в случая е, че чрез практическите си занимания
студентите най-добре осъзнават значението на качествено свършената
работа, а също и възможностите за преднамерени манипулации с помощта на документални публикации. Те признават, че след археографската обработка, текстът вече говори по друг и различен начин. От друга
страна, научните качества на документалната публикация свидетелстват
за равнището и постиженията на самата историческа наука. Чрез въпросния модул се апробира успешно и идеята на проф. А. Нейкова за
създаване на т. нар. Електронна тетрадка по Археография, която се надяваме скоро да стане реалност.
Последният четвърти модул е Документалните издания в мрежовото общество (5 лекционни часа). Той е посветен на актуалните стратегии и проекти относно публикаторската дейност в Европейския съюз
(ЕС) и реализирането на документални издания в съвременния електронен формат. За целта включва две теми: Типология и гносеологически
статус на различните видове документални издания в мрежовото общество; Електронни издания, селектирани тематични дигитални колекции, дигитализиране на архивните ресурси и на съществуващата
„печатна изворова база“ на историческата наука.
В Свитък № 5 на Методическия кодекс (2013), се съдържа информация
за въпросните електронни издания и правилата за дигитализация на архивни документи. Установена практика е по темата да бъде канен експерт от
държавните архиви, който представя тези правила и съответните проекти.
От гледна точка практическото обучение на студентите в разглеждания модул интерес представлява също програмата Приятели на архивите, както и образователният проект Студентски практики, доколкото
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те предоставят една допълнителна възможност на студентите да разширят, сравнят и приложат знанията, уменията и компетенциите си.
Не без значение в случая е и възможността за включване на студенти в работата по реализирането на научни проекти, финансирани по
линия на Научния фонд на ПУ.
Последната задача от този модул е студентите да направят опит да
напишат археографска рецензия на документално издание, което се и
оказва и най-голямото предизвикателство за тях. По този начин в края
на курса студентът формира учебно портфолио, съдържащо посочените
по-горе теоретични разработки и практически задачи: 1) резюме (анотация); 2) курсова работа; 3) подготвен за публикуване документ плюс
анотация и регест; 4) археографска рецензия.
Досегашните ми наблюдения и опит ме мотивират да мисля за бъдещето на преподаването по Археография не само в ПУ, но и в други
български университети, както и за нейното по-нататъшно развитие като научна дисциплина. Трябва да се има предвид, че освен специфична
област на научното познание, Археографията е и особена сфера на публично взаимодействие, осигурявайки функционирането на една сложна,
но много стратегическа релация: архивни документи – документални
публикации – историческа наука – социум – историческа памет. Това
обстоятелство предопределя нейната интегриращата функция и място
на гранична зона между Архивологията и историческите дисциплини.
***
Както отбелязах, Археографията има своята роля не само в обучението на студентите от специалност Архивистика и документалистика в СУ, но и в обучението на студентите от посочените хуманитарни
специалности. Ще припомня, че професионалните отговорности на историците и архивистите относно документалните свидетелства, изворовата база на историческата наука и колективната историческа памет,
независимо че реализират своите изследвания от различни позиции, са
логически взаимосвързани и взаимозависими. На практика архивистът
пръв има възможност да се докосне до неизвестни документални свидетелства и публикувайки ги, пръв да ги въведе в научно обращение.
В резултат той формира достъпна база за исторически изследвания по
определени теми13. Както споделя проф. Иван Дуйчев: Архивистът не
е прост технически работник — той може сам да се издигне до сте50
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пента на учен и на изследовател, защото стои най-близо до извора на
историческото знание — документите. Но зависи от него самия дали
той ще съумее да проучи поверените нему документални богатства,
дали ще може да ги направи годни за научно използване, или пък ще остане ням и глух пазител на ценности, чието значение не разбира. За да
бъде на висотата на своето призвание, той трябва да познава не само
състоянието на поверените му документи, но също така и да познава,
доколко те са проучени от научно гледище и доколко вече са „пуснати в
обръщение“ като научно градиво...14
Историкът, от своя страна, има по-различни професионални отговорности, а именно да търси в посока на нови и неизвестни документи,
респ. факти, които потвърждават или опровергават дадени исторически
тези във връзка с миналото. В случая той също трябва да притежава
умения за архивна евристика, чрез които формира изворовата база за
изследването си, за текстологична и херменевтична оценка на изворите.
Известно е, че документът, като историческо свидетелство, не е равнозначен на факт. Ето защо историкът, откривайки документите по дадена
тема, трябва да ги проучи критично и в сравнителен аспект въз основа на
система от научни критерии, за да определи историческата им ценност.
Следователно и за двете професионални съсловия е от изключително значение проблемът, свързан с формирането, качеството и обхвата
на публикуваната изворова база – печатна или в електронен формат. В
условията на мрежовото общество той продължава да е актуален. В архивно-информационния сектор се извършват мащабни трансформации,
свързани с информационните ресурси на националните архивни институции, които изискват диференцирането на съответните процеси и фундаментални понятия, а именно:
– дигитализиране на архивните ресурси, което по същество
предполага създаване на огледален образ на традиционните архивни
фондове и колекции;
– създаването на селектирани тематични дигитални колекции,
формирани на базата на ясни научни критерии и принципи за подбор,
описание и класификация на документната информация;
– дигитализиране на съществуващата „печатна изворова база“ на
историческата наука, т. е. създаване на електронен аналог на печатните
документални издания;
– изготвяне на електронни документални издания, притежаващи
необходимите издателски данни, за да са библиографски факт, и които
51

Учебната дисциплина „Археография“ в Пловдивския университет...

отговарят на същите научни археографски изисквания и критерии, както
печатните документални издания, но с предимствата и интерактивните
възможности, предоставяни от съвременните информационно-комуникационни технологии.
Разграничаването на посочените процеси и понятия е от ключово
значение за формирането на бъдещата ни национална историческа памет и за профилирането на професионалните отговорности на архивисти и историци. Затова бъдещето на Археографията не е само по посока
на създаване на методически правила и регламенти, а в по-нататъшното
ѝ развитие, като сложно и интердисциплинарно познание с интегрираща
роля по отношение на другите науки и сродни научни дисциплини. Целта е осигуряване на необходимата и качествена публикувана изворова
база (печатна или в електронен формат) на историческата наука, както и
за интересите на обществото. Поради тези причини считам, че освен в
обучението на архивисти и историци, Археографията в бъдеще логично
ще намери своето място в учебните планове и на специалности от други
професионални направления.

Приложение № 1
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра: Архивистика и помощни исторически дисциплини
ПРОГРАМА ПО АРХЕОГРАФИЯ
ОКС: „Бакалавър“
Специалност: Архивистика и документалистика
Форма на обучение: (редовна/задочна)
Хорариум: напр. 60 ч. (30 л. + 30 упр.); кредити:
Вид дисциплина: (задължителна)
Лектор/и/: проф. д-р Андриана Нейкова
Анотация
Курсът по Археография в ОКС „Бакалавър“ на специалност Архивистика и документалистика запознава студентите с историята и съвременната организация на публикаторската дейност, насочена към осигуряване на необходимата печатна изворова база на историческата наука.
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Целта е те да придобият конкретни знания и практически умения
за издирване и публикуване на документални свидетелства, както и за
професионална преценка на съществуващите документални сборници и
многотомни корпуси, които се използват от различните категории читатели, потребителите на ретроспективна документна информация.
Специално внимание се обръща на утвърдените методически изисквания относно работата по подготовката и оформянето на документалните публикации – печатни, фототипни или в електронен формат, които
по своя гносеологичен статус са едновременно част от изворовата база и
от специализираната историческа книжнина.
Лекции
1. Археографията като научна и учебна дисциплина – предмет, методи, задачи, понятиен апарат. Връзки на археографията с други науки.
Археографията в системата на българската научна терминология.
2. Научният интерес към проблемите и постиженията на публикаторската дейност – школи, автори, специализирана литература.
3. Най-ранни форми за публикуване на писмени извори в древния и
античния свят.
4. Приложение на методическия инструментариум на помощните
исторически дисциплини при публикуването на архивни документи
през периода ХVІ– ХVІІІ в.
5. Модерната историография и нейната печатна изворова база – национални програми и методически регламенти. Корпусът MONUMENTA
GERMANIAE HISTORICA – MGH, като модел за публикуване на средновековното книжовно и документално наследство.
6. Съвременните информационни технологии и публикуването на
исторически извори – е-документални издания. Документални поредици.
7. Зараждане и развитие на археографията и публикаторската дейност в България:
7.1. Интересът към писмените исторически извори и тяхното публикуване през Възраждането;
7. 2. Идеи, програми и опити за създаване на печатна изворова база
на българската историческа наука през периода 1878–1945 г.;
7. 3. Организация, насоки и резултати от публикаторската дейност
през тоталитарния период.
7.4. Документални издания и научна комуникация в мрежовото
общество.
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8. Научни изисквания и критерии във връзка с подготовката на печатни документални издания:
8.1. Издирване и подбор на документалните свидетелства за публикуване;
8.2. Разчитане на текста и избор на начина на възпроизвеждане на
оригиналния текст – факсимилен (фототипен), дипломатически, научно-критичен с нормализация на правописа. Граници на намеса в текста
във връзка с нормализацията на правописа;
8.3. Археографска подготовка на документите за публикуване – съставяне на редакторско заглавие и легенда (контролно-справочни сведения) относно местонахождението и вида на съответните оригинали;
8.4. Научно-справочен апарат към документалното издание – (увод
с историческа и археографска част, обяснителни бележки по текста и
съдържанието, показалци, илюстративни материали и др.).
9. Стратегии и проекти за реализиране на документални издания в
електронен формат. Дигитализиране на съществуващата „печатна изворова база“ на историческата наука.
Теми за семинарни занятия
1. Археографски характеристики на основните видове документални издания: (според начина на възпроизвеждане на оригиналния текст;
според предназначението и читателите; според съдържанието и състава
на документите; според начина на публикуване на документите – изцяло, частично, в съкратен формат – регести и таблици.
2. Подготовка на документ за публикуване – приложна задача.
3. Опит за написване на археографска рецензия на документално
издание – курсова работа.
Литература
1. Правила за обнародване на писмени извори за българската история
(ХVІІІ–ХІХ в.). Изд. на ГУА, МС, БАН, НБКМ. С., 1981; Правила за публикуване на архивни документи. В Методически кодекс. Ч. ІV. Изд. на ГУА
при МС. С., 1982; Подготовка совместных документальных изданий. Организация и методы работы. ГУА при МС и др. М., 1986; Правила издания
исторических документов в СССР (2-е переработанное и дополненное издание). М., 1990; Методически кодекс. Свитък № 5. Изд. На ДАА. С., 2013.
2. Валк, С. Н. Судьбы археографии. Археографический ежегодник
за 1961. М., 1962.
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3. Георгиев, К. Въпроси на българската археография. Изд. на БАН.
С., 1970; Нов етап в работата по обнародване на изворите за българската
история. – АП, 1983, кн. 3.
4. Донков, Р. Археографски мотиви във възрожденския печат. –
ИДА, 1993, кн. 66.
5. Королев, Г. И. Издание исторических источников во Франции в
первой трети ХІХ столетия. – Труды МГИАИ. М., 1970. Т. 28.
6. Козлов, В. П. Теоретические основы археографии с позиций современности. – Отечественные архивы, 2000, № 1.
7. Коневский, Б. П. Национальная программа публикации исторических документов в США. – Исторический архив, 1956, кн. 3.
8. Лихачов, Д. С. Текстология. М., 1964.
9. Матеева, М. За предмета и задачите на археографията. – ИДА,
1973, кн. 26.
10. Нейкова, А. Археографията като научна дисциплина в светлината на дискусията в сп. „Советские архивы“. – АП, 1979, кн.2; Нормализация на правописа при публикуването на български архивни
документи от епохата на Възраждането. – ИДА, 1979, кн. 38; Предназначение, тематика и видове документални издания за историята на
Възраждането. – Пак там, 1981, кн. 42; Археография в болгарской научной терминологии. – Bulgarian Historical Review, 1991, кн.4; Идеи
и програми за издирване и публикуване на писмените извори за българската история. – ГСУ – ИФ, 1992. Т. 84–85; Петър Мутафчиев и
“MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA”. – ИДА, 1993, кн. 66; Документални свидетелства за дейността на проф. Иван Шишманов като
археограф. – Пак. там. 1994, кн. 67; Приносът на проф. Петър Мутафчиев към печатната изворова база на българската историческа наука.
– В: Сб. Проф. Петър Мутафчиев – познат и непознат. Исторически
студии. С., 1994; DIE MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA UND
DIE EDITIOSTATIG-KEIT IN BULGARIEN. Germanistisches Jahrbuch.
5. Jg., 1998.
11. Пенджекова-Христева, Р. Един забравен ръкопис на Екзарх Стефан Български („Богомилите и Презвитер Козма“ – извороведски и археографски аспекти). Изд.: Съюз на учените в България. Смолян, 2011.
12. Рожденственская-Добиаш, О. История письма в средние века.
М., 1987.
13. Селезнев, М. С. Теория и методика советской археографии. М.,
1974.
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14. Тодоракова, М. Основни проблеми при издирването и публикуването на документални извори за българската история от Цариградските архиви 1878–1944 г. – ИДА, 1994, кн. 68.
Допълнителна литература
1. Априлско въстание 1876. Т. І–ІІІ. Под ред. на Ал. Бурмов. С.,
1954– 1956.
2. Архив Г. С. Раковски. Т. І–ІV. Под ред. на Г. Димов; Н. Трайков и
В. Трайков. С., 1952–1967.
3. Архив на българските архиви. Съст. К. Анчова, М. Пискова, М.
Тодоракова. УИ „Неофит Рилски“ – Благоевград. 2004.
4. Архив на Константин Георгиев Фотинов. Т. І. Гръцка кореспонденция. Разчитане, превод на български, коментар и предговор Н. Данова. Изд. „Гутенберг“. С., 2004.
5. Архивите говорят: Изд. на ГУА, (2007 г. – ДА „Архиви“: (№ 1)
Викторен Галабер. Двадесет и две години сред българите. Дневник. Т. І
(1862–1866 г.). УИ „Св. Климент Охридски“. С., 1998; (№ 2) – Руско-турска война (1877–1878 г.). Дневници, спомени, записки, кореспонденция.
С., 1998; Българска народна банка. Т. І. 1879–1900 г. С., 1998; ... (№ 40)
– Из личния архив на Кимон Георгиев. Т. І. С., 2005; и др.
6. Богданович, Д., Б. Велчева, А. Наумов. Болгарский апостол ХІІІ
века: рукопись Дечани-Црколез. Изследование и микрокарточное воспроизведение рукописи. СИБАЛ. С., 1986; Приложение: 5 микрофиша с
общо 237 кадъра, възпроизвеждащи текста на ръкописа.
7. Българи, участници в борбите за освобождението на Гърция. Под
ред. на Н. Тодоров и В. Трайков. С., 1971.
8. Васил Левски. Живот, дела, извори. Т. І. Извори. Ред. Д. Т. Страшимиров. С., 1929.
9. Васил Левски. Документално наследство. Ред. К. Възвъзова, Н.
Генчев. С., 1973.
10. Извори за българската история: Гръцки извори за българската
история. Т. І–ІV. 1954 и др.; Латински извори за българската история.
Т. І–VІІ. 1959 и др.; Турски извори за българската история. Т. І–ІІІ. 1959;
Немски извори за българската история (1875–1877). Т. І. 1973, и др. Изд.
на БАН – Институт за история.
11. История на българите в документи (1878–1944). Т. І. Под. ред. на
В. Георгиев и Ст. Трифонов. Ч. І (1878–1912). С., 1994; Ч. ІІ. Българите в
Македония, Тракия и Добруджа. С., 1998.
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ В ПОМОЩ
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АРХИВИСТИКА
доц. д-р Анка Игнатова, ВТУ

С

ветовната електронна мрежа Интернет получи огромна популярност през последните години и се превърна във важна част
от съвременното информационно пространство. Интернет проникна
във всички сфери на обществената дейност, в това число и в сферата на
образованието. Наличието на интернет-базирани източници на информация е от съществено значение за информационното осигуряване на
обучението в една или друга област на знание.
Студентите от специалност Архивистика и документалистика в
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а също и от бакалавърските и магистърските програми с такава насоченост в други български университети, както и от специалност История и различните
разновидности на нейните двойни специалности (История и география,
История и български език и други), които изучават учебната дисциплина Архивистика, са облагодетелствани в това отношение, разполагайки
със значителни по обем и разнообразни интернет ресурси. Настоящата
публикация има за цел да представи българските специализирани сайтове в областта на архивистиката и архивното дело и предлаганата от
тях информация, разкривайки потенциала им с оглед на обучението по
архивистика и документалистика.
Сайтът Електронна библиотека по архивистика и документалистика1 е първият и единствен засега у нас, който си поставя за цел да
осигури обучението по дадена университетска специалност (в случая
Архивистика и документалистика в Историческия факултет на Софийския университет), с пълнотекстови електронни версии на съответната
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учебна и научна литература. Както посочват създателите на електронната библиотека – научният ѝ ръководител проф. д-р Андриана Нейкова и
дизайнерът Давид Нинов, тя дава възможност на читателите да се запознаят с редица статии, студии и монографии, посветени на проблемите,
свързани с възникването, развитието и утвърждаването на архивистиката и документалистиката като научно-практическо познание в
системата на хуманитарните дисциплини. Преобладаващата част от
публикациите се отнасят до миналото, настоящето и бъдещето на
българското архивно дело и традиции, но не са малко материалите,
отразяващи постиженията на водещите архивни школи по света2.
Началото на тази първа у нас отраслова електронна библиотека е
поставено през 2006 г. В резултат на целенасоченото ѝ и системно попълване обемът на информационния ѝ ресурс към началото на 2013 г.
възлиза на над 250 пълнотекстови заглавия на българска и чуждестранна
литература по архивистика, нормативна уредба на архивите и др.3 През
2014 г. броят на публикациите нараства с още 254.
За по-добра ориентация на потребителите материалите в сайта
са структурирани в зависимост от вида им в следните четири секции:
Cтaтии; Moнoгpaфии; Дoкyмeнтaлни издaния и Apxивни cпpaвoчници,
а според предметно-тематичния им обхват – в подсекциите Apxивиcтика, Бългapcкa иcтopия и Cвeтoвнa иcтopия. Най-наситени с електронно съдържание са секциите Статии и Монографии в подсекцията Архивистика. Публикуваните статии и студии се отнасят до историята на
архивното дело в България и други страни по света, до важни проблеми
на архивната теория и практика. Сред дигитализираните книги, учебни и методически пособия особено място заемат монографията Архиви
и общество (2007 г.) на проф. д-р Андриана Нейкова, излязлото през
2014 г. във връзка с нея електронно учебно пособие Архивите във виртуалното пространство (в съавторство с доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева), както и Речник на българската архивна терминология
(2002 г.). В тази подсекция са публикувани електронни версии и на превърналите се в библиографска рядкост издания, като История на архивите и организация на архивното дело в България (1966 г.) на Мария
Кузманова, българския превод на класическия труд на Самуел Мюлер,
Йохан Фейт и Робърт Фруин Ръководство за класиране и описание на
архивите (1912 г.) – един от най-ранните му чуждестранни преводи в
света (четвърти по ред), и др.
59

Интернет ресурси в помощ на обучението по архивистика

Доколкото студентите от специалност Архивистика и документалистика изучават и исторически дисциплини, създателите на сайта се
стремят да удовлетворят и тази потребност като дигитализират книги и
статии, свързани с българската и световна история. Напоследък започна попълването на секция Дoкyмeнтaлни издaния, която засега включва
Библията (Стария и Новия завет), издание на Св. Синод на Българската православна църква. Понеже текстът на Свещеното писание може
да се намери и на други места в Интернет – на официалния сайт на Св.
Синод на Българската православна църква5 и на сайта Библия или Свещеното писание на Стария и Новия завет6, считам, че препратка към тях
би била достатъчна, а усилията във връзка с попълването на посочената
секция биха могли да се насочат към публикуването на електронни версии на христоматии, използвани в учебния процес. Това значително би
улеснило достъпа на студентите до този вид учебни помагала, тъй като
част от тях отдавна не са преиздавани. Те, заедно с други документални
издания, предназначени за научни цели, биха могли да бъдат използвани
както в обучението по българска и обща история, така и по археография.
Секцията Apxивни cпpaвoчници засега включва само първите три
книги от поредицата Обзор на архивните фондове, колекции и единични
постъпления, съхранявани в Български исторически архив (1963–1970
г.), а са излезли вече девет книги. Липсата на пътеводители и други справочници на държавните архиви се дължи на обстоятелството, че намеренията на създателите на електронната библиотека за изпълването ѝ
със съдържание не са срещнали разбиране от страна на управляващия
архивен орган, преди самият той да се заеме с изграждането на Информационната система на държавните архиви (ИСДА). Но днес вече
държавните, както и някои ведомствени архиви с постоянен състав на
документите предоставят онлайн достъп до част от архивните си справочници. Поради това, намирам, че е достатъчно в сайта на отрасловата
електронна библиотека да се дадат препратки към съответните онлайн
издания и спестеното време да бъде използвано за дигитализиране на
друга литература, която все още няма своя електронен аналог.
Електронната библиотека по архивистика и документалистика е
вече достатъчно популярна и широко използвана в обучението на студентите по архивистика. Тя им осигурява материали за самоподготовка,
както и за написване на курсови и дипломни работи. Макар да е създадена основно с учебна цел, библиотеката е в полза и на всеки, който проявява интерес към тази научна област. В нея могат да се открият както
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публикации по актуални въпроси на архивното дело, така и пълните текстове на заглавия, които са библиографска рядкост. Не случайно, броят
на потребителите на сайта на Електронната библиотека по архивистика и документалистика непрекъснато нараства7, като през
2014 г. достига 26 328 (с 38 291 посещения). Регистрирани са посещения, освен от България, и от други държави – от Русия, Беларус, Украйна, Германия, Гърция, Сърбия, Македония, дори от Япония 8 .
Оценявайки значимостта на сайта Електронна библиотека по архивистика и документалистика, редакторският екип на специализирания
уеб каталог за литература, култура, изкуство, хуманитаристика и образование ЗА КУЛТУРА9 му прави регистрация през 2011 г. с цел осигуряване
на по-добър достъп на потребителите. Не липсват положителни отзиви и
от страна на представители на архивната гилдия. Така например, в доклада си на Университетските четения по архивистика през 2014 г. проф. дин
Стефка Петкова отбелязва: Особено трябва да се приветства появата на
електронната библиотека по архивистика, лично постижение на проф.
Нейкова и на Давид Нинов. Тя също е от значение за цялата ни общност10.
Разнообразна и полезна информация за нуждите на обучението по
архивистика може да се намери и на официалния сайт на Държавна агенция „Архиви“11. Тя е добре структурирана и позволява бърза ориентация
на потребителите. Добре би било обаче, ДА „Архиви“ да даде на своята интернет-страница линк към Електронната библиотека по архивистика и документалистика и да се помисли за споделяне (интегриране)
на ресурси. Така например, на сайта на Агенцията се поддържа рубрика
Издания, където са публикувани библиографски указатели на списание
Архивен преглед (1954–2004 г.) и на годишника Известия на държавните архиви (1957–2010 г.), както и кратки анотации на съдържанието на
техни броеве, излезли през последните години. Пълният текст на някои
статии и студии в посочените издания се намира на сайта на Електронната библиотека по архивистика и документалистика. Това обаче едва
ли е известно на всеки потребител. Могат да се дадат и други примери. В Електронната библиотека по архивистика и документалистика е
публикуван Методическият кодекс на Главно управление на архивите от
1982 г., но не и неговият актуализиран вариант от 2013 г. И обратно – на
сайта на Агенцията е публикуван Методическият кодекс от 2013 г., но
не и старият му вариант. Свързващи ги препратки никак не са излишни.
Във връзка с изпълнението на една от стратегическите цели на ДА
„Архиви“ за периода 2013–2015 г., а именно – Активно популяризиране
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на Националния архивен фонд и разширяване на формите за отваряне
на архивите към обществото12, публичният достъп до архивни справочници и документи непрекъснато се разширява чрез Информационната
система на държавните архиви (ИСДА). Вече са въведени данни за фондовата наличност на държавните архиви. На разположение на заинтересованите са всички пътеводители и списъци на фондове на държавните
архиви, а така също и списъци на действащите фондообразуватели – държавни и общински институции, политически партии, юридически лица
с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от Закона за Националния архивен фонд. Въведени са в ИСДА и някои инвентарни описи на
архивни фондове, заедно с историческите справки и класификационните
схеми на фондовете (в случаите, когато има такива). Това обстоятелство
значително облекчава студентите в усвояването на една по принцип доста трудна за всеки първокурсник материя, каквато е научно-справочният апарат на архивите. Публикуваните на сайта на Агенцията архивни
справочници на равнище архив и отделен фонд създават възможност за
поставянето на различни задачи за самостоятелна подготовка на студентите. В хода на изпълнението им обучаващите се могат да затвърдят редица основни понятия, използвани в архивистиката, да добият нагледна
представа за една част от тях, да формират умения и навици за работа с
архивни справочници от различни йерархични нива, както и за търсене
на архивна информация по ключови думи и др. Чрез списъците на уникалните и особено ценни документи те получават конкретна представа за
тази специална категория документи от Националния архивен фонд.
Тук следва да се отбележи, че заслуга за въвеждането на данни в
ИСДА имат и стотици студенти от различни университети на страната.
Това те правят по време на задължителните учебни практики в архив, по
приключилия проект Студентски практики (финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, с бенефициент Министерство на образованието и науката13) и по програма Приятели на архивите.
ИСДА включва и дигитален архив, който непрекъснато се обогатява. Дигиталните копия на архивни документи със съответните метаданни значително повишават интереса на студентите към архивите като
цяло и спомагат за затвърждаване на знанията свързани с описанието на
архивните документи. Особен интерес у тях предизвиква документалната интернет платформа Архивите говорят14, на която са разположени
следните тематични сайтове: Протоколи на Политбюро и на ЦК на БКП
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(1944–1989); Загинали военнослужещи в Балканските войни (1912–1913
г.); Полицейски досиета на известни личности от периода преди 1944
г.; Еврейската общност в България; Народният съд 1944–1945 г.; Войните на България (1878–1945 г.) и ФотоАрхив.bg.
Чрез дигиталните колекции и архиви в най-голяма степен се разкрива целта и смисълът от дигитализацията на архивното ни наследство,
невероятният информационен комфорт, който се осигурява на потребителите. Наред с това учащите се разширяват познанията си за наличната
в дигитален формат изворова база, която би могла да бъде използвана
при подготовката на курсови и дипломни работи по теми от националната ни история в ново и най-ново време, а също и в евентуалната им
изследователска дейност в бъдеще.
Представата за научната и популяризаторската дейност на архивите и
усилията на архивистите да направят обществено достояние съхраняваните в архивохранилищата документи се допълва и от информацията, съдържаща се в рубриките Издания, Изложби, Медиите за нас, в подрубриките
Библиография към интернет-страниците на всеки от държавните архиви.
В рамките на рубриката Издания са представени поредиците Архивни справочници и Архивите говорят, периодичните и някои други издания (вкл. юбилейни) на ДА „Архиви“, основно с библиографски данни
и кратки анотации. Осигурен е достъп до пълния текст само на пътеводителите и на още три тома от поредицата Архивни справочници и на
Юбилеен лист „Българската независимост“. Добре би било да се дадат
линкове към съществуващите електронни версии на онези издания от
документалната поредица Архивите говорят, които са достъпни онлайн
на официалния сайт на Българската народна банка15, където са публикувани пълнотекстово и други документални сборници16.
Информацията, която предоставя ДА „Архиви“ в рубриките Правна
рамка, Международна дейност и други, съдействат за формиране на знания по актуални въпроси на архивното дело. Сайтът съдържа линкове към
Архивния портал на ЮНЕСКО, Архивния портал на Европа, който е стратегически важен партньор на Европеана в разработването на обща дигитална
инфраструктура за културното богатство на Европа, Международния съвет
на архивите, Уикипедия, както и към проекти, в които ДА „Архиви“ участва. Липсват обаче препратки към архивите извън системата на държавните
архиви, а те са по закон под методическото ръководство на Агенцията.
Полезна информация във връзка с обучението на студентите в качеството им на бъдещи потребители на архивна информация предос63
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тавят в интернет пространството и някои специализирани архиви, чрез
собствени сайтове или чрез официалните сайтове на институциите, на
които са подчинени в административно отношение.
Направление Ръкописно-документално и книжовно наследство
на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ), което
съгласно архивното законодателство се явява специализиран архив за
документалното наследство от предосвобожденския период, не е представено на официалния сайт на библиотеката като обособена структурна
част на тази институция. Информацията за съставляващите го отдели:
Ръкописи, редки и ценни старопечатни издания, Ориенталски отдел и
Български исторически архив е включена в рубриката Колекции17, заедно
с тази на останалите специални сбирки на НБКМ. Тя позволява на читателя да получи най-обща представа за историята на формиране на всяка
от сбирките, за техния обем, състав и съдържание, условия за достъп
до документите, както и библиографски сведения за по-важни архивни
справочници и документални издания. Засега е осигурен онлайн достъп
само до част от научно-справочния апарат на Българския исторически
архив, а именно: списъкът на фондовете; текстът на деветте книги на
Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в Български исторически архив“ (1963–2006 г.); трите части
на Опис на Сбирката „Портрети и снимки“ в Народната библиотека
„Кирил и Методий“ (1975–1989 г.)18.
Посредством рубриката Дигитална библиотека19 се дава свободен
достъп до дигитални копия в пълен обем на ръкописи, старопечатни
книги, непубликувани документи от Българския исторически архив
и от Ориенталския отдел, портрети и снимки, както и на графични
и картографски издания, български вестници и списания от периода
1844–1944 г. От 2006 г. до началото на 2014 г. са създадени общо около
330 000 файла20.
В зависимост от вида и хронологичния обхват на документите Дигиталната библиотека е структурирана в няколко колекции, които са
разделени в отделни кабинети. Кабинетите в рамките на една колекция
са означени с еднакъв цвят. Копията от книжовното наследство на отдел Ръкописи, редки и ценни старопечатни издания са обособени в 7
кабинета, тези от Българския исторически архив – в 4, от Ориенталския
отдел – в 9. Останалите 8 кабинета съдържат дигитални копия от специални колекции на НБКМ, които са извън Направление Ръкописно-документално и книжовно наследство.
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Търсенето в Дигитална библиотека се осъществява чрез специализиран софтуер DocuWare, като за улеснение са дадени подробни указания за начина, по който да става това21. Дигиталните изображения,
включени в кабинетите Българският ХІV в. и Сиджили (представени в
рамките на Проект BG0046 „Дигитализиране и запазване на писменото наследство на България“), и по-голямата част от включените в кабинет Славянски ръкописи, чрез двуезичните си метаданни (на български
и английски език) са достъпни и в портала Европеана.
Научният архив на Българската академия на науките (НА – БАН)
присъства в интернет пространството чрез свой собствен сайт. Той
предоставя най-общи сведения за архива – история (в която обаче са
пропуснати някои основни моменти), цели, задачи, дейности, структура.
Осигурен е онлайн достъп до списъците на фондовете, съхранявани в
архива. За улеснение на потребителя учрежденските и личните фондове са посочени в два отделни списъка, като в този на личните фондове
подреждането е по азбучен ред на имената. Публикувани са инвентарни
описи към отделни фондове, а към някои от тях и исторически справки.
На разположение на потребителите са дигитализираните частично или
изцяло архивни единици от някои лични фондове. Дадена е обща информация и опис на сбирките на Научния архив на БАН, като за някои от
тях (напр., Тракийска сбирка) и опис на съставящите ги фондове, дори
и инвентарен опис на фонд. Накратко са представени част от писмените
паметници в сбирката Старобългарски и славянски ръкописи с данни за
палеографските им особености, произход, придружени с факсимилета
на отделни страници.
Сайтът не разполага с търсачка, а тя би улеснила потребителя. Издирването на информация става чрез използването на архивните справочници и на дигиталните изображения на документите.
Рубриката Външни връзки, която е с две подрубрики, препраща към
някои новини, част от които се отнасят до дейността на НА – БАН, и към
места в Интернет, свързани с „интереси и работа“ на Научния архив.
Това са посочените по-горе в изложението сайтове на НБКМ, ДА „Архиви“, Електронната библиотека по архивистика и документалистика,
някои чуждестранни архиви (Федерален архив на Германия, Архивите
на Русия – портал, Архив на Руската академия на науките, Архив на
Полската академия на науките), библиотеки (Библиотека на конгреса
на САЩ и Централна библиотека на БАН), професионални организации
(Асоциация на архивистите на САЩ), архивни портали – на ЮНЕСКО
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и на Европа (APEnet, APEx), порталът Europeana и други специализирани сайтове, включително и Дигитален архив „Марин Дринов“ на Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН.
Детайлна представа за конкретен архивен фонд дава именно сайтът
Дигитален архив „Марин Дринов“. Той е изработен от екип на секция
Приложения на информационните технологии в хуманитарните науки
към ИМИ – БАН, която от 2011 г. е преструктурирана в Лаборатория
за цифровизация на научно и културно наследство. Проектът стартира
през 2006 г. със сканирането на 24-те архивни единици (15 черно-бели
снимки и значителен брой документи) от фонд № 104К на Научния архив на БАН. Дигитализирането на личния фонд се определя от екипа на
проекта като: първото по рода си в България, уникално като технология, методология и класификация на дигитализираната информация22.
Публикуваният инвентарен опис на фонда съдържа следните четири
графи: Архивна единица №…; Название; Анотация; Дигитално изображение. Дигитализираните архивни единици са в PDF формат. В същия
формат са публикувани и т. нар. от участниците в проекта „разчетени варианти“ (всъщност става въпрос за научнокритически начин на възпроизвеждане на оригиналния текст) на архивни единици № 1 и № 8, като
се предвижда в бъдеще документите и в останалите архивни единици да
бъдат публикувани научнокритически. Към последната архивна единица във фонда е включено и дигитално изображение на статия относно
съдържанието на единствения документ в нея.
В рубриката Историческата справка, наред с т. нар. Архивна справка (представяща накратко историята на фондообразувателя и фонда),
присъстват и подрубрики: Биография, Марин Дринов ученият и Марин
Дринов държавникът, като в последната са дадени препратки към две
онлайн публикации за фондообразувателя.
Рубриката Снимки включва онази част от описа, която съдържа
архивни единици със снимки. Самите фотографии могат да бъдат разгледани и чрез подрубриката Галерия, която ги показва по един по-атрактивен начин. Дадени са връзки към библиография за Марин Дринов,
библиография с негови съчинения, институции и др.
С богато съдържание е изпълнен и официалният сайт на Българската
национална филмотека23. Той запознава посетителя с историята и статута
на филмотеката, нейната мисия и структура, достъпа до колекциите, фондовата наличност (филмов фонд и нефилмов фонд) и др. Подобаващо място е отделено и на филмотечно кино Одеон, чрез което филмотеката осъ66
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ществява публичната си дейност. Представена е историята на кино Одеон
и програмата на кинопрожекциите. В подрубриката Филми в азбучен ред
са дадени стотици заглавия на филми със съответните анотации към тях.
Особен интерес за любителите на киното представлява рубриката Галерия, към която в отделни подрубрики са представени кадри
от филми, картотека личности (актьори, режисьори, сценаристи) и
плакати. Предстои разработването на е-каталог. Дадени са полезни
връзки към сайтове, които са систематизирани в следните подрубрики:
Организации; Институции; Фестивали; Медии; „Световен филмов
портал; Кинопанорами. Сред тях са тези на Международната федерация на филмовите архиви (FIAF), Националният филмов център, ДА
„Архиви“ и др.
Друг ведомствен архив с постоянен състав на документите, който видимо присъства в Интернет, е Архивът на Българската национална телевизия. Информацията за него е включена в рубриката ТВ фонд на официалния сайт на БНТ. Историята на Архива е подробно изложена в хронологичен вид в отделна подрубрика. Фондовата наличност е оповестена в
подрубриките Златен фонд, Филмов архив, Аудио архив, Фотоархив.
В подрубриката Международната федерация на телевизионните
архиви (ФИАТ/ИФТА) се съдържа обща информация за организацията и за
участието на Телевизионния фонд на БНТ в нея, като е даден линк към организацията за повече информация. По-важните събития от международната
дейност през годините също е представена, както и Съобщение на Европейската комисия от 3 май 2005 г. за подобряване и разширяване използването на информационните и комуникационни технологии в опазването и
разпространението на европейското писмено и аудиовизуално наследство.
За Архива на Българското национално радио – третият от категорията специални архиви, който съхранява документи на технически носители, на практика повече информация може да се почерпи от редица други сайтове, но не и от официалния сайт на БНР. От него става ясно само,
че едно от структурните звена на БНР е Дирекция „Архивен фонд“24. В
рубриката Правилници се съдържа Правилник за попълване, съхранение
и използване на архивния фонд на БНР25.
Сведения за Архива на Държавния геодезически и, картографски
фонд (Геокартфонд) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се съдържат на сайта на Агенцията в рубриката Геокартфонд портал26. Чрез нея се осъществява онлайн визуализация и заявяване на материали и данни от Геокартфонда. Дадена е обща информация за мате67
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риалите и данните, съхранявани в Архива27. Преобладава информацията
за предоставяните услуги на гражданите.
Националният институт за недвижимо културно наследство28, чиито
Архив от 2007 г. е със статут на специален архив, не е счел за необходимо да
предостави във виртуалното пространство конкретна информация за архива
си. Последният се споменава в контекста на общите сведения за института.
Специализираният архив на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, който осезаемо присъства на официалния сайт на Комисията29, привлича интереса както на изследователите, журналистите, така
и на обществеността. В стремежа си да удовлетвори в най-голяма степен
техните потребности Комисията по досиетата (както е по-известна) извършва мащабна дейност в тази насока. На сайта ѝ са публикувани множество описи на документи от служебния и партийния архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,
като намерението ѝ е: ... рубриката Описи на документи да се попълва с
информация до въвеждането на описите на всички документи, намиращи се в Централизирания архив на Комисията30.
Наред с това, чрез публикуваните на сайта печатни и разширени
електронни версии на сборниците от документалната поредица Из архивите на ДС се осигурява максимално широк достъп до една не малка
част от документите на този архив31. Същите могат да бъдат използвани в
обучението по археография като примери както за приложение на новите
информационни технологии в публикаторската дейност, така и за неспазване на някои основни утвърдени методически правила в тази област.
На сайта може да се намери достатъчно информация, която разкрива и други страни от дейността на Специализирания архив на т.нар. Комисия по досиетата.
В заключение може да се отбележи, че представените в изложението информационни ресурси в Интернет в значителна степен съдействат
за придобиване от страна на студентите на определени знания в областта
на архивистиката и за формиране на умения за работа с архивни справочници и архивни документи. Безспорен е приносът им в затвърждаването на представата за архивите като публични институции, които се
стремят да осигурят максимално широк и същевременно разумен достъп на обществото до Националния архивен фонд, представляващ част
от европейското и световно документално наследство.
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ЛИЧНИТЕ АРХИВНИ ФОНДОВЕ – СВИДЕТЕЛСТВА
НА ВРЕМЕТО И ИЗВОРИ НА ПОЗНАНИЕ
ЗА МИНАЛОТО
Наташа Бангьозова-Димчева, държавен експерт
ГД „Държавна политика“, ДАА

Д

ържавна агенция „Архиви“ (ДАА) e онази специализирана институция в сферата на централната държавна администрация,
призвана да събира, съхранява и организира използването на документалното ни наследство, т. нар. Национален архивен фонд (НАФ). Същият
включва два големи масива от документи: архивите на държавните и
общински институции и предприятия с държавно участие и личните архиви и колекции на обществено значимите личности.
Обект на внимание в настоящия доклад са документите от втората
група – документите на физически лица. Личните архиви, като комплекс
от документи в състава на Националния архивен фонд, са определени за
постоянно запазване по смисъла на Закона за НАФ1. Системната политика по комплектуването и опазването на тези архиви е част от цялостната
държавна политика по формирането, съхранението и организиране използването на Националния архивен фонд2. Това обстоятелство я определя като важен метод за насочване на дейности, проява на отговорност и
гарантиране възможностите за изследванията по история.
Визираните лични архиви са неизчерпаем извор на познанието за
миналото, което в случая до голяма степен е филтрирано през призмата на личната съдба на отделния човек. Съдбите на хората – житейски,
творчески, професионални и т. н., в цялата си съвкупност и многообразие
създават онзи многолик образ на отминалата действителност, която ние
впоследствие усърдно се стремим да опознаем. Този стремеж към позна71
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нието, продукт на изконната човешка същност, обуславя необходимостта
и потребността да търсим свидетелствата на отминалите времена и епохи.
Миналото обаче има този недостатък или може би привилегия да
се разкрива чрез следите, които оставя, понякога оскъдни, понякога щедро запазени. А на нас ни остава възможността и отговорността да ги
търсим, откриваме и съхраняваме, като специфичен информационен ресурс и непресъхващ с течение на времето исторически извор.
Коректно да направя някои уточнения във връзка с разглежданата
тема. Следствие на новите реалности, настъпили през последните десетилетия в обществено-икономическия ни живот, документалната изворова база разширява своя обхват. Освен личните архивни сбирки и
колекции на значими за обществото личности, важен компонент са и архивите на политическите партии, чиито брой в годините на демократичния преход неимоверно нараства. Към тази категория фондообразуватели се включват също: юридическите лица с нестопанска цел; търговски
дружества, декларирали желанието си за предаване на исторически
ценните си документи на държавните архиви; неправителствените
граждански организации и техните структури на национално и местно
ниво; професионални, спортни и религиозни съюзи и сдружения; чуждестранни архиви и други чуждестранни институции, съхраняващи
документи за българската история; българи и български организации
в чужбина, заявили съгласието си за предоставяне на оригинали и/или
копия на документи от интерес за НАФ3.
С разширяването кръга от източници за комплектуване на документи
се увеличават и възможностите за постъпването на повече и разнообразни по вид документи от личен произход за постоянно съхраняване в държавните архиви. Бидейки мълчаливи свидетели на събитията във времето, те са незаменим исторически извор и подходящото място за тяхното
съхранение е именно в държавните исторически архиви. Разбира се, това
не винаги се случва точно така. Както е известно, определяща в случая е
волята на самия собственик или на неговите наследници, които решават
и заявяват, кога и къде да предат собствения си или наследен архив/колекция. От друга страна, липсата или недостатъчно отговорно отношение
към документалните свидетелства са причина същите да бъдат разпилявани, съхранявани при неподходящи условия или дори унищожавани.
Основните критерии и изисквания във връзка с комплектуването,
експертизата, научно-техническата обработка, съхранението и използва72
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нето на документи от личен произход са разработени детайлно в новия
вариант на Методическия кодекс на държавните архиви (2013)4.
На практика обаче въпросът относно източниците и комплектуването на този вид документи за държавните архиви е по-сложен. От една
страна, тези документи имат право и задължително трябва да фигурират
в техните масиви архиви, доколкото те, както отбелязахме, също са ценни извори за българската история. От друга страна, посоченият Закон
за НАФ не дава никакви правомощия на държавните архиви да изискват или задължават физическите лица и гореспоменатите недържавни
структури, в качеството им на фондообразуватели, да предават документите за по-нататъшно съхранение и използване в държавните архиви.
Гаранция за успешна работа в тази насока е осъзнатата необходимост
на експертите архивисти да издирват и опазват това документално наследство, приемайки го като свой професионален дълг и призвание. Работата в
областта на комплектуването на лични фондове обаче изисква притежаването не само на добра воля и професионална квалификация, но също и изключително търпение, убедителност и постоянство, които да компенсират
липсата на категорични законови разпоредби, както за комплектуването
на държавните институции, бюджетните организации и общините.
Личностите в нашия интелектуален, научен, обществен, културен,
спортен и стопански живот имат своето място в колективната историческа памет и наш дълг е да съхраним и опазим документалното им наследство. Нека в това начинание да не се мотивираме само от стремежите си
за изпълнение на годишните планове, постигане на по-високи резултати
с цел кариерно развитие или лична заинтересованост. Комплектуването
на документи от личен произход е един продължителен процес, изискващ разбиране и постоянство, подчинени на една цел – постъпването
на въпросните документи в системата на държавните архиви.
Що се отнася до основните начини за придобиването на лични архиви, те са регламентирани и известни на архивната колегия. Става въпрос за доброволни дарения или завещания, но изборът по принцип е
на самото физическо лице или на неговите наследниците5. Допустим
вариант е и възможността да се придобият документи чрез изплащане
по споразумение на възнаграждение от страна на държавните архиви
на собственика или законните му наследниците. Сегашната действителност е доста комерсиална, а въздействието на изкушенията да се изтъргува паметта и спомените за дадена личност с историческо значение все
по-често е водещо в преговорите с държавните архиви. Разбира се, това
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не противоречи на закона, но съм убедена, че архивите, като специализирана публична институция, трябва да акцентират върху позабравените
възрожденски добродетели, сред които и дарителството, без това да
звучи прекалено благородно или наивно от съвременна гледна точка. Работата с потенциалните фондообразуватели изисква постоянство и определени качества от страна на служителите – добра комуникативност,
информираност, познаване на нормативната уредба и т. н. Създаването
на лични контакти и отношение на доверие към архивната институция
е важно условие, което скъсява пътя на документите от личен произход
към държавните архиви.
Друг важен етап в процеса на работа е експертизата на тези документи. Извършването на предвидената предварителна експертиза не
винаги е прецизна или дори възможна. Много зависи от конкретните
обстоятелства, поради което за отделните случаи тя би могла да протече
различно. Вероятността документите да бъдат изгубени или унищожени
налага бързо реагиране от страна на експертите архивисти. Не бих могла да се спра на всички варианти, породени от съответните житейски
ситуации. Важното при тях е не строгото и стриктно придържане към
методическите изисквания, а предприемане на действия, разбира се законосъобразни, които да доведат до желания резултат, а именно: да се
придобият документите от личен произход от държавните архиви.
Не бива да се пренебрегват съществуващите вече конкуренти частни архиви, които също имат законово основание да комплектуват и съхраняват лични архивни фондове. Има и други институции с права да
комплектуват и съхраняват документи от личен произход, които са част
от Националния архивен фонд, както и да ги предоставят за публично
използване, съгласно методическите изисквания на ДА „Архиви“. Въпросните институции са посочени в чл. 33 от Закона за НАФ и с тях
ДА „Архиви“ поддържа контакти с оглед оказване на необходимата методическа помощ, сътрудничество при комплектуване, организиране на
общи изложби и други съвместни инициативи.
Не бих искала да влизам в професионален спор и да защитавам
сакралния принцип за единство и недробимост на архивните фондове,
който е не само основополагащ за учрежденските фондове, но и препоръчителен за личните архиви, особено за случаите, в които те се предават на държавните архиви срещу възнаграждение6. Няма да посочвам и
примери за добро сътрудничество с различни институции в процеса на
комплектуването на лични фондове. Но не мога да не спомена приклю74
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чилата само преди 10 дни успешна съвместна работа с колегите от Музея
за чуждестранно изкуство при комплектуването на огромния художествен и документален личен архив на художника Атанас Нейков.
Друг специфичен момент при работата с документи от личен произход са особеностите при описанието на видовете документи. Документите с творчески характер, принадлежащи на различни професионалисти от сферата на науката, изкуството и т. н., са изключително разнообразни и в повечето случаи специфични. Описанието им предоставя
широко поле за изява на експерта архивист, който освен методическата
подготовка, трябва да придобие и допълнителни познания за професията на съответния фондообразувател.
Изискванията относно научно-техническата обработка (НТО) на
архивните фондове от личен произход са разработени детайлно в Методическия кодекс. Не може обаче да се претендира за теоретична изчерпателност и всеобхватност, тъй като в случая многообразието и спецификата на документите са водещи. По-важното е да се спазват възприетите
критерии за еднаквост на описанията на отделните видове документи.
Сравнително най-сложно и трудоемко е описанието и класифицирането на творческите материали на онези широкомащабни, космополитни личности, работили дълги години в различни области на науката,
създали и съхранили голям и разнообразен архив от документи с научен,
литературен, публицистичен, лиричен, сценичен или музикален характер. Новото, което е заложено в методиката (МК) е унифицирането на
начина на описание, независимо от жанровото съдържание на дадения
документ. Известно е, че до неотдавна практиката допускаше описанието на документите при НТО на архивните фондове да се извършва по
общоприети правила, но често бе прилаган и индивидуален подход от
експерта, извършващ НТО. Така се допусна смесването на различни начини и критерии при описанието на документите – в едни случаи използване на номинален признак, а при други – библиографски, тематичен, хронологичен и т. н. Подобни практики са не само неоправдани, но
и несъвместими с общата методика по научно-техническата обработка
на архивните фондове. В усъвършенствания вариант на Методически
кодекс спорният въпрос е разрешен с въвеждането на номиналния признак за задължителен при описанията на документите в рамките на архивния фонд. А с възприетите стандартни формати за описание на практика се слага край на подобни противоречия и се осигурява въвеждането
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им в базата данни на информационната система на държавните архиви
– ИСДА, като по този начин се улеснява тяхното търсене.
Аналогичен е случаят и при описанията на творческите материали
на фондообразуватели от сферата на изобразителното изкуство, музиканти и дейци на науката. Поради твърде специфичната терминология,
видовото разнообразие на документите и не достатъчно подробно разработения текст в предишната методика, се допускаха неточни, а в някои
случаи и комични описания. Целта е с новите разработени и съпътстващи ги с примери текстове в методиката, тези проблеми да бъдат минимализирани, ако не и изцяло отстранени, а анотациите компетентно и
професионално написани.
При архивните колекции въпросът за описанието на документите също се отличава с някои специфики. Фондообразувателите, независимо в
коя сфера на науката или изкуството работят, в процеса на своята дейност
създават и запазват различни по вид документи. Това определя систематизирането на тези масиви да се извършва според вида на документите, а
по-нататък – те да се подреждат по азбучен, тематичен или хронологичен
признак. Този подход при обработката на документите от личен произход
изисква от обработващия фонда да приложи не само методически познания, но и интелект, широка култура и познания в съответната област.
Разнообразието на видовете документите в личните фондове е голямо, поради което всеки отделен фонд изисква индивидуален начин на
обработка в зависимост от броя, видовете и спецификата на документи,
както и от вида на самия фонд – личен, семеен или родов. Това определя
и многообразието на класификационните схеми и невъзможността те да
съдържат задължителни елементи, както е при учрежденските фондове.
Класификационните схеми на личните фондове се съставят с оглед
характера и обема на документите, като е препоръчително по-пълното
систематизиране на документите по основните групи в съответствие с
типовата класификационна схема, доколкото е възможно. В този етап на
научно-техническата обработка на документите от дадения фонд трябва да се приложи индивидуален подход, доколкото фондът се обработва
според неговия вид и броя на документите.
Наименованията и последователността на разделите и подразделите в класификационната схема се определят от характера на основната
дейност/професия на фондообразувателя, неговото хоби и броя запазени документи. Експертът архивист трябва да прояви професионализъм,
лична отговорност и достатъчна аргументираност, за да може да класира
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документите по разделите на класификационната схема. Например, при
класирането на документите от обществената, служебна и творческа дейност на фондообразувателя, съществуват различни възможни варианти.
Най-удачно е да се вземе предвид най-характерната за фондообразувателя
дейност. Твърде условна е обаче границата между тях, тъй като е трудно
да се определи един документ, свързан с творческата дейност, има ли или
доколко има отношение към служебната или обществена дейност на неговия автор/създател. На практика много често един вид документ – напр.
творчески, да има всъщност разнопосочно предназначение. Той би могъл
да бъде създаден в резултат на творческа, служебна или обществена дейност, което е условие за класирането му към съответния раздел на схемата.
Важно условие за изготвянето на вярна и точна историческата
справка, цялостна класификационната схема и датиране на документите във фонда е доброто познаване на професионалната дейност, творчеството на фондообразувателя и биографията му. Създаването на лични
контакти с фондообразувателя или с негови близки, роднини или съратници е добра възможност за качествена обработка на фонда, което е необходимо при представянето му пред Експертно-проверочната комисия
(ЕПК) в държавния архив.
На дневен ред стои въпросът за комплектуването в държавните
архиви на електронните документи, които са свързани с електронното
управление7. В сферата на официалната документация, създавана в държавните и общински структури, посоченият проблем вече има своите
нормативно-методически и практически решения, в това число и архивирането им – на учрежденско решение и с историческа цел. Все още
обаче липсват регламенти относно архивирането на електронно създадените документи на физическите лица. Във връзка с тях също все повече
се използват технологичните иновации и този процес е необратим.
На този фон въпросът за съдбата на електронните документи, създадени от фондообразувателите физически лица също е актуален? Съвременното документално наследство на физическите лица също е много разнообразно, съдържащо различни по вид документи – традиционни
хартиени документи, дигитални, микрофилми и т. н. Методически разглежданият въпрос частично е изяснен и регламентиран, липсва все още
практика и решения относно съхранението на електронните документи
в държавните архиви.
Колко още посоченият проблем би могъл да се разглежда само като
констатация? Наложително е да се заложи в нормативната уредба във
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връзка с архивно-информационния сектор, защото главната задача на
държавните архиви е да се осигури съхранението и използването на документалните свидетелства, включително и в електронен формат.
И ако ние днес не си даваме ясна сметка за преходността на времето, ще бъде жалко поколенията след нас да търсят и да не могат да
открият архивите от нашето време. Проявата на нихилизъм или липсата професионална ангажираност към опазването личните документи на
съвременниците ни е неоправдана безотговорност, защото историята ни
се документира от всички нас. Отделният фондообразувател не може да
даде категорична гаранция, че ще опази всичките си ценни документи.
Като държавно отговорна и публична институция, ДА „Архиви“, и по
закон, и по компетенции, се стреми да отстоява своя цивилизационен
избор за все по-пълно и всеобхватно комплектуване и опазване на националното ни архивно наследство в условията на мрежовото общество.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ –
МАДРИД
проф. д-р Красимира Табакова, СУ

В

ече повече от 10 години се занимавам с българо-испанските дипломатически отношения. Първоначално работих в Архива на
българското Външно министерство, където проучих документацията на
нашите дипломати, установих техните имена и въведох в научно обращение докладите им, като цяло разгледах развитието на връзките между
двете страни в периода от установяването им през 1910 г. до прекъсването им през 1947 г.1
Този интерес се разшири, като проучих също и какво се съхранява
във фондовете на Централния държавен архив (ЦДА), а с доц. д-р Надя
Манолова направихме съвместен проект по линия Университетските
научни изследвания. Поставихме си за цел да обработим документи, които се намират в ЦДА – ксерокопия или микрофилми, издирени от колеги, работили във връзка с 1300-годишнината на българската държава
в испанските архиви. Сред посочените материали доминираха тези от
епохата на Българското възраждане и почти липсваха за следосвобожденската епоха. В резултат публикувахме няколко статии, посветени на
църковната борба през Възраждането или въстанията в Северозападните
български земи, с които се потвърдиха или уточниха някои представи за
конкретни събития в българските земи2.
В рамките на проекта Диалог Европа през юни 2010 г. посетих Испания в търсене на нови документи, свързани с българската история и
работих в Архива на Испанското външно министерство3. Той е създаден
в началото на ХVІІІ в., едновременно с учредяването на самото минис79
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терство и с идването на Борбоните на власт в Испания. През различните
периоди от съществуването си носи различни наименования, а от 1938 г.
е познат под сегашното си име. До 1900 г. се намира в Кралския дворец,
впоследствие в двореца Санта Крус, а от 50-те години е разположен
в т. нар. Нова сграда в близост с Пласа Майор (центъра на Мадрид).
Поредната реконструкция е осъществена през 2012 г. когато архивните
фондове до 1931 г. преминават на подчинение на Националния исторически архив в Мадрид, а за следващият период в т. нар. Арчиво реновадо
(букв. Обновен архив).
Сред най-интересните и богати колекции на този архив са:
– Политика (1746–1931), серии: Външна и вътрешна политика,
– Задморски територии и колонии, Първа световна война;
– Кореспонденция с посолства и легации (1779–1931);
– Протокол, съдържащ колекциите: Кралски дом, Чужди кралски
домове, Извънредни мисии в чужбина, Испански протокол, Светия престол и т.н. (1840–1929);
– Испански фондации в чужбина (1745–1927);
– Религиозни мисии и институции (1840–1929);
– Договори (1801–1935);
– Завещания от края на ХІХ в.;
– Карти, планове, рисунки от ХVІІ в. до началото на ХХ в.;
– Досиета от 1750 – на испански и чужди дипломати, и др.
През 2012 г. посочените и останалите колекции и фондове са прехвърлени в Националния исторически архив.
През 2014 г. посетих Испания, продължавайки работата си в този архив. Ще кажа няколко думи и за него, тъй като историята му представлява
интерес. Както е известно, 30–те години на ХІХ в. имат важно значение за
развитието на Испания и особено издадените укази на Мендисабал (1836–
1837)4, една от основните цели на които е експроприацията на земи и имоти
на католическата църква. Заедно с въпросните земи, държавата изземва и
ценни архиви, както на религиозните общности, така и на засегнатите институции, които те са натрупали в течение на столетия. Този богат масив от
документи е оценен от Кралската академия за история и по силата на специален кралски декрет от 1850 г. същият преминава на нейно подчинение.
Официално Националният исторически архив е създаден с Кралски
декрет от м. март 1866 г. под името Общ публичен/обществен архив на
Кралството, чиято мисия е да организира огромният обем от архивни
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документи. Той е оценяван като: едно от най-важните и пълни хранилища за дипломатически документи от епохата на Средновековието,
които съществуват в Европа. Ще отбележа, че тук се пази и известният
Мадридски препис на Хрониката на Йоан Скилица.
За разлика от останалите Общи архиви, посоченият архив има за задача не да съхранява изобщо административна документация, а богатото
наследство на институциите, изчезнали със Стария режим, за да бъде
то съхранено за поколенията.
Както Архивът на МВнР, така и Общият публичен архив на Кралството променя през годините своя адрес и местоположение, поради
нарастване броят на фондовете, както и поради промени в неговата организация. Трябва да се отбележи обаче, че по време на Гражданската война в Испания не се допуска да бъде засегнато богатото архивно наследство и паметта на нацията (тогава въпросното наследство се съхранява
в една сграда с фондовете на Националната библиотека). Впоследствие
в Националния исторически архив е включена Колекцията Гражданска
война, Колекцията Благородници и др.
Както поясняват испанските архивисти, началото, поставено със
сбирката от 97 481 документа и 346 корпуса и печатни книги, днес достига
до 43 535 линейни метра документация, която продължава да се попълва
не само със средновековни пергаменти, но и с електронни носители, които са документални свидетелства за съвременните исторически процеси.
Сградата, в която понастоящем се помещава разглежданият Архив5,
е построена през 1953 г. и е съобразена специално с неговите потребности. Тя се намира в комплекса на Висшия съвет за научни изследвания,
разположен на най-високата точка (място) в Мадрид.
От 1985 г. архивите са част от културно-историческото наследство
на страната, а през 2011 г. е извършено преброяване на архивните комплекси и архивните фондове на Испания и Ибероамерика, като е съставен специален Национален регистър с цел да се запази това уникално
богатство и за поколенията6.
Обслужването в архивите е изключително приятно и експедитивно.
В залата влизаш единствено с компютър (ако си носиш). Това ми напомни в известна степен за реда, наложен в Централния партиен архив у нас
преди години, но тук, все пак, ти предоставят моливче и хартия за писане.
Архивните единици, които поръчваш, не са систематизирани, както
в българските архиви (архивен фонд/архивна единица, документ/лист),
а се нарича Легахо – (букв. означава денк/пакет). И това е точно – дона81
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сят ти или завързан с панделка огромен пакет от документи, или кутия,
в която документите са подредени по хронология.
Искам да споделя още, че при предишното ми посещение можеше
да се поръчват ксерокопия и аз си набавих около 600 листа документи до
1921 г. Сега това вече се извършва чрез дигитализиране, което ми позволи да получа приблизително още толкова на брой копия на документи,
създадени след 1921 г.
Месец след завръщането си от Испания, получих документите на СD,
според описа, който бях направила и оставила в архива за тази цел. Цената на страница е 0,11 евро цента или почти 22 стотинки, нещо от което в
случая би трябвало да заинтересува и българските архиви. Качеството на
предоставените ми изображения (цифрови копия), е много добро и по преценка сам можеш впоследствие да принтираш интересуващия те документ.
Ето един пример: за смъртта на Джеймс Баучер7, ирландец, приятел на България, защитавал българските интереси. Както е известно, той
е балкански кореспондент за британския Таймс.
Живее в София от 1892 г. до 1915 г. и умира тук на 30 декември 1920
г. Тялото му е изложено за поклонение в катедралата „Св. Александър
Невски“, след което е погребан близо до Рилския манастир.
Подбрах посочения документ, защото тази година се навършват 165
г. от рождението на Джеймс Баучер – един истински приятел на България. Ще цитирам и съответния текст, в който ясно проличават впечатленията на испанския дипломат в София Хосе Де Ромеро Дусмет, а датата
на документа е 6 януари 1921г.8: Вчера българската столица отдаде искрена и забележителна почест на благодарност на английския поданик
Г-н Джеймс Баучер, публицист и кореспондент на английския „Таймс“
в България, починал неочаквано в София.
Цялата страна пожела да покаже пред останките на искрения
приятел на България своята симпатия и болка към непреклонния защитник на българската кауза в продължение на толкова години.
Българите, разтърсени от общата болка, оплакват днес искрения
приятел, който се бори със своето перо и с фанатизъм, срещу неправдата, която се струпа върху страната. Многократно г-н Баучер постигна чрез своите репортажи да срине противниците, както се случи със
Зухни паша9 в Солун. Забележителна е статията поместена в Енциклопедия Британика „България и Македония“, доклад, който провокира
буря на недоволство между балканските съседи. Някои правителства
се опитаха тогава да изгонят г-н Баучер от в. „Таймс“, но той настоя
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да бъде направена анкета, за да се докаже точността на това, което
твърди с толкова енергия и го постигна.
Г-н Баучер се върна в София преди няколко седмици като скъп гост
на правителството, Негово Величество го ценеше изключително много
и трябва да призная, че в многобройните разговори, които съм имал с
него през тези последни дни, се разпознаваше честността и искреността на този англичанин10, обичащ България, човек изключително ерудиран и познавач във всички детайли на балканската история.
Пристигнал за първи път в България преди 35 години, бидейки все
още професор в Eaton College/Итън колидж, преподавател по история;
сегашният Пълномощен министър на Англия в София, Сър Артур Пиил,
бил негов възпитаник и призна пред останките му (на погребението),
неговите благородни и високи заслуги, които го характеризират като
защитник на онеправданите.
Г-н Баучер се върна отново в София в момент когато България
полагаше нечовешки усилия в защита на своята независимост, във време когато европейската политика ставаше с всеки изминат ден все
по-жестока. Именно тогава напуска университетската катедра в
Кембридж, идва в България като представител на „Таймс“, за да я защитава със своето перо.
Пътува из всички краища на полуострова като работи усърдно,
преживявайки живота на селяните, обличайки се с национални костюми, изучавайки внимателно страната и нейния език.
В решителните часове на Люлебургас живее като български войник.
През 1913 г. се противопоставя по рицарски срещу натрупаните неправди, както по-късно ще защити българите пред световните арбитри.
Независимо от напредналата си възраст, 74 г.11, Г-н Баучер не спря
да работи неуморно през последните години в защита на българската
кауза в Лондон, Париж, Сан Ремо.
Искреното желание на Г-н Баучер винаги е било да бъде погребан в
Рилския манастир и българското правителство с импозантна церемония
уважи с почести това последно желание на верния приятел на България.
Негово Величество цар Борис, трогнат и със спонтанно и деликатно вдъхновение, типично за неговия възвишен характер, постави лично
върху останките на г-н Баучер венец направен от рилски бор, дафинов
лист от Шипка и борови клонки от Македония, с цветя от Тракия, места, които предизвикваха толкова любов у починалия.
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Всички произнесени речи от изтъкнатите българи са изпълнени с
прочувствени емоции и благодарност към този толкова благороден и
искрен защитник на българските интереси в Македония.
Бог да пази Ваше Величество много години,
Хосе Де Ромеро Дусмет
До момента доц. Манолова и аз публикувахме няколко статии в
различни научни издания. Скоро предстои появата на документален
сборник, в който сме включили над 40 преведени испански дипломатически документа, и сме събрали споменатите статии. Това ще бъде
само началото, а впоследствие ще поработим по издаването и на други
дипломатически документи.
Като цяло трябва да отбележа, че за периода до ХІХ в. информацията за българите и положението в нашите земи черпим от дипломатическите представители в Константинопол. Някои от тях проявяват
симпатия към църковната борба или революционното движение, други
пренебрегват конкретните събития и насочват вниманието си към други
размирни точки в империята, като например, въстанието в Босна и Херцеговина или убийството на чуждестранните консули в Солун през 1875
г. Независимо от демонстрираното отношение, в дипломатическите документи се съдържа ценна информация за настроенията в столицата или
във вътрешността на Османската империя, често предоставяна и от испански консули в Пловдив или Адрианопол (Одрин), например.
След установяването на българо-испанските дипломатически отношения през 1911 г. първоначално дипломатическият представител на
кралството в Букурещ отговаря и за отношенията с България. Така първият акредитиран в страната Пълномощен министър Мануел Мултедо
е оставил ценни сведения за срещата си с цар Фердинанд и е отразил
своите впечатления от българския владетел, както и от настроенията в
страната в самото навечерие на Балканската война в два обширни доклада (от 12 януари 1912 г. (15 стр.) и от 18 май 1913 г. (91 стр.), в които
много подробно се спира на вътрешното и международното положение
Легация на Испания в София е открита през октомври 1915 г. с първи
дипломат Диего Сааведра. Той е основен източник на информация за военния период. Сааведра е дипломат от кариерата, който през 1915 г. е отзован
от дипломатическа мисия в Чили и прекарва трите военни и една следвоенна година в България. Той е свидетел, както на Войнишкото въстание, така
и на абдикацията на цар Фердинанд от престола. Той е много впечатлен и
от дискусията, която се води в разгара на войната (1916) около промяната
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на името на храм-паметника Александър Невски в Св. Св. Кирил и Методий,
поради, както посочва, настъпилата промяна на общественото мнение по
отношение на Русия и за разбирането на значимостта на Българската православна църква (БПЦ), като опора на националността и независимостта.
През разглеждания период Сааведра непрекъснато дава информация е само за международното положение на страната, но и за нейното
икономическо състояние – вихрещата се черна борса, цени на основни
хранителни продукти и обувки, липсата на сапун, бензин, и т. н. продукти от първа необходимост (1916–1917).
Диего де Сааведра остава начело на легацията до април 1919 г., а
впоследствие е заместен от граф Сан Себастиан де Каньонга. Именно
той информира испанското правителство за няколко важни въпроса –
сключването на Ньойския мирен договор и последиците от него и вълненията в края на 1919 г. във връзка със стачката и т.н. Определено
този дипломат и назначеният след него – Хосе де Ромеро Дусмет, пристигнал в София в началото на 1920 г., проявяват симпатия към българите
и политиката за мирна ревизия на несправедливия мирен договор. Същевременно правителството на Стамболийски предоставя на Испания
статута на най-облагодетелствана нация и Мадрид, на свой ред, отговаря
с митнически улеснения и търговски преференции.
Интересни са впечатленията за тези три години от управлението
на Александър Стамболийски. Изпратени са много доклади, които разглеждат българската политика по отношение на Македония и Беломорска Тракия, преследванията на българското население в Сърбия и т.н.
Испанският дипломат пише с негодувание: Забравени са онези 14
точки, прокламирани от Антантата, които трябваше да послужат
като основа за помирението, забравен е и принципът за националностите, който предоставя на народите свободна воля да избират родината си и повелява границите да се определят въз основа на етническите характеристики на всеки народ, на неговия език и традиции.
Като цяло Ромеро проявява неодобрение към политиката на Стамболийски, особено около приемането на Закона за едрата градска
собственост, налагането на трудовата повинност и др. Той е свидетел
и на преврата срещу него, както и на последвалите кървави сблъсъци
по време на въстанието от 1923 г., атентата в църквата „Баба Неделя“ и
противодействието на правителството на Александър Цанков.
Работата ми по архивните документи, донесени от Мадрид, продължава. Надявам се през следващата година да публикуваме и втория том
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с доц. Манолова, за да направим достояние на историческата общност,
както оригиналните архивни източници, така и нашите анализи върху
проблемите на българското общество, така както то е видяно от дипломатическите представители на Испания.
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деята на настоящата разработка е да се представи състоянието
на националната ни архивна система през неговата институционална форма. В тази връзка бих искал да дам една преценка за съвременното мрежово развитие на документалното ни историческо наследство
и да посоча основните стратегически задачи, които са на дневен ред. Не
претендирам да ги определя като единствено възможни, а само да насоча
вниманието към тях. В крайна сметка е важно да представя своя възглед
за това, кои са архивите, функциониращи извън тези, които традиционно
сме свикнали да наричаме държавни архиви, за да предизвикам колегите
към дискусия. Както е известно, дълго време използвахме термина ведомствени архиви, с който се акцентираше върху специалния им статут
да разполагат с нещо повече от останалите архивни институции у нас,
което днес бих нарекъл привилегия. Това идваше от характера на предходната тоталитарна държава. Условията обаче се промениха в началото
на 90-те години на ХХ в., за да достигнем до днешното положение.
И така, каква е архивната ни мрежа днес?
Архивният закон от 2007 г. (Закон за Националния архивен фонд –
НАФ), определя институционалната структура на съвременната българска архивна система. Няма да се спирам на големия въпрос от години относно ролята на специалната правителствена служба, понастоящем това е
Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), която ръководи системата, както и на
дискусионната тема, дали не трябва България да има Национален архив,
който да бъде едновременно ръководител на българските архиви и хранител на историческото документално наследство на централно равнище.
Българската практика за времето на съществуването на архивна мрежа,
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вече повече от 60 години, наложи споменатия модел начело със специална
правителствена служба. До нея и заедно с нея функционира Централен държавен архив (ЦДА). В структурно отношение същият наследи предишните
три централни архиви и погълна, образно казано, архивното наследство и
на партията-държава от периода 1944–1989 г. Или казано по друг начин, от
историческа гледна точка в ЦДА имаме четири бивши централни архива.
Това е особеност, която сама по себе си заслужава подробен анализ. От него
ще произтекат и редица стратегически виждания и нови методически регламенти за дейността на архивистите във връзка с обработката и съхранението на това наистина значимо духовно документално наследство. Като пример само ще посоча неизползваните възможности за повторна експертиза
на документалната наличност. Подобна оценка ще подпомогне бъдещите
насоки за изследователско проучване на националното ни минало, особено
през ХХ в. А дори само това е задача, която е истински стратегическа.
Ето защо без преувеличаване може да определим ЦДА, като фундамент
на българското историческо наследство за периода на модерната българска
държавата и общество. Това е знание, без което българската идентичност, и
без това разклатена в един глобализиращ се свят, още повече ще бъде поставяна под въпрос и то не само от моето поколение или дори от следващото,
а от младите хора. Те именно принадлежат на електронния свят, в който
архивите трябва да имат засилващо се присъствие и адекватно развитие.
В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ)
е другият център на съвременната българска архивна система. Благодарение на традицията в сегашния отдел Ръкописно-документално и
книжовно наследство са концентрирани, съхраняват и се осигурява използването на документални свидетелства, архивни фондове и колекции
от времето преди модерната българска държава. Става въпрос за сравнително скромното наследство от Средновековието, уникалния архив с
османотурски документи и ръкописи, както и най-използваната и интерпретирана документация от времето на Българското Възраждане.
На практика през посочените два архива – ЦДА и Ръкописно-документално и книжовно наследство в НБКМ, се уплътнява документалната ни памет. Разбира се, по-старите архиви имат и по-уникална, а оттам и
своеобразна бутикова стойност. Заниманията с тези дялове от националната ни история е по-скоро привилегия за избрани специалисти в архивно-информационния сектор, отколкото стратегически действия, визиращи бъдещето на документалистиката и архивистиката.
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Статутът и структурата на архивната ни мрежа са фиксирани в споменатия Закон за Националния архивен фонд архивен закон, приет от
Народното събрание през 2007 г. Именно с въвеждането на понятието
Национален архивен фонд законодателят принципно се разграничава от
архивния закон, наследен от тоталитарната държава, когато съответното
понятие бе Държавен архивен фонд. Разликата е в опита да се направи
обобщение за архивното наследство на нацията, а не само на държавата,
т.е. да се обхване не само времето, в което нямаме собствена държава, но
и във времето на модерната ни държава да бъдат обхванати документите
на обществени институции и личности с особен принос за развитието на
българското общество. Ето защо сегашната законова рамка не се нуждае
от сериозни промени. Времето със сигурност ще изисква някои частични изменения и допълнения, но в своята основа Законът за НАФ е достатъчно ясен с оглед специфичните им компетенции и функции.
Освен архивният закон и други закони в някаква степен определят
статута на различните архивни мрежи. Най-старият пример е Българската
академия на науките (БАН). Традиционна и днес Научният архив на БАН
е със собствен правилник и методически правила, разбира се съобразени с
действащата нормативно-методическа уредба, която е дело на ДАА.
В последните години възникна още един огромен архив, популярен
като Архив за досиета на бившите специални служби от периода на тоталитарната българска държава, чието функциониране се определя със
специален закон. Ако към този закон прибавя законите за министерствата
на външните и вътрешните работи, в които се уреждат по определен ред
и архивите им, ще завършим картината на архивните мрежи в централната държавна администрация. Специално внимание трябва да се прояви
и към разузнавателните и контраразузнавателни служби на съвременна
България, където също има легална регламентация на учрежденски архиви, но те сами по себе си представляват особен източник на информация,
в това число и класифицирана информация, архивирането, съхраняването и използването на която винаги се регламентира с особени правила.
Считам, че като цяло интересът обаче би трябвало да бъде предимно
към ценността на документите в министерствата на страната, тези, които
вече повече от 130 години определят нейното развитие. И тук отново въпросът за тяхната популярност в обществото, прозрачност относно дейността им и представа за стойността на техните информационни ресурси е
изключително важен. Ще приведа само едно доказателство в подкрепа на
твърдението си. Всички сме се наслушали на изявления от рода „каква ни
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е държавата“, „каква държава сме имали“ и подобни, но знанието за това,
какви са архивите на министерствата на нашата държава през разглеждания
период, със сигурност е едно празно място в професионалната и обществената представа. А това, каква и била финансовата, правосъдната, образователната или здравната политика на различните правителства, може да се
проучи системно само от архивите на споменатите министерства. Ето защо
не е изненадващо, защо толкова често се вайкаме и често повтаряме стари
грешки. Именно незнанието води именно до подобни последици. И само
да прибавя. Всяка една от споменатите дейности е документирана и в друга архивна мрежа – тази на общинските и въобще регионалните властови
институции, която се формира в течение на същия период.
Логично възниква и въпросът за връзката между централни и териториални архивни звена, която е също така въпрос и на електронизация.
Но не е само технологичен въпрос – сканираме документите и всичко е
наред. Тази връзка е йерархична и систематична не само в създадените
досега традиционни исторически архиви, но и за действащите съвременни администрации по места или в центъра.
Малцина знаят и отговора на въпроса, кой всъщност решава структурата и документалния състав на архивите на централната администрация? А това е необходимо, за да могат специалистите да се ориентират в
това наследство и в съвременната документация, от която ще се рекрутира бъдещото прибавяне към историческата ни документация. Принципно интересуващият ни отговор е в силата на конституцията. Тя определя
структурата на изпълнителната власт, а там трябва да се търси отговорът
и на нашия въпрос. Според днешния правов ред в държавата ни, след като
министър-председателят предлага структурата и състава на съответната изпълнителна власт, следва той да има в рамките да своя мандат и задължение
да определя, заедно с министрите, статута на съответните учрежденски архиви. Те по смисъла на Закона за НАФ могат да съдържат ценни документи
с различни срокове за задължително учрежденско съхранение, дори повече
от максималния срок от 20 години за документите от категорията обществена информация. Но със сигурност мога да уверя читателя, че това е останало встрани от политическото внимание на висшата изпълнителна власт
в страната. Без волята на върха на властта не могат да се търсят експертни
решения. Тук лошата новина е ниската култура в отношението към тази национална ценност, определяща физиономията ни на модерна нация.
Този въпрос не е и пред очите на българската централна администрация. А именно тя в експертното лице на Министерски съвет и със съдей90
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ствието на Държавната агенция „Архиви“ трябва да създават въпросната
архивна мрежа. Това е начинът да се приключи сагата с визираните ведомствени архиви, наследени от близкото минало. В момента обаче всичко е
оставено на ДАА, но нейните възможности за конкретно влияние за решаване на проблемите в областта на документалния и архивен мениджмънт
в администрацията, в това число и учрежденските архиви, зависят прекалено от политическата конюнктура. Ситуацията може да се промени и в
случая не са необходими тежки законодателни инициативи, а подзаконови
нормативни документи, дело, както на правителството, така и на отделни
министерства. По този начин ще се създадат правилата, осигуряващи функционирането на съществуващата документационна и архивна мрежа у нас.
Ще направя и една уговорка за тези, които не са така близо до архивистиката и архивите. Информацията от съществуващите столетни
документационни архиви няма да дадат матрица за съвременни управленски решения. Но без достатъчно знания за тях, възможността да се
намерят правилните съвременни решения намалява поне наполовина. И
това е така, защото накъдето и да се обърнем в евроатлантическия свят
ще намерим добри примери в тази посока.
Силата на приемствеността, на зачитане на национални особености
и традиции дават шанс и на съвременния глобализиращ се свят да направи живота на хората по-качествен и без повтаряне на стари грешки. За
страните, преживели комунизма в Източна Европа, все още съществуват
проблеми. А това е още един фон, на който ярко се откроява необходимостта от работа с тази архивната документация. Мисля, че и изводът
от направения анализ вече се очертава. България има потребност от ясен
регламент на онова, което на професионален език се нарича предархивно
поле. Освен това връзката с историческите архиви е повече от наложителна. Не трябва да се допуска ситуация, при която експертите в различните
централни държавни институции да нямат представа за историческата
паметта на своята служба, което ще рече знание за архивното богатство,
оставено в наследство от дейността на съответното министерство или
друга централна администрация. Самочувствието, че нещата започват
от мен в исторически аспект е доказано пагубна философия.
От друга страна, състоянието на архивните фондове, обособени в
сбирки в музеи и библиотеки, е предпоставка предимно за разбиране и
изучаване на съответните регионални истории. На практика ние имаме
такава архивна мрежа, но тя не присъства в национален план, тя е само
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там, където има интерес към нея – по места. Нейното въвеждане в света на Интернет ще я направи със сигурност по-популярна, а от там и
по-значима в общественото пространство. Решението на този въпрос е
също от компетентността на централната администрация и в случая на
прекия ръководител на съответната институция. Убеден съм, че именно
в този ресор има сериозна по обем подготвителна работа, с която да се
обхванат всички културни институции и тяхното документално наследство, които през разглеждания период са били на бюджетна издръжка.
Да спомена, че съм привърженик на принципа на произход и даденост относно състоянието на визираните архивни сбирки. Ето защо само
в изключителни случаи може да се допуска разместване и преструктуриране на посочените архивни мрежи. Съвременният свят ни предлага
вариант с единна информационна система в рамките на държавните архиви в електронен вариант и това е цел, която трябва да се преследва.
И стигаме до най-новата и най-перспективната архивна мрежа –
частните документационни структури или архивни сбирки. Това са институции и неправителствени организации, които функционират на основата на инициатива на един или група хора, които успяват да изградят
структура, отговаряща на обществен интерес – стопански и нестопански
институции. Към първите попадат всички фирми, банки, пазарни субекти.
Към вторите бих посочил като открояващи се архивните сбирки в частните университети. Ако някъде има изцяло ново поле за работа, то е тук.
И предизвикателството е сериозно поради факта, че като цяло българската архивна мрежа няма собствен опит в тази област. Това се обяснява с
обстоятелството, че когато преди установяването на тоталитарната комунистическа държава в българското общество са съществували подобни
институции, архивната дейност е нямала свой национален център (правителствена служба), а работата на Народната библиотека или Българската
академия на науките са били далеч от подобни професионални амбиции
и компетенции. Разбира се, че на теоретично ниво имаме добри примери,
но от гледна точка на практическа дейност липсва българско наследство.
В днешната практика множество големи фирми и дружество, включително банки се задоволяват с въвеждането на електронните форми за
документооборот и от практическа гледна точка това като че ли им е
достатъчно. Но дали са обърнати към българската практика в съответно
сфера. Ще дам само един пример за подобен опит, но, за съжаление,
той не е успешен. В началото на 90-те години на отминалия век, когато
стартира приватизацията у нас, бе подписан документ между Агенцията
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за приватизация и тогавашното Главно управление на архивите (ДАА),
в който се прокламираше възможността всяко предприятие, което се
насочи към процедура по раздържавяване, новият собственик да бъде
улеснен в използването на съществуващото архивно наследство. Мисля,
че намерението беше много добро, но практиката не успя да утвърди
предлаганата теза. Днес подобна документация се нуждае от нова оценка, още повече, че основният етап на приватизацията приключи преди
повече от десетилетие. Вероятно, подобен анализ ще бъде затруднен и
ще изисква повече време, защото пропуснатото се наваксва трудно.
И да завършва с едно предложение към университетските архивисти.
Ние в НБУ имаме много добър, ще позволя да го нарека отличен архив.
Той възникна на основата на дарителски инициативи, които инициираха
създаването му. Все още архивното ни наследство е скромно Но съществуването ни вече близо четвърт век създаде солидно количество и ценна
от историческа гледна точка институционална документация. Разполагаме за целта със свои вътрешни нормативи, които са съобразени с общите
архивни правила на ДАА. Най-доброто развитие в тази насока е да дадем своя принос, заедно с колеги от други университети, за изграждането на специализирана архивна мрежа, чрез автономните университетски
архиви. Имаме общи документационни системи, в които експертизата и
научно-техническата обработка като цяло са близки по своята същност
със съответните архивни процеси и дейности. А какво по-добро от това
архивните регламенти да бъдат обсъждани и усъвършенствани в рамките
на колегиални дискусии. В резултат бихме могли да разработим обща
номенклатура на делата със срокове за тяхното съхранение, общ модел на
използване на собствените си университетски документи, да изработим
общи правила на съхранение и други съвместни методики.
Подобна стъпка няма да бъде от полза само за работата на даден университет. Тя ще позволи да се даде перспектива и за изграждането на други
архивни мрежи по институционален път, както в рамките на частни организации, така между тях и между тях и държавни организации. Съвременните
технологии могат да помогнат за популяризирането на подобен модел.
Следователно чрез различните архивни мрежи в административната
сфера българските архиви трябва да продължат усилията си за спечелване на обществен авторитет и позиции. От това има смисъл не толкова за
самите тях и архивната колегия, но и за съвременния професионализъм
и компетентност, за принадлежността ни към модернизиращата се българска нация и нейната европейска принадлежност.
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Войната е твърде важно нещо,
за да бъде оставено на генералите
Жорж Клемансо

ез да навлизаме в терминологични дебати и изясняване същността и характеристиките на понятието предархивно поле, ще
приемем дефиницията от Методическия кодекс (2013) на ДА „Архиви“:
Приемането на богати по състав и съдържание архивни фондове и документи от тези фондообразуватели в държавните архиви предполага
сериозна организационна и методическа дейност в предархивното поле
(навсякъде в текста подчертаването в цитатите е мое); организиране на
деловодство и на учрежденски архив като специализирани структурни
звена; назначаване на постоянно действаща експертна комисия; изготвяне на номенклатура на делата или списък на видовете документи
със срокове за съхранение и внедряването им; съхранение на документите и предоставяне за използване; извършване на текуща, междинна
и окончателна експертиза на ценността на документите и предаване
на част от тях в държавен архив; методическа помощ и осъществяване на контрол от страна на държавните архиви1.
Във връзка с отделните фондообразуватели въпросното предархивно
поле включва – деловодство, административни структури, учрежденски
архив. През призмата на съответните дейности на практика тези специализирани звена осигуряват – регистрация; насочване/пренасочване на документите; организация на документите в рамките на оперативната
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работа с тях; текущо съхранение на документите в администрацията
до предаването им в учрежденски архив; предаване, класификация и съхранение на документите в учрежденски архив. А по силата на действащата национална нормативна уредба – Закон за Националния архивен фонд
(ЗНАФ)2, Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции3, Методически кодекс,
Свитък І–VІ (2013)4, Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите5 и др.6
Публикуваният през 2013 г. Методически кодекс (МК) ще е в центъра
на нашето внимание и по-точно: Свитък ІІ. Източници за комплектуване
на държавните архиви, организация, експертиза и научно-техническа обработка на документите7 и Свитък VІ – Електронни документи8. Посочените свитъци очертават рамката, в която администрациите (фондообразувателите) трябва да организират работата си с документите
(традиционни и електронни), по начин, който да гарантира методически правилно, логично и последователно жизнения цикъл на документите в предархивното поле с проекция към същинското архивно поле.
Свитък ІІ е с методическа насоченост към традиционното/хартиено предархивно поле и всички негови аспекти. Този свитък опитва да се придържа към принципите и методическите изисквания
на своя предшественик от 1982 г.9, което е в синхрон с философията
на жизнения цикъл на документите. Според нас обаче, приемствеността
между старата и новата методическа уредба не е пълна и това може да
създаде проблеми на историческите (държавните) архиви.
Какво имаме предвид? Безусловно, в Свитък ІІ коректно са визирани структурите, които осигуряват жизнения цикъл на документите в предархивното поле, респ. деловодство, администрация и учрежденски архив.
По-важно в случая е какви функции и отговорности са отредени на всяко
от посочените звена и как ще се отрази това разпределение върху организацията, текущото съхранение, експертизата, предаването, използването,
регламентираното унищожаване на формираните дела и/или подготовката за предаване на обособените архивни единици в историческите архиви.
Не трябва да се забравя, че историческите архиви са функция на учрежденските архиви, а комплектуването на държавните архиви с пълноценни фондове зависи от правилното съставяне и оформяне на документите, добрата организация на деловодната дейност и документооборота,
95

Предархивното поле в новия Методически кодекс на ДАА

наличието на номенклатури на делата или списъци на видовете документи със срокове за съхранение, от работата на ПДЕК и от дейността на
учрежденските архиви на държавните и общинските институции10.

Деловодство
Функциите и задачите на деловодната служба в Свитък ІІ на МК11 и
Част 2 на МК от 1982 г.12 са идентични. Ето защо няма да коментираме
всяка от тях, а ще поставим акцент върху онези специализирани дейности, които, по наше мнение, в най-голяма степен са свързани експертизата за определяне ценността на документите и техния жизнения цикъл
в разглежданото предархивно поле:
– регистрация на документите;
– формиране на делата;
– предаване на приключените дела в учрежденския архив;
– подготвяне на формираните дела за съхранение в архива на учреждението и за постоянно съхранение в държавния архив.
Според утвърдената последователност на тяхното извършване на учрежденско равнище, ще започнем с регистрацията на документите. В
Свитък ІІ на МК е уточнено, че: Регистрацията на документите се осъществява чрез даване на: регистрационен номер на документа, дата
на регистриране, вид на документа, наименование на кореспондента,
кратко съдържание на документа и индекс за класиране на документа в
съответствие с номенклатурата на делата. … Под един входящ/изходящ номер се регистрират всички документи по даден въпрос. По този
начин се извършва обвързване на документите в преписка още при тяхното регистриране13. Следователно още при регистрацията на документите
се визира последващо създаване на преписка, в която всички документи
да се регистрират под номера, с който е поставено началото й. В случая се
преповтарят съществуващи в МК от 1982 г. идеи, свързани с дневничната
форма на регистрация: В дневника под един входящо-изходящ номер се
регистрират всички документи от дадена преписка. По този начин се
извършва свързване на документите от преписката още при тяхното регистриране14. За съжаление, в МК от 2013 г. в тази му част липсва, според
нас, последователността, обхвата, детайлността и логиката в методическите изисквания на МК от 1982 г. Именно в него са формулирани принципите за работа на регистрационни системи, което на практика осигурява
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унифициран модел за регистрация, индивидуализация и обвързване на посочените три документни потока в рамките на даден документален фонд с
оглед перспективата – входящ, изходящ и вътрешен документ в регистрационна система с ясно дефинирани работни принципи.
Това обяснява обвързания недвусмислено индекс на кореспондента
съгласно регистрационната схема15 в част 2 на МК от 1982 г.16 с класификационния критерий кореспондент (кореспондентски регистрационен
индекс) и кореспондентска регистрационна схема. В Свитък ІІ (МК, 2013),
съзнателно е пропуснат споменатият модел на регистрационен индекс.
Поставените в замяна широки методически граници на регистрационен номер на документа позволяват цялата кореспонденция по определен
въпрос/тема да се регистрира под номер, който не е задължително да бъде
обвързан с класификационна схема, принципно създадена като кореспондентска. И в дата случая обаче, формулировката предполага (предпоставя)
регистрация, която обвързва всички възможни документи, респ. кореспонденти, по определен въпрос/тема под кореспондентския регистрационен
индекс/номер на първия кореспондент, с когото е започнала преписката. В
резултат се пренебрегва водещият критерий при регистрацията – кореспондентът. Този подход на практика води до неглижиране същността на
кореспондентската схема, а също не позволява индивидуализиране на документите в рамките на преписките/делата, ограничава вариативността при
търсенето на конкретен или група документи в отделна преписка или групи
от преписки и/или дела, както и не гарантира извършване на бързи справки
и осъществяване на по-точен сроков контрол на ниво конкретен документ.
Следователно в новия продукт17 се очертава съществен методически пропуск: универсален модел, по който администрациите да съставят
регистрационните си схеми и по-конкретно – с изисквания и формáти на
основните кореспондентски групи, подгрупи и индивидуални кореспонденти в кореспондентска регистрационна схема18.
Посоченият пропуск е дефиниран в отменената Единна държавна
система за деловодство – ЕДСД (1980)19: Чл. 33. (1) За всеки входящ
или изходящ инициативен (първоначален) документ, с който се поставя началото на нова преписка, се съставя ... РКК (Регистрационно-контролна карта) в необходимия брой екземпляри. За всяка отделна
преписка в регистрационният индекс на РКК се включва отделен пореден номер от партидата на кореспондента.
(2) При регистрацията на входящи и изходящи неинициативни
документи и отговори, получени или изпратени по вече образувани
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преписки … не се съставя нова РКК; те се регистрират в полето на
раздел II „Регистрация на междинните документи и отговори. Движение на документите“ на съответната РКК.
(3) Когато по вече образувана преписка се налага да се пише до нов
кореспондент, допуска се, с оглед осигуряване на бърза и точна информация, инициативното и допълнителните писма до и от новия кореспондент по първоначалната преписка да се регистрират на нова
РКК, с регистрационен индекс, който е предвиден в регистрационната схема за този кореспондент20.
Не на последно място, в продукта (МК, 2013) липсва яснота и категоричност по отношение начина на възникване на т. нар. преписка. Съответният текст е много общ: …По всеки постъпил и обработен входящ
документ се образува служебна преписка21. Пропуснато е да се уточни,
че това се отнася за всеки инициативен входящ документ.
Въпросното изискване се споменава, когато се обяснява как се извършва систематизацията на документите в делото: … преписките се
групират в дела през деловодната (или учебната) година и започват с
инициативния документ. След този документ се поставят останалите
отнасящи се до разглеждания в него въпрос. Систематизират се по хронология, като документът-отговор се поставя след документа-въпрос22.
И още – МК (2013) не предполага възможността преписка да се образуват
в резултат от инициативни изходящи документи. В предходния МК има
текстове, които допускат подобна възможност: За всеки инициативен
документ (входящ23 или изходящ) се съставя… регистрационно-контролна карта в необходимия брой екземпляри…. Останалите документи по образуваната преписка се регистрират в рубрика „Движение на
документа“ върху същата регистрационно-контролна карта.“, вкл. и:
„Преписките (кореспонденцията) се датират по дата на извеждане (за
изходящите) и по дата на завеждане (за входящите документи)24.
ЕДСД също се ограничава методически25 в рамките на входящи26 и
изходящи27 инициативни документи, недопускайки, че начало на преписка може да бъде поставено с регистриране и на вътрешен документ.
В тази връзка трябва да се отбележи и друго изискване в Свитък ІІ
относно за мястото на съхранение на изходящите документи, което не
предполага образуване на преписка: Изходящите документи се изготвят28
в толкова екземпляра, колкото са адресатите, и един екземпляр за деловодството29. Тази методика изисква документа-отговор (оригинал?!), който
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е неотменна част от преписката, да остане в деловодството, а това реално
разкъсва преписката. Възниква риторичен въпрос – има ли в такъв случай
преписка? И други въпроси – кой и къде образува всъщност преписка, както
и кой текущо/оперативно я съхранява и предава в учрежденския архив?
Всички тези въпроси всъщност са решени в МК от 1982 г.: В процеса на тяхното изпълнение документите се пазят при специалистите (служителите) до приключване на поставената задача. В процеса на оперативната работа документите се оформят в преписки,
като в началото се поставя инициативният документ и към него се
прибавят документите, създадени при изпълнение на задачата. Документите, по които е приключена оперативната работа се предават
на текущо съхранение в звено Регистратура30.
Същата идея относно организацията на документите под формата а
преписка и съответните процедури откриваме и в ЕДСД: При текущото
(оперативното) и архивното запазване, документите се групират в дела, които се класират в съответствие с номенклатурата на делата. …
Класирането на документите и преписките в процеса на оперативната работа се извършва от сътрудника, който работи с тях, а след
приключване на оперативната работа, се отнасят към делото ...31.
По наше мнение, от гледна точка статута и функциите на Деловодството, като специализирано звено, се очертават три основни проблема, произтичащи от непрецизирани методически изисквания в Свитък ІІ
от МК (2013), в това число и параметрите на предархивното поле:
– липсва яснота и терминологична прецизност;
– липсва обвързаност с цялостно методическо решение за „предархивното поле“ (от типа ЕДСД), където понятията „преписка“ и „дело“,
процесите и решенията свързани с тяхното възникване и съществуване32, са в центъра на вниманието33;
– липсва категорично, последователно и цялостно методическо решение за предархивното поле в контекста на жизнения цикъл на документите.
Във връзка с предмета на настоящото проучване ще представим и
методическите изисквания, свързани с класификацията и експертизата
на документите в предархивното поле, както те са формулирани в Свитък ІІ на МК (2013). Считаме, че съществува вероятност от проблем,
който засяга същността на архивната теория, философията на жизнения
цикъл, аксиомата за единство и обвързаност на документите по начин,
който да даде възможността за съхранение на високоинформативни архивни фондове в историческите архиви.
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Какво имаме предвид? В Свитък ІІ на МК (2013) методически е заложена и защитена идеята за същностна/теоретична равнозначност/еквивалентност на две концептуално и смислово различни нивá в предархивното поле – номенклатура на делата със срокове за тяхното съхранение и списък на видовете документи със срокове за съхранение. Още в
Предговора се отбелязва, че: приемането на богати по състав и съдържание архивни фондове и документи…в държавните архиви предполага
сериозна организационна и методическа дейност в предархивното поле…, част от което е и: …изготвяне на номенклатура на делата или списък на видовете документи със срокове за съхранение и внедряването
им … извършване на текуща, междинна и окончателна експертиза на
ценността на документите и предаване на част от тях в държавен
архив…34. Това означава, че от методическа гледна точка се поставя знак
за равенство между двете понятия. То е защитено с текстове, които очертават/следват в предархивното поле една по принцип правилна методическа процедура, но с два варианта – списъка на видовете документи
със срокове за съхранение и номенклатурата на делата със срокове за
тяхното съхранение. Първата линия, ориентирана към списъка на видовете документи, започва с вече цитирания по-горе част от Предговора,
който продължава: Председателят (на Държавна агенция „Архиви“ – б.
м.) контролира изработването на номенклатури на делата или списъци на видовете документи със срокове за съхранение; Председателят
утвърждава предложените срокове за временно съхранение на документите в държавните и общинските институции до предаването им в
държавен архив съгласно номенклатурите на делата или списъците на
видовете документи извън тези, посочени в закон35; Държавните архиви
осъществяват контрол в държавните и общинските институции чрез: …
утвърждаване на изготвените номенклатури на делата или списъци
на видовете документи със срокове за съхранение…36; Ръководителят
(на администрацията – б. м.), одобрява номенклатурата на делата или
списъка на видовете документи…37; ПДЕК изпълнява следните задачи:
… съставя номенклатура на делата или списък на видовете документи със срокове за съхранение и изготвя предложения за актуализирането им; организира внедряването на номенклатурата на делата…38;
Предварителната подготовка и проучване се извършва от длъжностното
лице, което е натоварено с проверката, и включва: преглед на досието
на фондообразувателя с цел запознаване с изготвените индивидуални
номенклатури на делата или списъците на видовете документи…39;
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Комплектуването на държавните архиви с пълноценни фондове зависи
от … наличието на номенклатури на делата или списъци на видовете
документи със срокове за съхранение…40; Класификация на документалния фонд. Текуща експертиза – номенклатура на делата/списък
на видовете документи със срокове на съхранение41.
Цитираните текстове от Свитък ІІ ясно очертават разбирането за методическата равнозначност и методически регламентираната равнопоставеност между номенклатурата на делата (индивидуална номенклатура
на делата), и списъка на видовете документи със срокове за съхранение,
което се изразява чрез съюза или. Като част на речта или е съюз, който
свързва части на изречението или на прости изречения, когато се посочва,
че факти, състояния или действия взаимно се изключват или се заменят.
Същността и концептуалната насоченост на всеки от тези толкова
важни за експертизата и жизнения цикъл на документите методически
решения е видима в приложените в Свитък ІІ образци, съгласно които се
оформят номенклатурата на делата (Приложение № 5) и списъка на видовете документи със срокове за съхранение (Приложение № 6). И двете графични решения съдържат четири колони, три от които са напълно идентични: 1. Индекс, 3. Срок за съхранение и 4. Забележка. Разликата е във втората
колона, където в образеца за номенклатурата е вписано: 2. Наименование
на делото, а в този за списъка – 2. Наименование на вида документ.
Тук е мястото да припомним, че първият етап от експертизата – т.
нар. текуща експертиза, се осъществява чрез класификация на документалния фонд, чрез номенклатура на делата или списък на видовете
документи със срокове на съхранение42.
Методическата равнозначност номенклатура – списък е проследима
и в един от образците, свързани с втория етап от експертизата на документите – Акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение (Приложение № 11 в разглеждания Свитък). Той също съдържа
ясни текстове относно принципа за равнопоставеност между понятията номенклатура и списък с цел гарантиране приемственост между текущата
и междинна експертиза на ценността на документите. В предложението си да унищожи документи с изтекъл срок на съхранение, които нямат
практическо и справочно значение, Постоянно действащата експертна
комисия – ПДЕК, се ръководи от чл. 49 от Закона за НАФ, както и от чл. 44
от Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата,
съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви
на държавните и общинските институции и Номенклатурата на дела101
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та/Списък на видовете документи (посочва се конкретно използваната
номенклатура/списък). Логично това е отразено и в графичното решение –
третата колона, където се попълва Наименование на делото/документа43.
Проблемът е, че формулираната методическа равностойност е поставена в контекста на етапите от експертизата на ценността на документите и техния жизнен цикъл. А въпросният Списък се съставя за
всички явни документи, с които работи институцията-фондообразувател,
независимо от носителя, като документите се подреждат по азбучен
ред и/или по функции, с посочени срокове за съхранението им44. Негов
методически център (и реализация!) е документът, чиято ценност се
определя от вида му (номинален признак), поставен в контекста на йерархията, която той заема в дадена документна система. Ето защо внедряването на списъка на видовете документи със срокове на съхранение като
равнозначен на номенклатурата на делата методически инструментариум за класификация45 на документалния фонд46 и извършване на текущата47 и междинна48 експертиза, предполага организиране на документите в релацията вид документ – дело – архивна единица. Считаме, че
това е методически издържан подход по отношение документите, заедно
с приложените към тях материали, които се регистрират с класиране. За
съжаление, в Свитък ІІ на новия МК не съществува принципна методическа постановка, която да регламентира модел за регистрация с класиране.
Работата с документи в предархивното поле обаче най-често следва друга логика на регистрация, обвързване, систематизация, текущо
съхранение, предаване в учрежденски архив и подготовка за предаване
в исторически архив, а именно: документ – преписка/и – дело – архивна
единица. Това предполага определяне ценността на документите в тяхната по-широка взаимовръзка и общ контекст, където в хода на административната дейност документи от различен вид и място в йерахията на документната система се обвързват в общ смислов/тематичен
и хронологически контекст: преписка – дело. В този случай периодът за
съхранение на обособилите се преписки – дела се определя от документа с най-дълъг срок за съхранение в тях, респ. от най-ценния документ.
В тази връзка е важно да очертаем и споменатата втора методическа линия, в която експертизата на ценността на документите и етапите в жизнения им цикъл, се основават на номенклатурата на делата.
Още в предговора на Свитък ІІ е подчертана …важността на определянето на сроковете за съхранение на документите в номенклатурата,
което по същество е първият етап на експертизата на ценността
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на документите, т.нар. текуща експертиза49. А в отговорностите на
ПДЕК е записано, че: ... организира внедряването на номенклатурата
на делата50, като една от основните задачи на деловодството е: …формиране на делата, заведени в деловодството, съгласно действащата
номенклатура на делата51. Последното е възможно, защото още в
процеса на регистрация документите получават „…индекс за класиране на документа в съответствие с номенклатурата на делата52.
Това кореспондира с първия етап на експертизата на делата (текущата експертиза): С номенклатурата на делата се извършва текуща
експертиза и се определя ценността на документите в деловодството и структурните звена. Текущата експертиза се осъществява чрез:
– определяне на сроковете за съхранение на документите в институцията-фондообразувател;
– групиране на документите в дела и поставяне върху тях на индекс
по номенклатурата.
Текущото прогнозиране на ценността на документите (текуща експертиза) е първият етап на експертизата53. Пряката зависимост: номенклатура на делата – експертиза на ценността, е ясно дефинирана:
Индивидуалните номенклатури на делата се изготвят от Постоянно действаща експертна комисия на институциите и са задължителни за цялата институция при провеждане на експертиза54, и още:
Всяка институция е задължена от ЗНАФ да разработи и внедри своя
номенклатура на делата и периодично да я актуализира55. Целта е обособяване на делата по номенклатура…, при което: …формирането на
делата се извършва чрез групиране на документите в съответствие
със заглавията в номенклатурата на делата56.
Процедурата по предаване/приемане на документи в учрежденския
архив на институцията предвижда документите: ...да са групирани в дела
в съответствие с номенклатурата на делата57, което е еднозначно
отразено в Приемателно-предавателен протокол (Приложение № 7, текста на колона № 2) – Индекс по номенклатурата. Трябва да се подчертае, че в Свитък ІІ пълната етапност и логиката текуща – междинна
– окончателна експертиза, е поставена недвусмислено в контекста на
номенклатурата на делата58. Това обаче поставя с още по-голяма острота
въпроса за методическата издържаност на успоредното съществуване на
списък на видовете документи със срокове за съхранение и номенклатура на делата със срокове за съхранение в етапите на експертизата.
Съществуващата методическата равнопоставеност на двете
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различни нивá ще засегне пряко историческите архиви. Налага се да
се запитаме: дали и в каква степен систематизирането и експертизата на
документите в релацията вид документ – дело – архивна единица, каквато предпоставя списъка на делата със срокове за тяхното съхранение, е
в състояние да осигури приемането на богати по състав и съдържание
архивни фондове и документи?59 Отговорът, според нас, е категорично не.
Поставянето на знак за равенство между двете нивá е предпоставка жизнения цикъл на документите в предархивното поле, респ. текущата, междинна и окончателна експертиза, да гарантират архивни единици, в които
документите са организирани по вид (номинален признак), което ще промени състава и съдържанието архивните фондове в историческите архиви.
Категоричното ни мнение е, че възможност да обхване целия документалния фонд в неговата сложност и взаимовръзки, да е в състояние да отрази вероятните промени в състава и характера на документите/групите
документи и да е адекватен методически инструментариум за провеждане
трите етапа на експертизата на делата (!), има единствено номенклатурата на делата. Убедени сме, че правилната методическа постановка
е формулирана у нас още в далечната 1982 г., когато в Част 2 на стария
Методически кодекс е поставена ясна теоретична граница и е дефинирана
връзката между двете нивá: Ведомственият списък се използва при съставяне на индивидуалните номенклатури на делата на учрежденията от цялата система. … Разделите отговарят на основните отрасли
от дейността на учреждението във ведомството и обединяват категориите документи, отнасящи се до определен вид дейност, независимо
от това, в коя структурна част се работи с такива документи.
Отделните видове документи в разделите и подразделите се подреждат съобразно тяхната значимост. Названията им трябва да бъдат точни, да не позволяват различни тълкувания и да дават цялостна
представа за вида и съдържанието на документите.
Сроковете за съхранение на документите се посочват поотделно
за документите на централните и местните учреждения60.
Методическите изисквания в посочения МК представят цялостен модел на жизнения цикъл на документите, в който номенклатурата на делата присъства еднозначно във всички етапи на документооборота и експертизата в предархивното поле – регистрация (текуща експертиза)61,
оформяне и подготвяне на делата за предаване в архива на учреждението, междинна и окончателна експертиза62. Именно номенклатурата е
необходимото методическо решение, чрез което се обхващат, класифици104
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рат и организират всички документи, образувани в резултат от дейността
на администрацията/учреждението, пресечната точка на предархивното
и архивно поле, инструментариумът, който е в състояние да гарантира
пълнотата и информативната натовареност на архивните фондове.
Обяснение за заложения методически дуализъм в действащата уредба
може да се потърси още в Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ),
който, важно е да се подчертае!, категорично обвързва организацията и
текущата експертиза на документите в предархивното поле с номенклатурата на делата64. Въпреки това в него съществува текст, който допуска
документите от масово-типов характер, неподлежащи на запазване, да могат се унищожават с акт65, съставян от: ...Постоянно действаща експертна комисия съобразно давностните срокове, посочени в закона, и тези,
посочени в номенклатурата на делата и в списъците на документи със
срокове на съхранение66. На практика обаче, се дава възможност вторият етап на експертизата да се извършва едновременно на базата на две
методически решения от различни нивá. Не е защитена презумпцията за
универсалността и всеобхватността на номенклатурата на делата по отношение документалния фонд, респ. експертизата (текуща – междинна –
окончателна), да се осъществява на базата на едно методическо решение.

Електронните документи в предархивното поле
Както е известно, предархивното поле във връзка с електронните документи присъства и в Свитък VІ на МК от 2013 г., в чийто Предговор
се пояснява: Настоящият свитък ... определя общи принципи, основни
правила и маркира методически указания за работа с електронни документи ... В настоящия текст се разглеждат т.нар. електронно родени документи (digital born documents). Дигитализираните аналогови
документи не са предмет на настоящите указания. ... Развитието на
информационните технологии оказва влияние върху ролята на архивната институция и професията на архивиста. Архивните теория и практика сега се ориентират към принципите на документалния и архивен
мениджмънт в областта на електронното управление. Следва да се отчете необходимостта от преоценка на основни принципи и методи,
свързани с процеси по опазване, съхранение и достъп до информационни
ресурси и промяна в традиционното разбиране за документ.
За целите на настоящата разработка ще приемем, че заявената ме105
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тодическа насоченост към т.нар. електронно родени документи (digital
born documents) и последващото фактическо разглеждане на електронни
документи, е само и единствено терминологична непрецизност67.
Като цяло Свитък VІ впечатлява с доброто познаване на съвременните търсения и стратегии във връзка с развитието на архивната теория
и практика относно принципите на документалния и архивен мениджмънт в областта на електронното управление. Предизвикателството пред
авторите на този свитък, според нас, е да поставят електронните/електронно родените документи в контекста на техния жизнен цикъл, за да
се формулират принципи и методика на работа през концепцията за
управление на документи (digital born, хартиени, сканирани и др.) в
електронна работна среда.
Съществува вероятност обаче съответните търсения да останат в
плен на носителя, върху който се създава/съществува и архивира документът, а това ще постави в различен ракурс методическите решения
и инструментариум, свързани с основополагащите принципи на документалния и архивен мениджмънт. Такъв подход би предопределил
концепция, поставяща граница между електронни/електронно родени и
другите документи, които съществуват в предархивното и архивно поле.
Подобен подход би поставил различни въпроси и ще ограничи съответните решения в контекста на необходимата методическа съвместимост
между Свитък ІІ и Свитък VІ на новия МК.
Самият Свитък VІ е структуриран в две части – Предархивно поле
на е-документи и Архивно поле на е-документи. Прави впечатление обвързаността на предархивното поле с изискванията на БДС ISO 15489
– 1:2008 (Информация и документация – Управление на документите.
Част 1 – Общи положения), който, както е известно, се прилага за управлението на документи във всички формáти или носители, създадени
или получени от всяка обществена или частна организация при провеждане на нейните дейности или от всяко лице със задължение да създава и поддържа документи... Съответните текстове от посочения ISO
стандарт присъстват ясно и категорично, което е гаранция за правилни
изисквания по отношение характеристиките на електронните системи
(неархивни!) за регистрация и управление на документи, към тяхното
проектиране и внедряване, респ. към техническите характеристики на
е-документ. Другото ясно видимо терминологично, текстово и смислово
присъствие е това на Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите68.
106

Ивайло Аврамов

Коректно се отбелязва, че държавната политика в областта на
подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, опазването, съхранението и използването на документите от НАФ се провежда от Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), както и че: в съответствие със ЗНАФ, в държавните архиви постъпват за постоянно
съхранение само е-документи, преминали през експертна оценка въз
основа на научнообосновани критерии. Тези е-документи се определят
като ценни е-документи69. Изискванията към „предархивното поле“ с
цел комплектуване на държавните архиви с пълноценни фондове са: –
правилно съставяне и оформяне на е-документите; – добра организация
на деловодната дейност и тяхното текущо съхранение (от създаването до предаването им в съответния държавен архив); контрол от
страна на държавните архиви върху опазването на е-документите, състоянието и съхранението им в институциите/организаиците70.
В разглеждания Свитък VІ се съдържат принципните изисквания,
етапи и дейности в предархивното поле относно традиционните документи, познати ни от Свитък ІІ – регистрация71, обвързване на документите в преписки72, осъществяване на експертиза на ценността (съхранение и унищожаване на базата на срокове, определени в номенклатура)73, текущо архивиране74, комплектуване (НТО) и предаване/приемане
на ценни е-документи в историческите архиви (инвентарен опис)75.
Следователно всичко е логично, но... Има едно но и то е адресирано
към терминологията, методическите принципи, стратегията и философията за работа с родените електронно/електронни документи.
Основен проблем е недостатъчно ясна нормативна, терминологична, методическа, принципна и теоретична обвързаност между Свитък
ІІ и VІ на новия кодекс. Както отбелязахме, Свитък ІІ е ориентиран към
традиционните документи и затова връзката му (терминологична, методическа и същностна), е със ЗНАФ и Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването
на документите в учрежденските архиви на държавните и общински
институции76. Посочената Наредба определя реда: 1. Организирането,
съхраняването и използването на документи на хартиен носител и
аналогови аудио-визуални документи в учрежденските архиви на държавните и общинските институции...; 2. Експертизата, обработването и предаването в държавните архиви на документите на хартиен
носител и аналогови аудио-визуални документи – обект на Националния архивен фонд.... Също така се пояснява , че: ... не се прилага за орга107
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низацията на административната дейност при работа с документи
на хартиен носител, която се урежда с Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в
администрациите... и ... не се отнася за създадени в електронен формат и за дигитализирани аналогови документи77. Цитираните текстове очертават една много малка част от предархивното поле, която Свитък ІІ обхваща методически.
За разлика от Свитък ІІ, Свитък VІ, както отбелязахме, е насочен
към електронните/електронно родените документи и в това отношение
връзката му78 (терминологична, методическа и същностна) е със Закона
за електронното управление (ЗЕУ)79; Наредба за вътрешния оборот на
електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите (НВОЕДДХНА)80; Наредба за електронните административни
услуги81; Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост
и информационна сигурност82; Наредба за изискванията към единната
среда за обмен на електронни документи83; Наредба за регистрите на
информационните обекти и електронните услуги84.
Липсата на необходимата в случая нормативна съвместимост се отразява върху логиката, последователността, принципността и целостта
на методическите изисквания/решения в двата свитъка, което рефлектира върху жизнения цикъл на документите. Във тази връзка е необходимо
да направим едно важно уточнение – в частта предархивно поле Свитък
VІ директно заимства текстове от посочената НВОЕДДХНА85. Известно
е обаче, че възпроизвеждането на съдържание от други източници не
гарантира терминологичната им съвместимост, но в случая прехвърля
значителна част от методическата отговорност върху Наредбата, което
обяснява доминиращото ѝ присъствие във всички аспекти и сегменти на
предархивното поле. Това е обстоятелство е определящ фактор за философията, принципите, същността и методически решения в Свитъка. В
резултат често се налага да бъдат коментирани методически, изисквания, етапи и процедури на работа с документите в предархивното поле
от гледна точка предимно на НВОЕДДХНА, а не толкова и единствено от
Свитъка, където те се възпроизвеждат частично или изцяло от нея.
Без да навлизаме в дискусия по отношение методическите изисквания при регистрацията86 на е-документите и създаване на преписка87
които Свитъка, респ. НВОЕДДХНА88, съдържа, нека обърнем внимание
на добре познатото и от ключово значение за жизнения цикъл на документите методическо решение – номенклатурата на делата със сроко108
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ве за тяхното съхранение. Тя също е важен елемент от методическата
и терминологична концепция на Свитък VІ, но това, което в случая се
обосновава не е познатата ни номенклатура на делата – систематичен списък на заглавията на делата, които предстои да се образуват в
учреждението или организацията, с посочени срокове на съхранението
им89, а всъщност номенклатура на документите. Ще припомним, че последната не присъства като методически инструментариум в Свитък ІІ90.
Посоченото ново методическо и терминологично решение е логично следствие от разделението на предархивното поле на документи на
два сегмента: Хартиен носител и аналогови аудио-визуални документи“ и Документи на хартиен носител ... и създадени в електронен
формат, чиято организация на административната дейност се урежда с
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи
на хартиен носител в администрациите...91.
Във връзка със задължителното създаване и функциониране на Административни информационни системи (АИС), които осигуряват поддържането и обработката на данните за оборота на електронни документи и документи на хартиен носител92, НВОЕДДХНА изисква в предархивното поле да се поддържат четири вида номенклатури: ведомствена
номенклатура на видовете документи, ведомствена номенклатура на
етапи от услуги или процедури, ведомствена номенклатура на услугите
и процедурите93 и ведомствена номенклатура на схемите за съхранение
на документите. Изискване, напомнено в бележка № 28 на свитък VІ:
Ръководителят на администрацията е длъжен да осигури създаването и
поддържането на определени номенклатури със средствата на АИС – в
НВОЕДДХНА са разписани четири номенклатури: на видовете документи; на етапи от услуги или процедури; на услуги и процедури; на схемите
за съхранение на документите (за документи на хартиен носител).
Всяка от тях94 е информационен обект – единични или съставни данни, събирани, създавани, съхранявани или обработвани от административните органи в рамките на тяхната компетентност – по смисъла
на Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги95, с конкретна насоченост и отношение към организацията
на деловодната дейност в предархивното поле.
Само две от посочените номенклатури присъстват в Свитък VІ – ведомствена номенклатура на схемите за съхранение на документите
и номенклатура на видовете документи с определени срокове на съхранение.
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Разглежданият Свитък регламентира съществуването и на споменатата номенклатура на документите, която определя данните, необходими да бъдат поддържани за всеки е-документ: уникален регистрационен
идентификатор (УРИ) на вида е-документ; наименование на вида е-документ; пояснение за вида е-документ; данни за овластеното лице, което
е оторизирано да подписва съответния вид е-документ; класификация
на схемите за съхранение на е-документ във ведомствената номенклатура: представя класификационния раздел на ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на документите, с който се управлява
престоят в нея и предаването на документа в НАФ; определяне на архивна стойност: задължението на съответната администрация да осигури
предоставянето на е-документа на държавните архиви за съхранение.
Възможните стойности са: с архивна стойност (или съгласно архивните принципи и терминология - индекс П (постоянен)96, или без архивна стойност, и за оценка от Експертна комисия - индекс ЕК)97.
С цел предаване на определените за постоянно съхранение ценни
е-документи в държавните архиви е необходимо включването на точно
определени срокове за съхранение като задължителен елемент в номенклатурата, а не само определяне на архивната им стойност98.
Не е ясно дали създателите на въпросния Свитък имат предвид принципно методическо решение от вида номенклатура (със смисъла, който те
влагат в това понятие), или ведомствена номенклатура на видовете документи99, или номенклатура на видовете документи с определени срокове
на съхранение100. Всички данни обаче, които номенклатурата поддържа за
е-документите, са идентични с тези за всеки елемент, т.е. документ, от
ведомствената номенклатура на видовете документи в НВОЕДДХНА101.
Номенклатурата на видовете документи с определени срокове
на съхранение, от своя страна, се изготвя от ПДЕК на съответната
институция/организация, одобрява се от нейния ръководител и се утвърждава от съответния държавен архив102 и, както подсказват текстовете, това е процедура, която кореспондира с идеята за посочената
ведомствена номенклатура на видовете документи.
В случая е определящ ясно дефинираният методически център (и
реализация!) на номенклатура на документите – вида на документа
(номинален признак), което има своята методическа равнозначност със
списък на видовете документи със срокове за съхранение в Свитък ІІ.
Споменатата ведомствена номенклатура на схемите за съхранение на
документите е различна от коментираната ведомствена номенклатура на
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видовете документи/номенклатура на видовете документи с определени
срокове на съхранение. Тя се изготвя103 и поддържа за документи на хартиен носител, получени в администрацията104 и заедно с ведомствената
номенклатура на видовете документи105, е част от методическия модел
в Свитък VІ, обвързан със задължителното създаване и функциониране на
АИС. Те осигуряват поддържането и обработката на данните за оборота на електронни документи и документи на хартиен носител106.
Двете номенклатури са методически свързани в насочеността и логиката на принципното решение – в основата на организацията и етапите на
експертизата е видът документ с неговата архивна стойност и индивидуален срок на съхранение. Този подход е защитен последователно в рамките на електронното предархивно поле – от момента на регистрация на е-документ до предаването на ценните е-документи в историческите архиви.
Преди да продължим е необходимо да подчертаем, че първото задължително условие и особеност на електронното предархивно поле е
внедряването на административни информационни системи (АИС), чрез
които се осъществява организацията на е-документи съгласно посочената
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на
хартиен носител в администрациите (НВОЕДДХНА). Така се осигуряват
поддръжката и съхранението на приетите и създавани е-документи и данни към тях107. От своя страна, регистрацията на е-документи във всяка една администрация се осъществява чрез официален документен регистър,
който представлява база от данни (БД) в състава на АИС108. Процесите по
регистрация са подробно предадени в НВОЕДДХНА109, но за нас интерес
представляват текстове, които имат методическо продължение в Свитък VІ
и отношение към жизнения цикъл на документите в предархивното поле.
Какво имаме предвид? В чл. 28 от посочената наредба е записано: В
официалния документен регистър110 за всеки регистриран документ се
вписват следните обстоятелства: ... уникален регистров идентификатор и наименование на вида на регистрирания документ, с които
този вид документ е вписан във ведомствената номенклатура на видовете документи. ... Данните ... се поддържат от АИС като данни в
състава на информационния обект от вид документ или са достъпни
от описанието му111.
В номенклатурата за всеки елемент112, т. е. документ, се поддържат
данни, които еднозначно го идентифицират като вид документ: уникален регистров идентификатор (УРИ) на вид документ; наименование
на вид документ; пояснение на вид документ – пояснение към кратко111
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то представяне на същността на вид документ, осигуряващо неговата еднозначна идентификация.
Едновременно с тази идентификация, видът на документа поддържа данни, осъществяващи връзката между ведомствената номенклатура
на видовете документи и ведомствената номенклатура на схемите за
съхранение на документите, и предпоставят осъществяване на определен модел на експертиза на ценността: ...архивна стойност – представя
задължението на съответната администрация да осигури предоставянето на документа на НАФ за съхранение; възможните стойности са: с архивна стойност, без архивна стойност, за оценка от експертна комисия;
...класификация във ведомствената номенклатура на схемите за съхранение
на документите – представя класификационния раздел на ведомствената
номенклатура на схемите за съхранение на документите, с който се управлява престоят в нея и предаването на документа в НАФ; вписва се
наименованието на раздел от ведомствената номенклатура на схемите
за съхранение на документите или думите – не се класифицира...113
Така е според НВОЕДДХНА, но ако сравним със Свитък VІ ще
открием, че за всеки е-документ от номенклатура на документите се
поддържат следните данни: уникален регистрационен идентификатор
(УРИ) на вида е-документ; наименование на вида е-документ; пояснение за вида е-документ – осигуряващо неговата еднозначна идентификация; класификация на схемите за съхранение на е-документ във
ведомствената номенклатура: представя класификационния раздел на
ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на документите, с който се управлява престоят в нея и предаването на документа
в НАФ; определяне на архивна стойност: задължението на съответната администрация да осигури предоставянето на е-документа на
държавните архиви за съхранение; възможните стойности са: с архивна
стойност (или съгласно архивните принципи и терминология с индекс
П (постоянен), без архивна стойност, за оценка от експертна комисия
с индекс ЕК. С цел предаване на определените за постоянно съхранение
ценни е-документи в държавните архиви е необходимо включването на
точно определени срокове за съхранение, като задължителен елемент
в номенклатурата, а не само определяне на архивната им стойност114.
Логиката е ясна – в официалния документен регистър всеки регистриран вид документ се вписва с наименованието, идентично с това, с
което той е вписан във ведомствената номенклатура на видовете документи и ведомствената номенклатура на схемите за съхранение
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на документите. А методическата връзка между регистъра и номенклатурата е видът на документа (номинален признак), но гарантирана и с друго важно обстоятелство – всеки вид документ има архивна
стойност, в това число и точно определени срокове за съхранение, които индивидуализират решението при осъществяване на експертизата на
ценността му, осигуряваща предаването му в системата на НАФ.
Моделът може да бъде представен и графично по следния начин:
Регистрация на вид документ115 в официалния документен
регистър116
▼
Писмо Доклад Заповед Доклад- ИнфорОтПрона замация
чет
токол
писка
▼
Без архивна
За оценка от
С архивна стойност
стойност
експертна
комисия
(срок П)
▼
П

1

3

10
5ЕК
10ЕК
▼
Ведомствена номенклатура на
схемите за съхранение118

▼
Ведомствена номенклатура на
видовете документи117

5

Фиг. 1.
В тази връзка е уместно да обърнем внимание на още един аспект в
методическата логика на Свитък VІ, свързана с експертизата на ценността, нейните етапи и резултати – АИС осигуряват поддържането и обработката на данните за оборота на електронни документи и документи
на хартиен носител119. Обект на експертиза са и документи на хартиен
носител, с което навлизаме в процедури на работа, срокове за съхранение/
унищожение на документи (експертиза), регламентирани в НВОЕДДХНА.
Наредбата, както и Свитък VІ, опитва да не поставя граница между:
електронно родени документи (digital born documents) в АИС и документи на хартиен носител сканирани и въведени в АИС (електронни документи). На практика обаче това не се случва, а проблемът, по наше мнение, е
в заложената концепция за експертизата, предопределена от философията
на номенклатурите на видовете документи (ведомствена номенклату113
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ра на видовете документи и ведомствена номенклатура на схемите за
съхранение на документите). Какво имаме в предвид? Визират се само
двата етапа на експертиза: текуща и окончателна. Първата се осъществява се чрез изготвяне на номенклатура на видовете документи с
определени срокове на съхранение (ведомствената номенклатура на видовете документи – б. м.) и втората експертиза – след нормативно определения срок с цел предаване на ценни е-документи за постоянно съхранение в държавните архиви. Междувременно процесът по съхранение
да се осъществява чрез възможност за физическо съхранение на е-документи и определяне на сроковете за съхранение, като определянето а
сроковете за съхранение на е-документи се осъществява чрез класификацията им според административно-служебните дейности в институцията/организацията и внедряване на утвърдена от държавните архиви номенклатура с определени срокове на съхранение на е-документи,
класирани според класификационна схема120. Експертизата се извършва
от споменатата Постоянно действаща експертна комисия въз основа на
определени критерии за ценност се прилагат комплексно и във взаимовръзка. Същата организира изготвянето на номенклатура на видовете
документи с определени срокове на съхранение и предаването на ценните е-документи за постоянно съхранение в държавните архиви121.
Въпросната методика е обвързана с познатата терминология от хартиените/традиционни документи122, но на практика изискването е за всеки е-документ да се определи индивидуален срок, в рамките на които той
да бъде съхраняван от съответната документна система. Така навлизаме
в логическата схема: вид е-документ със срок за съхранение – класиране
на вида е-документ във ведомствената номенклатура – експертиза на
вида е-документ. И в този случай методически център (и реализация!)
на експертизата е документът, чиято ценност се определя от вида му
(номинален признак). А извършването на експертизата, следвайки индивидуалната ценност на видовете документи, предпоставя логика на
организация от типа: вид документ – дело – архивна единица. Както отбелязахме, този подход има своя методически еквивалент в списъка на
видовете документи със срокове за съхранение и списъка на документи,
задължително подлежащи на постоянно запазване в Свитък ІІ с всички
последствия за състава и съдържанието на постъпващите в учрежденските архиви документи и впоследствие фондове в историческите архиви.
Последователната методическа линия, която дефинира вида на документа на хартиен носител, получен в администрацията, като условие
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за определяне на ценността му, има категорична методическа обосновка
и на национално равнище: Архивната стойност на всеки вид документ
се определя от национална номенклатура на схемите за съхранение
на документите, спрямо която се определя архивната стойност на
всеки вид документ, вписан в регистъра на информационните обекти123.
От йерархична гледна точка моделът, според нас, е следният:
Национално ниво
Национална номенклатура
Регистър на информационните
на схемите за съхранение на
обекти
документите124
▼
Вид документ125
с архивна стойност (индекс „П“)
без архивна стойност
за оценка от експертна комисия („ЕК“)
▼
Писмо Доклад Заповед Доклад- ИнфорОтПрона замация
чет
токол
писка
▼
П
П
П
1
3
5
3
5
15ЕК
20ЕК
Ведомствено ниво
Ведомствена номенклатура
Ведомствена номенклатура на
на схемите за съхранение на
видовете документи127
документите126
▼
Вид документ128
с архивна стойност (индекс П)
без архивна стойност
за оценка от експертна комисия (ЕК)
▼
Писмо Доклад Заповед Доклад- ИнфорОтПрона замация
чет
токол
писка
▼
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П

П

П

1

3

5

3

5

15ЕК

20ЕК
Фигура 2.

Въпросите, които възникват са няколко:
1. В каква степен архивната стойност от националната номенклатура на схемите за съхранение на документите е задължителна за
всички административни нива, респ. ведомства, чиито ПДЕК съставят и
работят с ведомствена номенклатура на схемите за съхранение на документите/ведомствена номенклатура на видовете документи;
2. Дали, как и в каква степен, националната архивна стойност е
променлива по отношение вида на документа в различните йерархични
нива на националната административна система и в отделните администрации, където един вид документ може да има различна полезност/
ценност за дейността на фондообразувателя, респ. неговият срок на съхранение може да е различен от национално определения;
3. Дали и по какъв начин многовариантното йерархично присъствие, действие и функция на вида документ ще намери отражение в националния регистър на информационните обекти;
4. Дали и по какъв начин многовариантното йерархично присъствие, действие и функция на вида документ ще намери отражение в националната номенклатура на схемите за съхранение на документите.
Формулираните въпроси са резонни, доколкото разглежданият модел е силно централизиран, тромав, статичен и ориентиран единствено в
посока отгоре – надолу. Освен това, архивната стойност и останалите
методически възможности (без архивна стойност и за оценка от Експертна комисия (индекс ЕК), са дефинирана категорично и единствено
в контекста на вида на документа.
Това са възможностите, които се предлагат в първия етап от експертизата на ценността, т. е. текущата експертиза. Относно втория – окончателната експертиза, той съответно се извършва се след
нормативно определения срок с цел предаване на ценни е-документи за
постоянно съхранение в държавните архиви129.
Налага се да изясним визирания нормативно определения срок. В
Свитък VІ определянето на сроковете за съхранение на е-документите се осъществява чрез класификацията им, според административно-служебните дейности в институцията/организацията и внедряване на утвърдена от държавните архиви номенклатура с определени
срокове на съхранение на е-документи, класирани според класифи116
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кационна схема130. Последната представлява схема на организацията
на масивите от документи и на достъпа до тях в АИС на съответната администрация. Основното е, че общата класификационна схема
за документи обхваща класификацията на всички видове документи,
определени в АИС, независимо дали документът е в електронна форма
или на хартиен носител131. И още – номенклатурата на схемите за
съхранение на документите и класификационните схеми на поддържаните архиви от документи на физически носители се изграждат
като част от класификационната схема за информационни обекти
от вид документ132’133. Цитираният текст кореспондира с недвусмислено формулирания принцип за класификация на документите на хартиен
носител в НВОЕДДХНА: При регистрация в официалния документен
регистър на документи на хартиен носител в зависимост от вида на
документа се определя схемата за класификация134 във ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на документите135.
Описаните процедури потвърждават още веднъж съответната гледна
точка към възможностите за класификация на многообразието от документи в предархивното поле, а именно – съгласно техния вид (номинален
признак). Това е подходът, който налага/гарантира за всеки е-документ да
се поддържат: уникален регистрационен идентификатор (УРИ) на вида
е-документ; наименование на вида е-документ; пояснение за вида е-документ; класификация на схемите за съхранение на е-документ във ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на документите;
определяне на архивната му стойност с включване на точно определени
срокове за съхранение, като задължителен елемент в номенклатурата
на схемите за съхранение на документите136, респ., индивидуалният срок
за съхранение (унищожаване).
Като цяло това е последователно защитена логика във всички аспекти
на електронното предархивно поле, която обвързва етапите на жизнения цикъл на вида документ с номенклатурата на видовете документи с определени срокове на съхранение/ведомствената номенклатура на видовете
документи и ведомствена номенклатура на схемите за съхранение на документите. Подходът вече е коментиран по повод Свитък ІІ, където се приравняват две принципно различни нивá – номенклатура на делата и списък
на видовете документи със срокове за съхранение. За разлика от Свитък
ІІ, обаче, тук изискванията са ясни – липсват двете успоредни методически
процедури, а е само една, която е основана на логиката: вид документ с
индивидуален срок за съхранение – експертиза на ценността на основание
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вида на документа и неговия индивидуален срок за съхранение – предаване и приемане на ценни е-документи в държавните архиви (инвентарен
опис на ценни е-документи). Подобен подход изначално не предполага
класическия етап на междинна експертиза, основана на номенклатура на
делата и осъществена в рамките на структурата учрежденски архив. Той
съответства на по-опростеното виждане за вид документ, който се съхранява толкова дълго, колкото е заложеният срок за съхранение съгласно:
– неговия УРИ;
– в зависимост от наименование на вида;
– пояснение за вида е-документ;
– определената му архивна стойност – без архивна стойност/за
оценка от експертна комисия;
– точно определения срок за съхранение в номенклатурата на схемите за съхранение.
Въпросът за началото, респ. края, на срока за съхранение на всеки
вид документ, вписан в споменатия Регистър на информационните обекти137, в съответствие с изискванията на чл. 9 от Наредба за регистрите
на информационните обекти и на електронните услуги138, индивидуализиран в официалния документен регистър на всяка администрация139 и
ведомствената номенклатура на видовете документи140, е методически
обоснован чрез дефинираната в НВОХЕДДА отправна точка за окончателната експертиза: За начало на престой в схема от ведомствената
номенклатура на схемите за съхранение на документите се счита моментът на регистрация на документ в официалния документен регистър141.
Изводът е, че срокът на съхранение за всеки вид документ започва
да се отброява индивидуално от момента на регистрацията му в администрацията със статут на официален. Моделът е следният:
Регистрация на вид документ в официалния документен регистър142
▼
Електронно родени
документи143

▼
Електронни
Неуспешно
документи (цифров
сканирани
образ) на сканирани
оригинали на
и регистрирани в ► документи върху
АИС оригинали на
хартиен носител145
документи върху
хартиен носител144
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▼
Начало на текущо архивиране146 за всеки е-документ в схема
от ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на
документите
▼
Приключване на 20-годишен срок на текущо архивиране
за видовете е-документи с архивна стойност в схема от
ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на
документите
▼
Съставя се инвентарен опис с архивни единици, в който се
описват всички е-документи147
▼
Трансфер на ценни е-документи в държавните архиви148
Фигура 3.
Представеният методически подход, съчетан с преднамереното отсъствие на етапа междинна експертиза, липсата на идея за номенклатура на делата и опростената представа за преписка, създава предпоставки за организиране на документите според логическата схема: вид
документ – дело – архивна единица.
Не трябва да се забравя обаче, че документите в предархивното поле най-често следват логиката на регистрация, обвързване, систематизация, текущо съхранение, предаване в учрежденски архив(!) и подготовка за предаване в исторически архив по схемата: документ – преписка/и
– дело – архивна единица. Това изисква ценността на документите да се
определя в тяхната по-широка взаимовръзка и общ контекст, където в
хода на административната дейност документи от различен вид и място
в йерахията на документната система се обвързват в общ смислов/
тематичен и хронологически контекст преписка – дело. В този случай
периодът за съхранение на обособилите се преписки/дела се определя
от документа с най-дълъг срок за съхранение в тях, т. е. от най-ценния.
„Новаторският“ методически подход в Свитък VІ всъщност означава отсъствие на преписки/дела и в определена степен кореспондира с вече
коментираното от нас в Свитък ІІ методическо решение относно включване на списъка на видовете документи със срокове за тяхното съхранение в контекста на експертизата.
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Осъществяването на експертизата на ценността на основание
принципното съчетание вид на документа (номинален признак) и характер на документния носител предпоставя няколко сигурни резултата:
1. Оценката на ценността на документите в предархивното поле (документалния фонд) ще се осъществява на базата на различни методически подходи, в различни етапи и разделно, мотивирано от характера на
документния носител;
2. Резултатите от експертизата ще се оформят в отделни справочници по състава и съдържанието на – архивните единици във фонда, документите с дългосрочно справочно значение и документите, определени
като неценни;
3. В историческите архиви ще постъпват справочници по състава и
съдържанието на архивните единици във фонда, които ще са различни в
зависимост от характер на документния носител.
Заб. Последното (3) ще сепарира архивния фонд в зависимост от характера на документния носител, което съчетано с организацията на експертизата на ценността, основана на вида на документите, би създало колекции от документи в историческите архиви, но не и архивни фондове.
Единственият резултат от изначално заложената и последователно
защитена методически раздробеност по отношение класификацията и
експертизата на ценността на документите, съчетано с липсата на
междинна експертиза, е появата на инвентарен опис на ценни електронни документи, насочен единствено към е-документи в бъдещия архивен
фонд. Обърнете внимание – това е единствен резултат от осъществената
експертиза и той на практика е успореден на другия инвентарен опис
– този за хартиени/традиционни документи. Особеност при него е, че
създаването му не кореспондира с етапите, процедурите и резултатите от
Научно-техническата обработка (НТО) на архивните фондове, осъществявани в структурата учрежденски архив във връзка с комплектуването.
Следствие от посочените два етапа на експертиза на електронните
документи е липсата на идея за опис на документи с дългосрочно справочно значение и опис на документи, определени като неценни. Нещо повече,
в свитъка отсъства концепция за съществуването на учрежденски архив.
Вероятно, създателите на Свитък VІ считат, че идеята за учрежденско
архивиране/учрежденски архив е методически представена в ІІ.2.4. Текущо архивиране на е-документи във фондообразувателите, но не бихме
приели подобна теза по следните причини: няма терминологична яснота,
какво представлява текущо архивиране; липсват методически постанов120

Ивайло Аврамов

ки, основани на принципите на документалния и архивен мениджмънт и
жизнения цикъл, насочени към всички документи в електронното предархивно поле (електронна работна среда)149; отсъства концепция къде,
как и в какви срокове в институцията се осъществява текущо архивиране
на всички документи в електронното предархивно поле; изискванията в
Свитък VІ представляват най-общи технологични указания – наблюдение
върху формáтите на е-документите, изготвяне на метаданни, показващи наименованието, версията и формáта на файла за всеки отделен
е-документ, използване на определени стратегии и действия, като миграция, емулация, опресняване, копиране и периодични проверки на физическото и техническото състояние на е-документите и техните носители.
Липсата на принципи и методика, които обвързват архивирането и
управлението на документи върху различни носители в рамките на единна
процедура, но в електронна работна среда, намира отражение в отсъствието на разбиране относно необходимостта от структурата учрежденски
архив (учрежденско архивиране!). Без такава концепция в Свитък VІ се
профанира философията за жизнения цикъл на документа и се ограничава методиката, която трябва да гарантира интегрираната регистрация,
управление, организация, учрежденско съхранение и експертиза на всички документи в предархивното поле. Възможно обяснение за посочените
пропуски е особената процедура в раздел ІІ и ІІІ на НВОЕДДХНА, насочена към приемане и съхранение на документи на хартиен носител, т. е.
онази част от документалния фонд, която Свитък VІ обозначава с термина
електронен документ (е-документ). Ще припомним, че редът по приемане на документи на хартиен носител започва в регистратурата където: ... в
АИС се създава обект от типа документ, отразяващ факта на предаване на хартиен документ150, документът се регистрира в официалния
документен регистър151 и за регистрирания ... документ се определя съответствието му на вид документ, описан във ведомствената номенклатура на видовете документи152. И по-нататък: Всички постъпили документи на хартиен носител, които са приети, се сканират незабавно
чрез снемане на електронен образ от хартиения оригинал153, след което
– Всички успешно сканирани документи на хартиен носител се съхраняват в хранилището за документи на хартиен носител на съответната администрация за срок 20 години с изключение на документите,
които според вида им нямат архивна стойност и които се съхраняват
за време, определено в правилата за поддръжка във ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на документите154.
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Това е първият методически модел, в който последователността в етапи на работата с хартиени документи трябва да гарантира превръщането
на хартиените оригинали в електронни документи чрез регистрирането и сканирането им в АИС. Следващата стъпка е конкретната работа в
АИС с електронните образи по изпълнение на процедури или административни услуги, а междувременно хартиените оригинали се изпращат
за съхранение в хранилището за документи на хартиен носител.
1. Регистрация на оригинален хартиен до2.1. Хартиеният
кумент в АИС
оригинал се изпра2. Сканиране на на оригинален хартиен
► ща за съхранение в
документ в АИС
хранилище за документи на хартиен
3. Работа в АИС с електронния образ на
носител.
оригиналния хартиен документ
Вторият методически модел е съобразява етапите на работа с приетите документи на хартиен носител, които не е възможно да бъдат
сканирани. Изискването към тях е: ... да се предават за по-нататъшна
обработка съобразно вътрешните правила на администрацията155, а
документи на хартиен носител, които не позволяват качествено сканиране и се поддържат в състава на преписка, се придвижват физически
между служителите чрез предаването им или чрез куриерска служба съобразно етапите на обработка по съответната процедура156.
След приключване на последния етап от обработката им съгласно
изпълняваната услуга или процедура, същите се предават незабавно в
регистратурата157. За съхранение на документи на хартиен носител, за
които не е било възможно сканиране, ръководителят на администрацията организира архивно хранилище съгласно изискванията на Закона
за Националния архивен фонд158.
1. Регистрация на оригинален хартиен документ.
2. Неуспешно сканиране на оригинален хартиен документ.
3. Хартиеният оригинал се придвижва физически между служителите.
4. Хартиеният оригинал се предава в регистратурата.
5. Хартиеният оригинал се изпраща за съхранение в хранилище за
документи на хартиен носител (съгласно изискванията на Закона за
Националния архивен фонд)
Общото между двете методически процедури е изискването съот122
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ветствието на всеки вид регистриран официален документ да се определя съобразно ведомствената номенклатура на видовете документи,
която за всеки свой елемент (документ) поддържа архивна стойност и
класификация във ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на документите159. Още тук се залага последователност в маршрутизацията, оперативното и учрежденско съхранение/унищожаване,
произтичащи от характера на носителя и от: успешното/неуспешното
сканиране и времето на регистрацията на документа на входа (официалния документен регистър) и вида на документа (по номинален признак).
Формулираните принципи, разглеждани в тяхната взаимовръзка,
очертават граница между е-документите (сканираните електронни образи) и т.нар. електронно родени документи (digital born documents),
защото последните не постъпват в хартиения архив. Тяхното улавяне
(capture)160, работата в АИС, текущо съхранение и експертиза не са
подчинени на изискването за задължително постъпване в хранилище за
оригинали на хартиени документи(!). Това поставя редица допълнителни въпроси, пряко свързани с организацията, съхранението и експертизата на документите в електронна работна среда в предархивното поле:
– по какъв начин регистрираните официални оригинални документи на хартиен носител ще образуват преписка, ако след успешно
сканиране в регистратурата постъпват в хартиения архив, организирани
съгласно вида си (ведомствена номенклатура на схемите за съхранение
на документите), и подредени хронологично;
– по какъв начин върху регистрираните официални оригинални документи на хартиен носител ще се поставят резолюции, ако след успешното им сканиране в регистратурата постъпват в хартиения архив,
а в АИС се работи с електронните им образи, респ. резолюциите ще са
част от метаданни към последните;
– по какъв начин регистрираните в АИС официални оригинални документи на хартиен носител ще образуват „преписка“, ако последната
включва успешно сканирани (е-документи), неуспешно сканирани (винаги
хартиени) и електронно родени документи (оригиналите са електронни);
– коя административна структура/архив ще се съхранява/предоставя за използване преписка, която съдържа: регистрирани официални
оригинални документи на хартиен носител, успешно сканирани оригинали на документи на хартиен носител (е-документи), неуспешно
сканирани оригинали на документи на хартиен носител (винаги хартиени) и електронно родени документи (оригиналите са електронни);
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– коя административна структура ще предава организираните по
вид, съгласно ведомствена номенклатура на схемите за съхранение на
документите, архивни единици в ДА „Архиви“, която се грижи за опазването и използването на наличния информационен ресурс дълго след
като създателите му са престанали да се интересуват от него или са
преустановили своето съществуване161;
– какви архивни единици очаква да приеме ДА „Архиви“, където се
приемат оригиналите на документите, в случай че те липсват – техни
копия162, когато в хартиения архив оригиналните документи постъпват
и се съхраняват организирани по вид и хронология (предопределен от
ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на документите)
и без резолюции;
– колко дълго ще е вярна постановката в ЗНАФ, че: В архивния фонд
се включват само оригинални, оформени по стандарт документи163.
И още нещо – конкретни текстове в НВОЕДДХНА създават усещането, че успешното или неуспешно сканиране е основание за съществуването на две отделни хранилища за учрежденско архивиране на регистрираните оригинали на документи на хартиен носител164. В първия случай – хранилището за документи на хартиен носител на съответната
администрация за всички успешно сканирани документи на хартиен
носител, в което те се съхраняват за срок от 20 години с изключение на
документите, които според вида им нямат архивна стойност и които
се съхраняват за време, определено в правилата за поддръжка във ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на документите165. Във втория – организираното от ръководителят на администрацията
архивно хранилище, съгласно изискванията на Закона за Националния
архивен фонд, за документи, за които не е било възможно сканиране166.
С цел отстраняване на посочените противоречия и прецизиране на
методическите изисквания в Свитък VІ (и НВОЕДДХНА), както и гарантиране приемането на богати по състав и съдържание архивни фондове
и документи167, ДА „Архиви“ изисква в Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на
документите в учрежденските архиви на държавните и общинските
институции, в случаите, когато част от документите, определени за постоянно запазване, са в електронен формат, те да се прехвърлят на хартиен носител със съответната заверка168. Последното е нищо незначещо
и неработещо пожелание с оглед заложената методическа и нормативна
раздробеност, която се поддържа и от липсата на категорични изисквания
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по отношение качеството на хартията и тонерите/мастилата (ISO стандарти!), които трябва да се използват при разпечатване на електронните документи, определени за постоянно съхранение в исторически архив. И още
– традиционните документи съхраняват/носят резолюциите върху себе си.
Не така стоят нещата с е-документите (сканираните електронни образи и
електронно родените), чиито резолюции (една или повече!) се отразяват
като метаданни извън тях, но в рамките на АИС. Предаването на такъв
тип документи в традиционна форма за постоянно съхранение изисква задължително разпечатване на резолюцията/те върху отделен лист/а, което
допълнително увеличава приеманите обеми в историческите архиви.
***
В заключение: Направеният анализ на нормативно-методическата
уредба и състоянието на терминологията във връзка с регистрацията и класификацията на съвременните документи – традиционни и електронни, в
предархивното поле показва редица нерешени проблеми и терминологични
неточности. които в своята съвкупност затрудняват формирането на националния ни публичен документален и архивен ресурс, а също и самото функциониране на учрежденските и историческите архиви у нас с оглед потребностите на управлението, социалните дейност и гражданите в условията на
мрежовото общество. Констатираните пропуски и противоречия са от законодателен, методически, терминологичен и технологичен характер, в това
число и конкретните негативни влияния върху отделните архивни процеси
и дейности в рамките на предархивното поле. А изводите и препоръките
ни относно решаването на посочените проблеми и неточности са следните:
1. Липсата на нормативна съвместимост между Свитък ІІ и Свитък
VІ се отразява върху логиката, последователността, принципността и
целостта на методическите изисквания/решения във връзка с осигуряване жизнения цикъл на документите;
2. Липсата на нормативна съвместимост между Свитък ІІ и Свитък
VІ поражда и терминологично несъответствие;
3. Налице е пълно отсъствие на необходимото в случая методическо
решение относно номенклатура на делата;
4. Едновременно с номенклатура на делата и списъка на видовете документи със срокове за съхранение от Свитък ІІ в предархивното
поле регламентирано присъстват четири методически решения (3 номенклатури и 1 списък), които са насочени към съвкупността от докумен125
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тите, образувани в резултат от дейността на учреждение, организация или лице169, т. е. към документалния фонд. И всички те имат пряко
отношение към експертизата на ценността, нейните етапи и крайни
резултати170. С изключение на номенклатурата на делата обаче, останалите се основават и следват подход, при който видът на документа
(номинален признак)171 е определящ фактор и методически аргумент за
организацията и експертизата на ценността;
5. Съзнателното (!?) незачитане на фундаментални за документалния
и архивен мениджмънт принципи, несъобразяването с аксиомата за единство и обвързаност на документите по начин, който гарантира съхранение на високоинформативни архивни фондове в историческите архиви,
профанира самата философия за жизнения цикъл на документа, като по
този начин ограничава обхвата на методиката, която трябва да гарантира
интегрираната регистрация, управление, организация, учрежденско съхранение и експертиза на всички документи в предархивното поле;
6. Липсата на концепция, обвързваща учрежденското архивиране
и управлението на документи върху различни носители в рамките на
единна процедура, но в електронна работна среда, поставя под съмнение
обосновката за необходимостта от структурата учрежденски архив;
7. По непонятни причини авторите на Свитък VІ са пренебрегнали
формулирани в MoReq2010 („де факто“ стандарт!) принципи и методика,
която се фокусира върху изискванията, свързани с управлението на е-документи чрез автоматизирани системи за електронен документооборот
(електронно предархивно поле), в това число и електронното управление на
материални документи (върху хартиен носител, микрофилми и т. н.);
8. В предархивното поле в Свитък VІ същността и приложението
на номенклатурите, които очертават съответната методическа рамка за
регистрация и класификация на е-документи, е само видът документ
(номинален признак);
9. Класификацията, организирането, експертизата (съхраняване/
унищожаване), НТО на архивните фондове и предаването на електронните документи в историческите (държавните) архиви, въз основа на номенклатурите (индивидуалната ценност на видовете документи), предпоставя логика на организацията им съответно от типа: вид документ – дело –
архивна единица. Този методически принцип обаче има своята равнозначност в списъка на видовете документи със срокове за съхранение в Свитък
ІІ, с всички негативни последствия относно състава и съдържанието на
постъпващите в историческите архиви фондове;
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10. Двата етапа на експертизата на ценността на е-документите
обезсмислят концепцията за съществуване на учрежденски архив, като депо за съхранение, както и възможността за една НТО и предаване на всички
документи със срок П, организирани в архивни единици, (съгласно номенклатурата на делата!), а също вписването им в един общ инвентарен опис;
11. Свитък VІ впечатлява със заимстването и буквалното възпроизвеждане на текстове от НВОЕДДХНА, което прехвърля на практика значителна методическа отговорност върху Наредбата и в крайна сметка налага
доминиращото ѝ присъствие във всички сегменти на предархивното поле.
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ІІ.2.2.2. Създаване и регистриране на данни и документи в АИС.
69

132

Ивайло Аврамов

Пак там, ІІ.2.2.4. Преписка от документи в АИС.
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите. Глава трета. Регистрация
на документи в АИС. Официален документен регистър; Раздел II. Поддържане на преписки от документи, обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр.
58 и бр. 102 от 2010 г., изм., бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
89
Анчова, К. Барутчийски, С., Бурмова, М., Крайчева, Ж., Матинян,
А. Минцев, Д., Нейкова, А. Пандева, З. Пейков, П. Петкова, С. Пискова,
М. Речник на българската архивна терминология. Варна, 2002 – <http://
electronic-library.org/content/mon_arhivistika.php>; вж. и Закон за Националния архивен фонд, Допълнителни разпоредби, § 1, т. 17. В сила от 13
юли 2007 г., обн. ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г.
90
„Номенклатурата на делата е систематичен списък на наименованията на делата, които предстои да се образуват от дейността на институцията, с посочени срокове за съхранението им, и обхваща всички явни
документи, независимо от носителя, групирани в съответствие с класификационна схема.“ – Методически кодекс. Свитък ІІ. Източници за
комплектуване… 3. Номенклатура на делата със срокове за съхранение – <http://www.archives.government.bg/methodological_code/modul_2.
html>; От гледна точка на терминологичната яснота и съвместимост
между Свитък VІ и НВОЕДДХНА, ще отбележим, че понятието „номенклатура на документите“ е нещо ново и не присъства в наредбата.
91
Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата,
съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на
държавните и общинските институции, чл. 5, обн. ДВ, бр. 8 от 27 ян. 2012 г.
92
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., чл. 4
ал. 2, обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм.,
бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
93
Пак там, Раздел ІІІ, ІV и V.
94
В „електронното“ предархивно поле употребата на понятието
„номенклатура“ е в различни контексти. Например в чл. 6 (1), т. 9. от Наредба за регистрите на информационните обекти и електронните услуги
става дума за „номенклатура на грешките“.
95
Вж. Глава втора, Раздел I., чл. 4, (1); В същата са дефинирани и други „обекти“ с отношение към предархивното поле: „сегмент – структура,
съставена от вече вписани в регистъра термини, номенклатури, стойности
и/или други сегменти“ и „документ – сегмент, за който е осигурено програмно приложение, даващо възможност за пълна, точна и вярна визуа87
88
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лизация на съдържащите се данни“. Посочени са разделите по „видове
информационни обекти, в които се вписват обстоятелствата относно тези
обекти“ , обстоятелствата за информационен обект от вид „номенклатура“,
подлежащи на вписване в раздел „Номенклатури“ и обстоятелствата за информационен обект от вид „документ“, подлежащи на вписване в раздел
„Документи“; Пак там, чл. 4, (2), т. 4 и т. 5., чл. 4, (3), чл. 6, (1) и чл. 9.
96
Документите с индекс „П“ са ценни е-документи и подлежат на
предаване в държавните архиви., Методически кодекс. Свитък VІ, бел. 29
– <http://www.archives.government.bg/methodological_code/modul_6.html#_
ftnref26>.
97
Документите с индекс „ЕК“ се съхраняват в АИС съобразно нормативно определения срок в ЗНАФ и НВОЕДДХН. След изтичане на този
срок се осъществява експертиза за определяне на ценността им и предаването на определените за постоянно съхранение ценни е-документи в държавните архиви. Методически кодекс. Свитък VІ, бел. 30 – <http://www.
archives.government.bg/methodological_code/modul_6.html#_ftnref26>.
98
Методически кодекс, Свитък VІ, ІІ.2.2.5. – Пак там; вж. и Наредба
за вътрешния оборот на електронни документи..., Раздел ІІI. Ведомствена
номенклатура на видовете документи, чл. 52, обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г.,
изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм., бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
99
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., чл. 51
и чл. 52, обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм.,
бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
100
Методически кодекс. Свитък VІ, ІІ.2.3. Експертиза за определяне
ценността на е-документи, ІІ.2.3.2. Критерии за ценност – <http://www.
archives.government.bg/methodological_code/modul_6.html#_ftnref26>; Понятието „номенклатура на видовете документи с определени срокове на
съхранение“ не съществува в нормативната уредба (законодателна и методическа) с отношение към документалния и архивен мениджмънт, вкл. и в
посочените вече актове, имащи пряка връзка със свитък VІ. Единственото
обяснение, според нас, е че в случая става дума за „ведомствена номенклатура на видовете документи“, която е регламентирана в НВОЕДДХНА.
101
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., Раздел
ІІI. Ведомствена номенклатура на видовете документи, чл. 51 и чл. 52.,
обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм., бр. 47
и бр. 106 от 2011 г.
102
Методически кодекс. Свитък VІ, ІІ.2.3.2. – <http://www.archives.
government.bg/methodological_code/modul_6.html#_ftnref26>.
134
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Продължаваме да поддържаме мнението, че документи, списъци,
номенклатури и т. н. се „съставят“, а не се „изготвят“
104
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., Раздел
VI. Ведомствена номенклатура на схемите за съхранение на документите, чл. 60., обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г.,
изм., бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
105
Пак там, чл. 51 и чл. 52.
106
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., чл. 4
ал. 2, Пак там, чл. 13. За обслужване на съвместната поддръжка на електронни документи и документи на хартиен носител в АИС се поддържат информационни обекти от вида „документ“. Минималният състав
на данните в описанието на този вид информационен обект е определен
в наредбата, обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г.,
изм., бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
107
Методически кодекс. Свитък VІ, ІІ.2.2, ІІ.2.2.1. – <http://www.
archives.government.bg/methodological_code/modul_6.html#_ftnref26>.
108
Пак там, ІІ.2.2.2.
109
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., Глава
трета, обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм., бр.
47 и бр. 106 от 2011 г.; С ПМС № 281 от 12 декември 2013 г. за изменение
на Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи
на хартиен носител в администрациите, приета с Постановление № 101 на
Министерския съвет от 2008 г., Министерски съвет постанови: § 1. В чл.
23 ал. 4 се изменя така: „(4) В една администрация може да има повече от
една АИС. В една администрация може да има само един официален документен регистър освен в случаите, в които воденето и на друг регистър
е предвидено в нормативен акт. В тези случаи всеки официален документен регистър се вписва в регистъра на регистрите и данните“, обн. ДВ, бр.
108 от 17 декември 2013 г.
110
Регистрация на документи във всяка администрация се извършва
в официален документен регистър, представляващ база от данни в състава на АИС; Наредба за вътрешния оборот на електронни документи...,
чл. 23 ал. 1, обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г.,
изм., бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
111
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., чл. 28,
обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм., бр. 47
и бр. 106 от 2011 г.
112
Пак там, чл. 52, ал. 1.
103
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Пак там, чл. 52, ал. 1 и ал. 2.
Методически кодекс. Свитък VІ, ІІ.2.2.5. Номенклатура на документите – <http://www.archives.government.bg/methodological_code/modul_6.
html#_ftnref26>.
115
Видовете документи са взети от действащия БДС 6.04.1–85.
116
Методически кодекс. Свитък VІ, ІІ.2.2.2. – <http://www.archives.
government.bg/methodological_code/modul_6.html#_ftnref26>.
117
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., чл. 52.
(1) За всеки елемент на номенклатурата се поддържат следните данни: ...6.
архивна стойност – представя задължението на съответната администрация
да осигури предоставянето на документа на Националния архивен фонд за
съхранение; възможните стойности са: „с архивна стойност“, „без архивна
стойност“, „за оценка от експертна комисия“; 7. класификация във ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на документите – представя класификационния раздел на ведомствената номенклатура на схемите за
съхранение на документите, с който се управлява престоят в нея и предаването на документа в Националния архивен фонд; вписва се наименованието на раздел от ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на
документите или думите „не се класифицира“, обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г.,
изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм., бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
118
Пак там, чл. 62. (1) При регистрация в официалния документен регистър на документи на хартиен носител в зависимост от вида на документа се определя схемата за класификация във ведомствената номенклатура
на схемите за съхранение на документите.
119
Пак там, чл. 4 ал. 2.; вж. и Наредба за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции,
чл. 5, обн. ДВ, бр. 8 от 27 януари 2012 г.
120
Методически кодекс. Свитък VІ, ІІ.2.3, ІІ.2.3.3. – <http://www.
archives.government.bg/methodological_code/modul_6.html#_ftnref26>.
121
Пак там, ІІ.2.3.2. Критерии за ценност.
122
„Срокът на запазване на документите, отразяващи основните дейности в държавните и общинските институции, е 20 години.“; Закон за
Националния архивен фонд, чл. 46, (1), обн. ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г.;
„Срокът на запазване на документи, отразяващи основни дейности в държавните и общинските институции, се определя в ЗНАФ“; Методически
кодекс. Свитък VІ, ІІ.2.5; Пак там, бел. 29. Документите с индекс „П“ са
ценни е-документи и подлежат на предаване в държавните архиви.
113
114
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Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., чл. 63.,
обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм., бр. 47 и
бр. 106 от 2011 г.
124
Пак там.
125
Видовете документи са взети от действащия БДС 6.04.1–85
126
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., чл. 62.
(1) При регистрация в официалния документен регистър на документи
на хартиен носител в зависимост от вида на документа се определя схемата за класификация във ведомствената номенклатура на схемите за
съхранение на документите, обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр.
102 от 2010 г., изм., бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
127
Видовете документи са взети от действащия БДС 6.04.1 –85.
128
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., чл. 52.
(1) За всеки елемент на номенклатурата се поддържат следните данни: ...6.
архивна стойност – представя задължението на съответната администрация
да осигури предоставянето на документа на Националния архивен фонд за
съхранение; възможните стойности са: „с архивна стойност“, „без архивна
стойност“, „за оценка от експертна комисия“; 7. класификация във ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на документите – представя класификационния раздел на ведомствената номенклатура на схемите за
съхранение на документите, с който се управлява престоят в нея и предаването на документа в Националния архивен фонд; вписва се наименованието на раздел от ведомствената номенклатура на схемите за съхранение на
документите или думите „не се класифицира“, обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г.,
изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм., бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
129
Методически кодекс. Свитък VІ, ІІ.2.3.3. – <http://www.archives.
government.bg/methodological_code/modul_6.html#_ftnref26>.
130
Пак там, ІІ.1.3.6. Съхранение и унищожаване.
131
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., Работа със структури. Поддръжка на номенклатури. Раздел I. Класификация
на информационни обекти, чл. 32., ал. 3, обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм.,
бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм., бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
132
Повече за класификационната схема за информационни обекти от
вид „документ“ вж. Наредба за регистрите на информационните обекти
и електронните услуги, чл. 2, (1), чл. 4 и чл. 9, обн. ДВ, бр. 48 от 23 май
2008 г., изм. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 102 от 30 дек. 2010 г.
133
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., Работа със структури. Поддръжка на номенклатури. Раздел I. Класификация
123
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на информационни обекти, чл. 37, обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр.
58 и бр. 102 от 2010 г., изм., бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
134
Повече за тях вж. Наредба за регистрите на информационните
обекти и на електронните услуги, Работа със структури. Поддръжка на
номенклатури, Раздел I., чл. чл. 32–37, в сила от 13 юни 2008 г., приета
с ПМС № 98 от 16 май 2008 г., обн. ДВ, бр.48 от 23 май 2008 г., изм. ДВ,
бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм. ДВ, бр.102 от 30 декември 2010 г.
135
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., чл. 62,
(1), обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм., бр.
47 и бр. 106 от 2011 г.
136
Методически кодекс. Свитък VІ, ІІ.2.2.5. – <http://www.archives.
government.bg/methodological_code/modul_6.html#_ftnref26>.
137
Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги, чл. 2, (1): Регистърът на информационните обекти е
база от данни, управлявана от информационна система и съдържаща
формализирани технологични описания на информационните обекти,
събирани, създавани, съхранявани и обработвани от административните
органи в рамките на тяхната компетентност, в сила от 13 юни 2008 г.,
приета с ПМС № 98 от 16 май 2008 г., обн. ДВ, бр. 48 от 23 май 2008 г.,
изм. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм. ДВ, бр.102 от 30 декември 2010 г.
138
В сила от 13 юни 2008 г., приета с ПМС № 98 от 16 май 2008 г.,
обн. ДВ, бр. 48 от 23 май 2008 г., изм. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм.
ДВ, бр.102 от 30 декември 2010 г.
139
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., чл. 28,
(1), обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм., бр.
47 и бр. 106 от 2011 г.
140
Методически кодекс. Свитък VІ, ІІ.2.2.5. – <http://www.archives.
government.bg/methodological_code/modul_6.html#_ftnref26>; вж. и Наредба
за вътрешния оборот на електронни документи..., чл. 52, (1), обн. в ДВ, бр.
48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм., бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
141
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., чл. 64,
ал. 3, обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм.,
бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
142
Методически кодекс, Свитък VІ, ІІ.2.2.2.
143
Пак там, Предговор.
144
Наредба за вътрешния оборот на електронни документи..., чл.
134. (1), обн. в ДВ, бр. 48 от 2008 г., изм., бр. 58 и бр. 102 от 2010 г., изм.,
бр. 47 и бр. 106 от 2011 г.
138
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Пак там, чл. 139. (1).
Методически кодекс, Свитък VІ, ІІ.2.4. – <http://www.archives.
government.bg/methodological_code/modul_6.html#_ftnref26>.
147
Пак там, ІІ.2.5.
148
Пак там, ІІ.2.5.1.
149
За тях вж. MoReq2010 Modular Requirements for Records Systems;
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КЛАСИФИКАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИ
ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКАТА
НА ОСМАНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ,
СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА
Михаил Иванов, гл. експерт, ЦДА

Ц

елта на настоящата разработка е да представи слабо познати и
недостатъчно дискутирани проблеми, свързани с обработката и
изготвянето на инвентарни описи в процеса на работа в отдел Обработка
на архивни фондове при Централния държавен архив (ЦДА). По-конкретно, ще бъдат разгледани проблеми, свързани с действащата методическа
уредба, научно-техническата обработка (НТО) и актуалното състояние на
фондове, съдържащи османски документи. На базата на конкретни примери от Ф. 822 К Турски тапии и други старотурски документи (колекция)1, съхраняван в ЦДА, ще бъдат направени някои съпоставки между
принципите на османската дипломатика и настоящите правила в Методическия кодекс2, като регламент за работата с архивни фондове.
Ще бъдат посочени примери на несъвместимост при описанието и
каталогизацията на османски документи, илюстриращи спецификите
при класификацията на основните типове документи. Това ще насочи
вниманието към определени проблеми, свързани с НТО и класификацията на османотурски документи в нормативно-методическата уредба и
досегашната практика на ЦДА. Особено внимание се обръща на класификацията на видовете османотурски документи3, за да се изясни съставът и характерът на колекцията, която ще бъде представена.
Самата история на османската дипломатика не е цел на настоящия
текст4. Все пак трябва да се спомене, че в развитието си като научна дисциплина тя изминава във времето три етапа: начален (от 20-те години
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на ХХ в. до края на 40-те години); втори период (50-те до края на 80-те
години на века) и периода, започващ от началото на 90-те години на миналия век5. Прави впечатление, че всеки от тях се характеризира с наличието на научен труд, в който специално се обръща внимание на въпроса
за класификацията на османските документи.
За основополагащ труд в османската дипломатика се приема Увод в османотурската дипломатика на турското господство в Унгария, издаден
през 1926 г. Това е и първият опит за групиране на османските документи.
Фекете (авторът) приема, че те се делят на два типа – светски и религиозни.
Към първата група той включва като съответни подгрупи султански документи; документи на висши представители на властта; дефтери и сиджили; молби; писма; документи на кримските ханове. Във втората група
– религиозните документи, авторът причислява регистрирания материал
от шериатските съдилища, кадийски документи, вакфиета, фетви.
През 1966 г. Б. Недков публикува първия том на фундаменталния си
труд Османотурска дипломатика и палеография. В него той не приема класификацията на Фекете за изцяло коректна и пояснява, че при изграждането
на класификационна форма на типовете османски документи трябва да отразява управленската структура на Османската империя. Отчитайки спецификите на държавното устройство на империята, Недков разделя документите спрямо административната структура и така изгражда следната схема:
1) Султански документи: хат-и шериф и хат-и хумаюн (султански
послания), ферман, ираде, емр-и шериф (заповеди), берат (диплом), наме-и хумаюн (султанско писмо) и др.;
2) Документи на висшите органи на централното управление в столицата и губернаторите на провинции (бейлер-бейове): телхис и ариза
(донесения), кяат и мектуб (писма), емир-наме и буюрулду (заповед) и др.;
3) Документи на по-низшите органи на властта в провинциите и
в столицата: писма (тахрир, шукка, намика, мектуб и др.), свидетелства и разписки (тезкире, сенед, темессюк, пусула и др.), съдебни решения (илям, хюджет), разрешителни (рухсатнаме) и др.;
4) Документи на частни лица, отправени единично или колективно
до органи на властта: молби (арзухал и истида), колективни изложения
(махзар), писма (мектуб) и др.
През 1994 г. нов опит за типологизация представя в монографията
си М. Кютюкоглу. Тя изгражда следната класификация на видовете османски документи:
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1) Султански документи: ферман, берат, наме-и хумаюн, хат-и хумаюн, ираде-и сение (височайша заповед);
2) Документи на висшите представители на властта: буюрулду,
телхис, такрир (рапорт) и арз (донесение);
3) Документи от провинциалните центрове: мектуб, тахрир, шукка, телеграфнамета и адреси;
4) Местни/ведомствени документи: тезкире, кайме (писмо), темессюк, тахвил и сенед, илмюхабер6;
5) Петиции и молби: арзухал, махзар, ариза, мазбата и ляиха (меморандум);
6) Документи с религиозно-съдебен характер: фетва (отговор на
правен въпрос), илям и хюджет (съдебни решения), вакфие (правен документ за фондиране на имот за религиозни цели).
Очевидно, с тази схема се прави опит да се комбинират елементи от
класификациите и на Фекете, и на Недков, като т. 3 от класификацията
на последния е разделена на две части; а във връзка с класификацията на
Фекете е въведен отново раздел, отделящ документите на религиозните
институции. Тъй като тук не е мястото да се сравняват предимствата и
недостатъците на отделните схеми, бих искал да спомена, че според мен
класификацията, предложена от Б. Недков, дава най-голяма свобода при
организирането на документални масиви от различни по вид, несвързани помежду си документи, каквито са колекциите, и затова по-нататък в
текста ще се позовавам именно на нея.
Сега нека проследим теоретичните положения, свързани с научно-техническата обработка на османски документи, според Методическия кодекс на държавните архиви от 2013 г.7 Трябва да се отбележи, че в
съответните текстове липсва конкретност относно обработката и класирането на османски документи във фондовете, съхранявани в системата
на държавните архиви. Това, донякъде, би могло да се обясни с факта, че
една значителна част от османските документи в тези архиви са неделима
част от архивните фондове на религиозни и държавни институции, както
и от лични и родови фондове. Поради това обстоятелство, наличните османски документи биват класифицирани в класификационни схеми, отговарящи на спецификите на документи, резултат от по-късната дейност
на различни от османските институции или събирани като колекция. Ето
защо е трудно да се направи паралел между съществуващите формулировки за класификация на османотурските документи, основаващи се на
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тивно-методическа уредба за регистрацията, систематизирането и научно-техническата обработка на документалните свидетелства в архивите.
Все пак бихме могли да проследим как архивната методика в случая е
пропуснала да се съобрази със дипломатическата класификация, отнасяща се до османските документи. Това е отразено при НТО на архивни
фондове, съставени предимно от османски документи, доколкото при тях
най-ясно проличава различието с схемите на двете основни концепции
относно тяхното класиране.
Пример за липсата на споменатия синхрон би могъл да се даде с
архивна колекция, съставена изцяло от османски документи, каквато е
архивната колекция Ф. 822К Турски тапии и други старотурски документи (колекция). Тя включва голямо разнообразие от османски документи, а класификационната схема е изградена съобразно изискванията
на Методическия кодекс. Точно поради това тя е и най-подходяща за
подобно сравнение за класификацията на османските документи в ЦДА.
В тази връзка се налага да припомним и възприетите дефиниции за
архивна колекция: приравнена към архивния фонд класификационна единица [...], съставена от документи с различен произход, общи по тема,
вид, оформление и пр.8
В Методическия кодекс определението е почти същото: Архивната
колекция е съвкупност от документите на един или няколко фондообразуватели, обединени по тема, събитие, вид, оформяне и др.9
Същевременно МК предвижда и възможността за образуване на
архивни колекции от две групи фондообразуватели – държавни и общински институции10 или от личен произход11. За първата група фондообразуватели липсват конкретни указания, определящи обособяването
на архивни колекции при комплектуването на съответните архивни фондове. При втората група – документите от личен произход, се допуска
колекция, създадена: от фондообразувателя в процеса на неговата работа и състояща се от отделни видове документи (автографи, позиви,
картички, албуми, афиши, програми, изрезки от вестници и др.12
Визираният Ф. 822К е обособен през 1962 г. в резултат от обединяването на Частично постъпление № 17 и Частично постъпление № 18,
а в последствие към него допълнително са регистрирани различни документални материали, дарени или откупени от частни лица. Също така
във фонда е включена и колекция от османски банкноти от състава на Ф.
176К Министерство на външните работи и вероизповедания.
Дори само най-общ поглед върху документите, съдържащи се в раз144
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глеждания фонд, разкрива не само тяхното разнообразие, но и дава възможност за поставяне на дискусионни въпроси.
В състава на фонда се забелязват споменатите групи документи в
разделите на класификационните схеми, съдържащи се в цитираната
специализирана литература по османска дипломатика: султански документи (фермани и берати13), документи от висшите органи на властта
(мектуб14, илмюхабер15 и др.), документи от низшите органи на властта (тезкирета16, мазбати17, сенеди18 и др.), документи на частни лица
(писма19, разписки20 и др.). Освен посочените видове документи, фондът съдържа и два манускрипта, единият от които илюстриран с миниатюри21, както и няколко печатни закони и правилници. Хронологически
османските документи във Ф. 822К Турски тапии и други старотурски
документи (колекция) обхващат периода от 1595 г. до 1935 г.
Следователно Ф. 822К всъщност е колекция, в която се съхраняват
изключително разнообразни като вид документи, събирани в продължение на 40 години, като обединяващият класификационен признак за
включването им в състава на колекцията тях е бил османският език. На
практика по този признак фондът съответства на дефинициите за архивна колекция в МК.
Според методическите изисквания за научно-техническа обработка
документите в колекция, те могат да бъдат систематизирани по: тематичен, географски, номинален, азбучен, хронологичен и друг признак, в
съчетание на два и повече признака, или се запазва редът, даден от
създателя на колекцията22.
При обработката на Ф. 822 К документите са описани в един опис,
състоящ се от 83 архивни единици. Класификационната му схема е изградена както следва:
І. Документи от финансов характер
І.1. Приходно-разходни документи
І.2. Данъци и такси
І.3. Заеми
ІІ. Имуществено-стопански документи
ІІІ. Документи, свързани с османската армия
ІV. Документи от централната и местните власти
V. Регистри
VІ. Ръкописи
VІІ. Разни
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Почти половината архивни единици (а. е. 1–36) са в раздел І, а раздел ІІ включва следващите 20 архивни единици (а. е. 37–56). Останалите
27 на брой архивни единици в описа са разпределени между другите пет
раздела от класификационната схема.
Във всеки един от разделите архивните единици са подредени хронологически. Класификационната схема на фонда е изградена на тематичен принцип и структурирана спрямо вида и броя на документите във
всеки един раздел. Този подход е съобразен с изискванията на МК относно тематично обособените колекции.
Освен това, един паралел с представената по-горе класификационна
схема за османски документи на Б. Недков показва, че тя всъщност, макар и не толкова подробна, е сравнително по-логична и коректна с оглед
спецификата при класирането на тези документи.
Още веднъж ще подчертаем, че документалният състав на Ф. 822К
обхваща изцяло видовото разнообразие на документите, отразено и в
схемата, предложена от Недков – султански документи (фермани и берати), документи на висшите органи на властта (мектуб, илмюхабер),
документи на низшите органи на властта (тезкире, мазбата, сенед), както и документи на частни лица.
Налице са и документи, които не са споменати от Недков в неговата
класификация, което е предмет на бъдещи проучвания. Към тях се отнасят няколко печатни издания на Закон за горите23, няколко правилника
за експлоатацията на каменни кариери, гори, рудници и дърводобив във
вилаетите Манастър (Битоля) и Серез (Сяр)24. По класификационната
схема на разглеждания фонд те са разпределени към раздел ІІ. Имуществено-стопански документи с оглед на информацията, която дават
за стопанския живот в Османската империя.
Въпреки че в класификацията на Б. Недков подобни документи не
се споменават, лесно е да се направи връзка между вилаетските правилници за експлоатация на природни богатства и раздел ІІІ от класификационната схема на Недков, както и между Закона за горите и
султанските документи.
Още един пример за това, как схемата на Недков, която е сравнително
е по-опростена, но същевременно по-лесна за работа, дават документите
от раздел VІ. Ръкописи. Тук са включени заглавията на три архивни единици, съдържащи манускрипт на арабски, на османски и ръкописен Коран25.
И въпреки, че ръкописният Коран би могъл да предизвика известни съмнения относно мястото си в въпросната схема, то останалите два докумен146
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та трябва да попаднат сред документите на частни лица. По същия начин
би могло да се процедира и с печатните издания вестниците26.
В заключение: отбелязахме, Методическият кодекс предоставя голяма свобода при работа с колекции от архивни документи. Не по същия
начин обаче може да се решава въпросът относно архивни колекции,
съдържащи османски документи. Специално при комплектуването и регистрацията на Ф. 822К определящ елемент за обединяването на документите в колекция е техният език. Възниква обаче въпросът, доколко
последвалото обработване и систематизиране е коректно от гледна точка
характера на османските документи. Не смятам, че на този етап е възможно да се даде окончателен отговор, но трябва да се посочи необходимостта от прецизиране и допълване на съществуващите регламенти, съобразно теоретичните постижения на османската дипломатика. Давайки
за пример само една колекция и без претенции за изчерпателност на
разглеждания проблем, се изясни, че темата за обработката и систематизирането на османски документи, съхранявани в държавните ни архиви
сякаш е останала в страни от големите теми.
От друга страна, целенасочената обработка и систематизация на османоезични документи в ЦДА започва преди 10-15 години, но за разлика
от отдел Ориенталски сбирки към Ръкописно-документално и книжовно
направление (РДКН) на Националната библиотека „Св. Св Кирил и Методий“ (НБКМ)27, все още липсват традиции, регламенти и установена
практика. Въпреки това е необходимо да се разглеждат и дискутират подобни теми, след като османските документи, съхранявани държавните
архиви, започват все повече да се разкриват – не само като професионално предизвикателство за архивистите, но в крайна сметка, като достъпни
исторически извори за изследователите.

Бележки
Фондът е обработен от мен през 2014 г. като част от служебните
ми задачи. При обработката му се придържах стриктно към насоките за
научно-техническа обработка и групиране на документите в осъвременения през 2013 г. Методически кодекс. Настоящият текст представлява
опит да се сравни процеса на обработка на османски документи и несъответствията между методическите указания за обработка и установената
дипломатическа теория.
1
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Когато нататък се споменава Методически кодекс, се има предвид
осъвремененото издание от 2013 г.
3
Тук не е нужно да се спираме подробно на развитието в теориите
за класификация на османотурските документи, а само ще се очертаят
някои виждания в развитието на дипломатиката.
4
За подробен преглед върху зараждането и развитието на османотурската дипломатика като наука вж. Недков, Б. Османотурска дипломатика и палеография, С., 1966, с. 18–123; Стоянов, В. Дипломатика на
средновековните извори. Владетелски документи. С., 1991 г., с. 123–135;
Kütükoğlu, M. Osmanlı belgelerinin dili (Diplomatik), Istanbul, 1994, s.
6–13, и посочената там литература. Трябва да се отбележи също така и
значителното присъствие, не само като брой, но и като научно присъствие, на български учени в тази област.
5
За периодизацията на османската дипломатика вж. и Стоянов, В.
Цит. съч., стр. 132–135.
6
В този раздел са обединени различни видове тезкерета. Два различни по произход документа, са тезкире-и маруза (донесение), класирано
от Недков като документ на висшите органи на централното управление,
и мурур тезкиреси (разрешително), което е отнесено към документите
на низшите органи на управление.
7
Методически кодекс. Св. II. С., 2013 г.
8
Речник на българската архивна терминология. Авт. кол. Варна,
ВСУ „Черноризец Храбър“, 2002 г.
9
Методически кодекс. Св. II. С., 2013, с. 23.
10
Пак там.
11
Пак там, с. 154.
12
Пак там, с. 183–184.
13
Ф. 822К, оп. 1, а. е. 67 и 68.
14
Ф. 822К, оп. 1, а. е. 71.
15
Ф. 822К, оп. 1, а. е. 5.
16
Ф. 822К, оп. 1, а. е. 20–22.
17
Ф. 822К, оп. 1, а. е. 74.
18
Ф. 822К, оп. 1, а. е. 41.
19
Ф. 822К, оп. 1, а. е. 82.
20
Ф. 822К, оп. 1, а. е. 35, 36.
21
Ф. 822К, оп. 1, а. е. 77, 79.
22
Пак там. Прави впечатление, че инструкциите за систематизация
на документите в колекции са твърде схематични. Ако те се отнасят към
2
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колекции, съдържащи малко или ясно профилирани видове документи,
това не е проблем и дори дава голяма свобода. От друга страна това,
както ще се види по-долу, е недостатък при наличието на османски документи в даден фонд. Без спазване на структурата на класификация за видовете османски документи това може да доведе до излишно разрастване на класификационна схема.
23
Ф. 822К, оп. 1, а. е. 50.
24
Ф. 822К, оп. 1, а. е. 49, 52, 54, 56.
25
Ф. 822К, оп. 1, а. е. 77–79.
26
Ф. 822 К, оп. 1, а. е. 81.
27
За практиката в НБКМ и развитието на османистическата архивистика вж. Иванова, С. Комплектуване, формиране и разкриване на сбирките на Ориенталския отдел на НБКМ (към Пътеводител на Ориенталския отдел на НБКМ). Известия на държавните архиви. Т. 79, с. 3–48.
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ДВЕ ЦЕННИ ДАРЕНИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ
АРХИВ ОТ 2014 г.
Илонка Колева, УА – СУ

П

рез изминалата 2014 г. Университетският архив на СУ (УА на
СУ ) се обогати с две изключително ценни постъпления в колекцията от лични фондове – на първия български геолог проф. Георги
Златарски и на познатия на няколко поколения глас на Радио ВВС – Лондон, Петър Увалиев.
Бих искала да представя на участниците в ІХ конференция по случай Деня на специалност Архивистика и документалистика в Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както фондообразувателите, така и документалния състав на фондовете им.
За аудиторията ще поясня, че самата аз съм дипломиран архивист в
МП Документален и архивен мениджмънт на специалността, като преди това съм завършила и предходната специализация Архивистика към
специалност История, а понастоящем съм началник на УА – СУ.
***
Проф. Георги Златарски за геолозите е личност и специалист от такава величина, каквато за историците е брат му проф. Васил Златарски.
Г. Златарски е роден през 1854 г. във Велико Търново. Завършва естествени науки в Загреб, Хърватска. След връщането си в България през периода
1880–1894 г. заема службата на държавен геолог-минералог към различни
министерства. В качеството си на пръв и единствен експерт в своята област,
Златарски се изявява не само като изследовател, но именно той организира
и първите геоложки проучвания в България. За целта провежда редица експедиции и теренни проучвания в различни региони на страната.
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През 1894 г. е назначен за извънреден преподавател по геология във
Висшето училище в София, а на следващата година е избран за хоноруван доцент. От 15. 04. 1897 г. Георги Златарски e редовен професор, титуляр на катедрата по геология. Във Висшето училище, а в последствие
и в Университета, той чете лекционните курсове по геология и палеонтология. Още през същата година проф. Златарски е избран и за ректор
на Висшето училище, като вторият му ректорски мандат е през учебната
1901/1902 г. През учебна 1903/04 г. проф. Г. Златарски е декан на Физико-математическия факултет. Също така той е член на редица български
и европейски академии и дружества.
За проф. Георги Златарски негови съвременници обобщават, че със
научните си разработки, както и с цялостната си професионална и преподавателска дейност, той създава и едновременно олицетворява една
от най-забележителните епохи в историята на българската геология. По
образование, поведение, научна етика и целенасоченост проф. Георги
Златарски е истински гражданин на Европа, който прави чест на отечеството си и се е равнява на своите европейски съвременници.
Умира внезапно на 9. 08. 1909 г. във В. Търново.
Що се отнася до дарените документи на проф. Г. Златарски, през
2010 г. те са предадени от внуците му проф. Георги Златарски и проф.
Васил Златарски на Декана на Геолого-географския факултет. Поради
съхраняването им преди това при неподходящи условия, физическото им
състояние при постъпването им в Университетския архив не беше добро.
Част от документите на места бяха повредени от гризачи, а върху други
имаше прах и плесени, които са противопоказни за хартията и текста.
Като член на БАН, в Научния архив на Академията, също има регистриран архивен фонд на проф. Георги Златарски. Обемът му е около
40 а. е., които съдържат предимно бележки и записки от геологически
проучвания, писма със служебен и личен характер и др.
Личният му фонд, предаден и обработен в Университетския архив,
е значително по-богат и с разнообразен състав от гледна точка видовете
документи. Техният брой е 322 документа, които са систематизирани
съответно в 270 а. е.
По-конкретно, във фонда се съхраняват: лекциите на проф. Златарски
по геология и палеонтология; ръкописи на негови научни изследвания;
студии и статии, подготвени за печат в научни списания; много определения за фосили, намерени и описани от него; записки с теренни проучвания
в различни части на страната; библиографски бележки за използвана чуж151
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дестранна литература; писма от негови близки и студенти. Особено ценен
и интересен е подготвеният от проф. Златарски, но неиздаден, Атлас по
палеонтология, който съдържа голям брой уникални изображения.
Във въпросния фонд в УА – СУ са запазени и няколко документа от
първия ректорски мандат на проф. Златарски. За съжаление, от втория
му и мандат, както и като декан на Физико-математическия факултет,
няма съхранени документални свидетелства.
При обработването на фонда най-голямо впечатление ми направи
стремежът на автора да бъде оползотворен на практика всеки милиметър
хартия. В днешно време, когато разполагаме неограничено с хартия за
писане или с възможността да пишем по всяко време на компютъра си,
когато можем да направим справка в интернет пространството по всеки
въпрос, който проучваме, а също да си купим, преснимаме или дигитализираме необходимата ни книга или списание, достигналият до нас архив
в резултат от дългогодишните системни усилия на проф. Златарски да
документира живота и делото си, лично мен ме респектира. но не само с
безспорната си историческа и научна ценност. Специално определянето
на научната стойност на документалното наследство на проф. Георги
Златарски е задача на специалистите – геолози. За мен дори разчитането
на научните термини изискваше допълнителни усилия и справки с оглед съставянето на коректни заглавия на съответните архивни единици
и в описа, като архивен справочник. Въпреки това обаче в случая бях
респектирана също от положения огромен труд да се напишат повечето
текстове на ръка, да се резюмират и преведат редица проучвания и статии на чужди учени, доколкото български библиографски източници в
тази област все още са липсвали, да се водят бележки и изготвят скици
за многобройните теренни проучвания в течение на години.
Интересно е да се отбележи, че лекциите на проф. Златарски за различните курсове в обем от по 400–800 гъсто и ситно изписани страници,
някой от които са четени на студентите в течение на петнадесет и повече
години, съдържат датите по семестри, прилежно добавени с молив.
Много бележки и записки са разположени в останало свободно място в писма, бланки и други, което изключително затрудняваше работата
с описанието и систематизирането им. Причината е, че те едновременно
се отнасят за различни текстове и имат историческа или научна стойност.
Като цяло документите от този фонд показват, как са направени
първите стъпки, заслуга изключително на проф. Георги Златарски, в
една нова и непозната у нас по същото време наука и университетска
152

Илонка Колева

специалност, каквато е била геологията. Коректен и задълбочен в проучванията си, той дори отказва пред тогавашния министър на народното
просвещение назначението си като ректор в същата година, в която е
избран за професор. Във връзка със споменатия отказ са запазени две
чернови на писмо, с което проф. Златарски го уведомява, че Академическия съвет му е оказал най-голяма чест, избирайки го за ректор на
Висшето училище. Според него обаче, че като новоназначен професор
първата му и най-голяма длъжност е да се подготви в предметите,
които ще преподава и да се посвети всецяло на преподавателската работа. От друга страна, се опасява, че тези му занимания ще попречат
на административните ангажименти, които ще има в качеството си на
ректор на Висшето училище, поради което моли да бъде освободен от
предстоящия мандат.
Тук искам да посоча и един пример за работата на архивиста, за
това, че трябва да се запомня всичко видяно и прочетено през годините,
за да се правят необходимите връзки, когато се наложи. При обработката
на фонда попаднах на чернова на писмо от проф. Г. Златарски до неизвестно лице. В писмото се изтъкваха заслугите, които има същото лице
за възраждането на българския народ, и се изразяваше готовност Висшето училище да прибере за съхранение библиотеката и архивата му. Получателят на писмото щеше да си остане неизвестен, но си припомних,
как години преди това, когато по друг повод проучвах протоколите от
заседания на Академическия съвет в тях се споменаваше, че е отправена
покана към Гаврил Кръстевич да предаде библиотеката и архивата си
във Висшето училище.
Направената справка потвърди, че поканата е отправена по времето на мандата на Златарски, което позволи категорично да бъде идентифициран получателят (адресантът) на писмото. Все още остава без
отговор въпросът, къде са всъщност архивът и библиотеката на Гаврил
Кръстевич, които навремето са пристигнали в библиотеката на Висшето
училище. Фактът е потвърден в протокол на Академическия съвет, но
понастоящем документите и книгите са в неизвестност. В случая можем
само да се съжаляваме, че не са положени необходимите усилия те да
бъдат съхранени.
Като цяло личният архивен фонд на проф. Георги Златарски, който
ни дава възможност да отправим поглед към първите години на Университета и неговите преподаватели, вече е обработен и е достъпен за
читателите и изследователите в Университетския архив. Бих искала да
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споделя, че е вълнуващо предизвикателство да обработваш архив на
учен, чиято наука всъщност ти е непозната, но именно работата ми в
Университета ми дава предимството да се консултирам със съответните
специалисти. И този път ни беше оказано необходимото съдействие, за
да бъдат описанията на документите и ръкописите, респ. заглавията на
архивните единици във фонда на проф. Г. Златарски пълни и коректни.
През същата година, съвместно с Университетска библиотека подготвихме две изложби по повод 150 г. от рождението на проф. Георги
Златарски, които предизвикаха голям интерес не само сред гилдията на
геолозите, но и сред академичната общност. Този интерес породи идея от
страна на наследниците на проф. Златарски, да се потърсят средства за
дигитализиране поне на част от богатото му документално наследство.
Надявам се с общи усилия да успеем да реализираме намеренията си.
***
През тази година (2015), ни предстои нова интересна задача – да се
преведе и обработи архивът на един от най-видните български интелектуалци-изгнаници Петър Увалиев. Дипломат, обявен в края на 40-те години на миналия век от тогавашните български власти за невъзвращенец,
домът му в Лондон на практика е неофициалното българско посолство.
Освен това в течение на почти половин век Увалиев, както е известно, ежеседмично води по Радио BBC – Лондон своите беседи с коментари за изкуство и култура: Пет минути с Петър Увалиев. В България
той е става популярен именно с тях, но неговите съвременници допълват
портрета му: превъплъщенията му са многобройни: театрален постановчик и критик, изкуствовед, филмов продуцент, писател, университетски преподавател, гостуващ професор, лектор, журналист, ерудит с принос в области като философия на историята и изкуството,
психология и психоанализа, антропология и лингвистика, който по образование е юрист и философ и владее 7–8 езика.
През 50-те и 60-те години на ХХ в. се занимава активно с кино и театър,
като за целта работи с редица изтъкнати европейски режисьори и актьори.
През 1992 г. Петър Увалиев е удостоен с почетното звание Doktor
honoris kausa на Софийския университет през 1992 г.
Архивният фонд на Увалиев е дарен на УА – СУ от неговата съпруга
Соня Рув в рамките на честването на 100-годишнината от рождението
му през м. януари 2015 г. Предадени са 8 големи кашона с документи и
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лични вещи. Сред документите са: текстове на радиобеседи, четени по
BBC; писма и пощенски картички; лекционни курсове на Увалиев, четени в университети в Мексико и Финландия; доклади, ръкописни текстове, бележки и скици; дневници, записки и тефтерчета с разнообразно съдържание; брошури и каталози за изкуства; филмови проекти – текстове
на сценарии, записки и бележки; радиопиеси; радиобеседи на френски
език за радио France Culture; фотографии и др.
Голяма част от предадените документи са на английски, френски,
италиански, испански и немски език, което ще забави обработката на
фонда, тъй като се налага превод и съставяне на анотации от много езици, с които няма да можем да се справим сами.
Факултетът по Славянски филологии чрез доц. Огнян Ковачев, който инициира и организира предаването на архива на Петър Увалиев в
Университета, финансира от средствата за един малък проект превода
на част от документите. Надявам скоро да започнем работа със специалисти-преводачи по съответните езици, за да успеем в рамките на две
години да обработим фонда и той да стане достъпен за читатели, тъй
като вече се проявява обясним интерес към него.
Бих искала да завърша с признанието, че се радвам да работя именно в Архива на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, защото
тя ми дава възможност да се докосна и обработвам не само административните документи, но и уникални документални свидетелства за историята на университета, намиращи се в даряваните лични фондове на
бележити университетски учени, преподаватели и интелектуалци, свързани с Алма матер.
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Н

а 28 декември 2002 г. Министерският съвет на Република България с Решение № 866 прие Стратегията за електронно правителство, чиято основна цел бе да очертае прилагането на информационните
технологии в държавната администрация. Последните трябваше да бъдат
не само въведени, но и интегрирани помежду си с цел да се осигури междуинституционален обмен на данни и информация. По този начин Стратегията предвиждаше да разгърне реализирането на електронното правителство в три основни проявни форми, очертани по оста администрация
– граждани, администрация – бизнес и администрация – администрация.
Първата форма регламентира отношенията между администрацията и
гражданите чрез електронните услуги, които последните получават от
първата и се възползват от тях през Интернет. Взаимодействието администрация – бизнес обхваща различни диалогови равнища, отнасящи се
до обществените поръчки, данъците, лицензионните режими и твърде
спорният аутсорсинг на държавни функции по обслужване на гражданите с информация от държавни органи. Третата форма на взаимодействие
в е-правителството регламентира връзките между различните звена на
държавната и местната администрация в контекста на обмена на данни
и информация между тях от една страна и вътрешноведомствената комуникация от друга. За да се превърне Стратегията за е-правителство в
реалност бяха приети редица закони като този за електронния документ
и електронния подпис, за достъпа до обществена информация, за защита на личните данни и др., които очертаха правната рамка за изява на
институциите в условията на информационното общество. За предар156
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хивното поле електронното правителство означава не само прилагане на
новите технологии в осъществяването на информационно-деловодната
дейност и управлението на учрежденските архиви, но и изправяне пред
предизвикателствата, свързани с новопоявилите се електронни документи и свързаните с тях електронно деловодство, съхранение и архивиране.
Сравнително бързо получиха разпространение различни автоматизирани деловодни системи, изградени на основата на действащата от 1979 г.
Единна държавна система за деловодство (ЕДСД). Всички те в значителна степен ускориха изпълнението на процесите по регистрация, насочване за изпълнение, сроков контрол и архивиране на входящо-изходящия
документопоток в администрациите. За сметка на това нито един софтуерен продукт не бе насочен към изпълнението на процесите и дейностите
в учрежденските архиви, които и днес продължават да сотят встрани от
набиращата все по-голяма скорост технологична революция. Така само
отчасти бяха изпълнени критериите на Стратегията за електронно правителство в предархивното поле, още повече, че завоювалите позиции
автоматизирани деловодни системи не разполагат с възможности за междупродуктов интегритет. Защото първоначалният стремеж бе концентриран върху технологизацията на администрацията за сметка на внедряването на интегрирани междуинституционални високотехнологични решения. Вратата за безпринципното навлизане на софтуерни разработки с
различна насоченост се отвори широко за различните лобита от IT-сектора, които всячески се стремят информационно-комуникационната ни
инфраструктура да остане парцелирана на сфери на влияние и в нея да
шестват всевъзможни програмни продукти, автоматизиращи един или
друг аспект от управлението. Някак неусетно електронното правителство
се сведе само до проста компютъризация на държавната администрация,
за да се стигне до всеобщото усещане за неговия провал.
Като краен резултат срещу значителни публични средства централната и местната администрация се сдоби с капсолирани автоматизирани
информационни системи и бази от данни с възможност за е-услуги към
гражданите и бизнеса, но без да е в състояние да обменя данни и информация по между си. За да се преодолее този недостатък през 2007 г. бе
приет Законът за електронното управление (ЗЕУ), в сила от 2008 г, чрез
който законодателят цели да унифицира предоставянето на електронни
услуги на гражданите и бизнеса; да установи принципа за еднократно
събиране на данни и информация; да въведе спазването на определени
157

Електронно управление срещу електронно правителство

стандарти при създаване, съхраняване, обработка и обмен на информация между държавните органи и организации; да регламентира условията за достъп по електронен път до информация от и в публичния сектор.
Именно ЗЕУ се разглежда от някой автори като начало на прехода от
несъстоялото се електронно правителство към електронно управление.
Същите, за да прикрият неуспеха на електронното правителство го определят като елемент на електронното управление. Оставайки настрана словесния фураж, с който се обосновава подмяната на електронното
правителство с електронното управление въпросът защо реализацията
на Стратегията за електронно правителство не успя и се наложи нейната
подмяна със Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014–2020, приета с Решение № 163 на Министерския
съвет от 21 март 2014 г., едва ли има логичен отговор още повече, че апологетите на електронното управление го разгръщат в проявните форми
на електронното правителство. Акцентът е поставен върху ускоряването
на автоматизацията и цифровизацията на административните процеси и
дейности в публичния сектор чрез интегрирани в комуникационно отношение софтуерни решения, цел и на Стратегията за електронно правителство. Електронното управление обаче има подчертан интерес към
електронните услуги в контекста на различни секторни политики (здравеопазване, образование, сигурност). Услуги, които са насочени към администрирането и в различна степен информирането на потребителя.
Едно от достойнствата на Стратегията за електронно управление е
признанието, че без подобряване на информационно-деловодната дейност
трансформирането на администрацията в цифрова посредством интеграция на информационните процеси е невъзможно. А създаването на бази
данни, съхраняващи всички данни за неструктурирани и структурирани
електронни и хартиени документи, обект на административния документооборот (съществен компонент на е-услуги и информация към гражданите и бизнеса) е немислимо при наличието на неподредени учрежденски
архиви. Последните никак не са малко.
Пренебрегването на трупаните вече повече от две десетилетия проблеми в предархивното поле на практика заплашва да турпелира изграждането на интегрирани автоматизирани административни системи и бази от данни. Това съвсем естествено насочи интересите на IT-сектора
към търсене на частни моментни решения по места.
Считайки за нецелесъобразно да хвърлят усилия към подобряване
функционирането на традиционните учрежденски архиви на хартиен
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носител (с това нека се занимават архиварите от Държавна агенция „Архиви“) софтуерните разработчици, впили поглед в предархивното поле
като важен компонент от реализацията на електронното управление, успяха да се сдобият с редица законови и подзаконови нормативни разпоредби за изграждането на нови – електронни архиви. Тези разпоредби,
вместо да се позоват на съществуващата традиция, международни, общностни, регионални и местни стандарти, въвеждат изисквания, които
създават повече проблеми, отколкото решават. Възкръсвайки стари библиотечни похвати те посягат върху свещения за всеки архивист постулат
за единство и недробимост на архивния фонд. Предлагайки класификация и подредба на входящия, изходящия и вътрешния документооборот
въз основа на номиналния признак на документа (неговия вид), отхвърляйки Номенклатурата на делата със срокове за тяхното съхранение като
основно класификационно средство и инструмент за експертиза на ценността те поставят под въпрос способността да се формират изчерпателни и добре структурирани в тематично отношение преписки. Последното е във вреда както за управлението, така и за състава и съдържанието
на Националния архивен фонд.
Процесите в деловодството независимо от това дали то е електронно или хартиено е необходимо да са проекция на международния стандарт MoRec. Според него регистрационно-класификационната схема на
документите трябва да се обвърже с прецизна класификационна схема,
която да обезпечи подредбата и по-нататъшното им използване в учрежденския архив. MoReq препоръчва управлението на документите независимо от тяхната природа, да се извършва така, че те да се депозират
въз основа на тематичната си обвързаност (пряка или косвена) във виртуални дела, поддела и томове, които от своя страна да се структурират в
пространството чрез тематична класификационна схема. А каква по-добра такава от Номенклатурата на делата със срокове за тяхното съхранение? По този начин MoReq недвусмислено осигурява приемственост
между традициите, утвърдени в областта на класическата регистрация и
деловодство в администрациите, и новите документни формати — електронните, като облагородява тези традиции с възможностите на високите технологии. На практика, според авторите на разглеждания международен регламент, електронните и хартиените документи имат един и същ
жизнен цикъл, но различна среда за съхранение — дигиталните, в административно-деловодната база данни, а традиционните – в архивохранилище. Тъй като и двата вида документи са част от един архивен фонд
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– този на учреждението – тяхното управление, класификация и подредба
при съхранението им, би следвало да се основава на общи критерии. Защото, единството и недробимостта на архивния фонд са неприкосновени. Дали документът ще шества във виртуалния или материалния свят,
конструктите на неговото тематично обозначение в пространството – дело, поддело (респективно преписка), том се запазват.
Към всичко това трябва да се прибави и мълчаливият отказ управлението на учрежденските архиви да се приведе в съответствие със съвременното технологично равнище. Пътищата за неговото преодоляване могат да се разгърнат в две основни направления – донатстройка на наличните автоматизирани приложения за управление на деловодната дейност с
модул за изграждане на учрежденски архив или създаване на самостоятелен продукт за конструиране и обслужване на учрежденски архив.
И двата подхода са приложими, тъй като биха разрешили различни,
създали се по места казуси, но и тук при реализацията им е необходимо
да се има предвид, че софтуерните технологии, на които ще се заложи,
трябва да са технически сертифицирани по ISO, а конструкцията на изградените чрез тях бази от данни е наложително да отговаря на действащите
в страната професионални архивни стандарти, регламенти и политики.
И така: ако електронното управление надгражда електронното правителство, за да се случи то е редно най-напред да се приведе в съответствие дейността в т. нар. предархивно поле като важна предпоставка за
създаването на качествени в информационно отношение бази от данни,
фундамент за доброто управление и качествени електронни услуги. Ако
електронното правителство бе само частично внедряване на високите технологии в отделни сектори от архивно-информационния отрасъл то електронното управление трябва да завърши този процес и то не чрез самоцелни решения, а чрез ясна стратегия и политика.
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ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СИСТЕМАТИЗИРАНЕ
И ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРХИВНИТЕ РЕСУРСИ
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО ИСТОРИЯ
(Информационни ресурси за стопанската политика на
правителството на Андрей Ляпчев 1926–1931 г.)
Драгомир Томов, НА – БАН

С

тремежът на архивите в условията на съвременната технологична парадигма е да осигурят ефективни е-услуги, съобразени
с очакванията и потребностите на различните категории потребители. В
тази насока се обръща специално внимание на възможностите за подготовката на различни електронни архивни справочници, които да улесняват и подпомагат изследванията по история.
На 16–17 април 2015 г. се проведе IX конференция на специалност
Архивистика и документалистика, в СУ. На нея презентирах електронен
тематичен каталог по темата, която проучвам през последните години:
Информационни ресурси за стопанската политика на правителството на
Андрей Ляпчев (1926–1931). Считам, че този вид архивни справочници
осигуряват възможност за систематизиране на резултатите от издирването и подбора на съответните документални ресурси във връзка с конкретни изследвания по история, като предпоставка за пълноценното използване на информационния им потенциал.
***
Началната страница на разработения електронен каталог представя
темата на посоченото проучване, класификационната схема на справоч161
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ника и източниците на документалните ресурси, описани в каталога. Има
и препратка към кратка историческа справка по формулираната тема.
Съвременните исторически изследвания се базират на широка база
от архивни източници – документи, създадени в резултат от дейността
на държавните институции, летописи, периодични издания, спомени и
др. За представянето им успешно може да се използва релационната база
от данни, което на практика означава създаването на нов тип електронни справочници. Предимството им е, че по своя състав и структура те
са динамични с оглед техния постоянно увеличаващ се информационен
потенциал в процеса на конкретното историческо проучване.
Втората половина да 20-те години на миналия век за държавата ни
са период на относитeлна икономическа и политическа стабилизация,
характеризираща се с укрепването на лева, увеличаване на чуждестранните инвестиции и развитие на банковата сфера, както на промишлеността и търговията.
Тук е моментът да уточня, че под понятието стопанска история се
разглежда цялото многообразие на икономическия живот – стопанските механизми, отделните отрасли на стопанството (промишленост,
селско стопанство, транспорт и др.), историческото развитие на икономическата база на обществото, икономическите институции (данъчни, ценови, кредитни, помощни, ръководни, производствени и др.),
стопанското законодателство и стопанската политика на страната,
търговията и външноикономическите връзки.
През разглеждания период България, както е известно, се управлява
от Демократическия сговор, като министър председател е Андрей Ляпчев. Той ръководи три правителства:
– 4 януари 1926–12 септември 1928 г.;
– 12 септември 1928–15 май 1930 г.;
– 15 май 1930–29 юни 1931 г.
И в трите правителства знаковите фигури са министър-председателят, Атанас Буров, министърът на външните работи и изповеданията, и
Владимир Моллов, министър на финансите.
Определящ фактор за развитието на българската икономика през
разглеждания период е външното финансиране, осигурено чрез съдействието на тогавашното Общество на Народите (ОН), чрез два крупни
заема – Бежанския от 1926 г. и Стабилизационния от 1928 г. , в размер
малко над 8 мил. английски лири.
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Първият от тях е предназначен за настаняване на бежанците, които
идват в България след края на Първата световна война (ПСВ). Техният
брой според различни източници достига до 300 000 души или 52 000
семейства. Със средствата от Бежанския заем правителството на Андрей Ляпчев устройва над 28 000 семейства1.
Целта на Стабилизационния заем е средствата от него да се използват
за финансовата и стопанската стабилизация на страната. Според условията за неговото отпускане, в България се извършва промяна в бюджетната
политика. По-конкретно, въвежда се система на месечни бюджети, чрез
които се контролират държавните разходи и натрупването на бюджетен
дефицит. Новата система не допуска да се предприемат извънредни разходи, ако преди това не са подсигурени от съответни приходи. В резултат
през 1927 г. и през 1928 г. е преодолян дефицитният характер на бюджета.
Извършва се преустройство и на Българска народна банка (БНБ).
Същата е преобразувана в чисто емисионна банка и е учредена Българската ипотекарна банка2.
На 3 декември 1928 г. влиза в сила Законът за стабилизирането
на лева и за монетната циркулация в Царство България. Чрез него се
извършва т. нар. легална стабилизация на лева, като се потвърждава съществуването на златно-девизния еталон. Съгласно посочения закон, 92
лв. са равни на 1 гр. злато3.
Същевременно, към края на десетилетието бързо се разширява кредитната система. За целта се учредяват банки с чуждестранен капитал:
Унгаро-българска банка, Италианска търговска банка, Франко-белгийска банка, Дойчебанк и Пражка кредитна банка. До 1929 г. всички
акционерни банки в страната увеличават пласментите си повече от два
пъти в сравнение с 1924 г., като на банките с чуждестранен капитал се
падат 45% от пласментите на всички частни банки4.
Съществени промени се наблюдават и в областта на селското стопанство. Териториалното прекрояване след ПСВ създава предпоставка за промяна в земеделската карта на страната. Зърненото земеделие,
свързано с изгубената Добруджа, е компенсирано с интензивни технически култури (тютюн, захарно цвекло, слънчоглед, зеленчуци). Тютюнът
е основният двигател на експортния сектор. А голяма част от чуждестранните капитали, влезли в страната ни, осигуряват необходимата финансова основа на бурно развиващата се търговия с този продукт5.
През разглеждания период развитие бележи и промишлеността.
Наблюдава се оживление главно в три направления: значителни за бъл163
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гарските мащаби капиталовложения, увеличено производство и реализиране на висока норма на печалба, като основна роля играе чуждестранния капитал.
Прави впечатление, че се развиват отрасли с ниска капиталоемкост
и бърз оборот на капитала. През 1929 г. подчертан превес продължава да
има леката индустрия на чело с хранителната, тютюневата и текстилната6.
Промени настъпват и в областта на търговията. Като изключим
външните заеми и навлизането на чуждестранни инвестиции в България,
тя продължава да е основният източник на държавата за необходимата
чуждестранна валута. В основата на търговията и особено на експорта
е селското стопанство. То определя обема и структурата на износа. Зърнените храни отстъпват водещата позиция на споменатите технически
култури, и най-вече на тютюна. Увеличава се и относителният дял на животинските продукти – яйца, живи и заклани животни и птици, кожи и
произведения от тях. Промени настъпват и в относителния дял на участие на други държави в българския износ. Основният дял се насочва към
държавите от Централна Европа (Германия, Австрия и Швейцария)7.
Развива се кооперативното движение и кооперативният кредит. Андрей Ляпчев е известен и с пристрастието си към кооперативното движение. От 1924 г. той е Председател на Съюза на популярните банки и член
на Управителния съвет на Общия съюз на земеделските кооперации.
През 1927 г. е избран за председател на Върховния кооперативен съвет8.
През 1929 г. настъпва Световната икономическа криза. Тя се оказва
пагубна за развитието на икономическите и стопанските процеси в света. Кризата засяга и България. Предизвиквайки катастрофален спад на
цените на селскостопанските стоки на световния пазар, тя обезценява
изкупните цени и на българската продукция – 3 пъти спадат цените за
пшеницата, повече от 3 пъти за царевицата, около 3,5 пъти за тютюна,
над 5 пъти за фасула, и т. н. Последвалите ненавременни и непопулярни
мерки, предприети от правителството на Андрей Ляпчев, в крайна сметка са една от основните причини за падането на сговористите от власт9.
***
Връщайки се отново към електронния каталог, ще отбележа, че от
началната му страница могат да се разгледат и фондообразувателите, чиито документи са включени в справочника.
Основните използвани източници са архивните фондове и докумен164

Информационните технологии като възможност за систематизиране...

ти, които се съхраняват в българските архивни институции. Това са Централен държавен архив (ЦДА), Български исторически архив (БИА) и
Научен архив на Българска академия на науките (НА – БАН).
Документалните свидетелства, издирени в ЦДА, са възникнали в
резултат от дейността на официалните държавни институции. Те се съхраняват във архивните фондове на: Министерство на финансите (Ф.
159К), на БНБ (Ф. 285К), Министерство на земеделието и държавните
имоти (Ф. 194К), Главна дирекция на държавните и гарантираните от
държавата дългове (Ф. 258К), Комисарство на обществото на народите (Ф. 467К) и др.
Интересна информация във връзка с проучваната тема се съдържа и
в някои лични фондове, формирали се в резултат от живота и дейността
на преки участници в събитията, като този на Андрей Ляпчев (Ф. 252К),
Владимир Моллов (Ф. 769 К)10, Никола Стоянов, директор на Дирекцията на държавните и гарантираните от държавата дългове (Ф. 1067К).
Документите, съхранявани в БИА и НА – БАН са изцяло от личен произход, а фондообразувателите са политици, интелектуалци и изследователи,
свързани пряко или косвено с разглежданите събития, или са изследователи
на икономическите и стопанските процеси през разглеждания период.
Сред фондообразувателите от БИА се открояват имената на Христо Шишманов, който работи в Министерството на Външните работи,
Министерството на търговията и земеделието, а през периода 1930–
1932 г. е началник на Бюрото за търговски договори към Министерството на търговията (Ф. 207), Славчо Загоров, икономист, секретар
на Главната дирекция на статистиката (Ф. 218), Стамо Колчев Пенчев, дългогодишен служител в БНБ (Ф. 220), Константин Бобчев, икономист, секретар на Българското икономическо дружество, преподавател
и професор в СУ (Ф. 220).
В НА – БАН се съхранява документалното наследство на Георги Данаилов, икономист, народен представител, а през 1930–1931 г. е министър
в Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството в третото правителство на Ан. Ляпчев (Ф. 48К), Тодор Владигеров, икономист, доцент по стопански науки в Хуболтовия университет в
Берлин (Ф. 59С), Янаки Моллов, професор по икономика в Софийския
университет, (Ф. 178К), Тодор Влайков, журналист, народен представител
(Ф. 216К). Интерес за разглежданата тема представляват и мемоарите на
Стойчо Мошанов, съхранявани в Сбирка IV – Ръкописи на трудове.
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От началната страница на каталога може да се премине към същинската описателна част. Данните са систематизирани в следната класификационна схема, включваща осем раздела. Те обхващат основните
въпроси и задачи, пред които се изправя правителството на Ан. Ляпчев
в областта на стопанската си политика:
I. Бежанският въпрос и заема за настаняване на бежанците
II. Стабилизационният заем
III. Бюджетна и финансова политика
IV. Развитие на банковата система
V. Развитие на селското стопанство и промишлеността
VI. Търговия
VII. Кооперативно дело
VIII. Стопанската криза и България
Електронният каталог включва общо описанията на 459 документа
по темата, които са подредени в отделните раздели по хронологичен ред.
Отделните описания съдържат заглавието на съответния документ.
Всяко описание съдържа следните елементи: вид на документа, автор (ако
е известен), адресат (ако е известен), кратка анотация на съдържанието,
но без сведенията, несвързани с тематиката на каталога, датата и мястото на създаване на документа, исковите данни (архив, фонд, опис, а. е.,
л.), оригиналност, начин на съставяне на документа, език (ако е различен
от български) и особености на документа (ако е нарушена целостта на
документа, има нечетливи полета и др.). При наличието на публикация на
съответния документ, са посочени изданието и страницата/ите.
Към по важните и интересни документи има препратка, която разкрива целия или част от текста им. Съответната археографска обработка е направена въз основа на установените правила за публикуване
на архивни документи. Съдържанието на оригинала, поместено непосредствено след заглавието, е предадено с използваните днес буквени
и препинателни знаци, като са запазени всички характерни особености
на езика и стила на епохата, както и някой правописни особености. В
квадратни скоби са поставени:
а) всички добавки към съдържанието, направени от съставителите
на сборника за по-голяма точност и яснота;
б) допълнително написаните върху оригинала на документа текстове (резолюции, надписи, бележки), включително след основното му съдържание в хронологична и смислова последователност;
в) обозначените с пунктир не разчетени думи или части от тях;
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г) обозначените с многоточие пропуснати части от документа, които
нямат връзка с темата на електронния каталог.
Електронния каталог е снабден с именен и географски показалец.
***
Целта на подобни справочни издания в електронен формат е да се
систематизира издирената и подбрана изворова база по дадена тема,
спазвайки всички методически изисквания относно типологията на описание и публикуването на архивни документи. В състава им може да
влязат и описания на документи, които по стечение на обстоятелствата
не се съхраняват в българските архиви. Такъв е случаят с Женевския
протокол от 10 март 1928 г., подписан във връзка със Стабилизационния заем. Освен за начина на разпределяне на сумите от заема, в него се
визира официалната българска политика във връзка със стопанското и
икономическо развитие на страната, в това число и предстоящата модернизация на банковата, бюджетната и данъчната ни система.
Протоколът е обнародван в Държавен вестник (ДВ) с Указ на Цар
Борис III от 12 май 1928 г.11 При проучването на документалните оригиналите на Протокола и на Указа не бяха намерени. Ето защо за описанията им в е-каталог е използван съответно текстът, публикуван в ДВ.
Аналогична е ситуацията и със Статистическите годишници на
Царство България. Те са официални печатни издания на Министерството на финансите, съдържащи цялата статистическа информация за
стопанското развитие на България. В архивите обаче са запазени много
малка част от съответните документи (статистически анкети, таблици,
проучвания и др.), въз основа на които те са били изготвени.
Следователно, електронните архивни каталози под формата на релационна база от данни са със сравнително най-висок информационен
потенциал от останалите видове справочници, доколкото в тях може да
се опише, систематизира и публикува цялата издирена и подбрана документална изворова база по темата на дадено историческо проучване.
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АРХИВЪТ НА АТАНАС ШАРЕНКОВ,
СЪХРАНЯВАН В ЦСВП „ПРОФ. ИВАН ДУЙЧЕВ“1
(Предварителни бележки)
д-р Калина Минчева, ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“

В

Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ –
ЦСВП, се съхраняват личните библиотеки и част от архивното наследство на редица български и чуждестранни учени, сред които Иван Дуйчев, Асен Василиев, Атанас Шаренков. През последните години започна
обработката и дигитализацията на отделните архивни сбирки (архивни
фондове от личен произход). На първо място се подготвят подробни
електронни описи, които ще бъдат достъпни в Интернет пространството. Успоредно с това се работи по двугодишен проект за дигитализирането на фотоархивите на Асен Василиев и Атанас Шаренков, които ще
бъдат качени в сайта SU-digital.
Разглежданият архив на Атанас Шаренков е едно от най-новите постъпления в ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“. Самият фондообразувател е
роден 21. 11. 1943 г. в Асеновград. През 1968 г. завършва живопис в
Художествената академия в Ленинград (дн. Санкт Петербург) и реставрация в Ермитажа.
Първоначално той работи като реставратор към Централния църковно-археологически музей, а от 1973 г. е хоноруван преподавател по
техника и технология на живописта и стенописите в Художествената
академия в София. През 1976 г. е назначен като редовен преподавател.
През 1983 г. Атанас Шаренков защитава дисертационния си труд на
тема: Технология и техника на възрожденската икона, който по-късно
е издаден2.
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От 1991 г. той е доцент в Художествената академия в София.
Ат. Шаренков участва в различни международни и специализирани
изложби, и има самостоятелни изложби в Хасково и Мюнхен. Запазени са негови монументално-декоративни творби в София, Стара Загора,
Хасково и др. Също така той реставрира редица културно-исторически
обекти, икони, стенописи и картини в България (например, къщата на
хаджи Ангел в Пловдив, Есхи джамия в Ямбол и др.). Автор е на редица
публикации за техниката и технологията на възрожденската живопис.
Особено ценна е неговата книга с оригинални съчинения на антични,
средновековни и възрожденски автори, които описват техниката и технологията на живописта3.
Жизненият му път приключва на 26. 07. 1992 г.4
Архивът на Атанас Шаренков е дарен на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ от съпругата му Венера Константинова – Шаренкова през месец
юни 2006 г. Условно документите и материалите могат да се групират в
два масива – научно-документален и фотографски. В момента предстои
обработката на архива и дигитализация на неговата фото-архивна част
по посочения проект, финансиран от фонд Научни изследвания.
В състава на т. нар. научно-документален архив също могат да се
обособят няколко части (раздела), в които се включват различни по съдържание документи и ръкописи. Първата част: Материали, свързани с
дисертацията на Атанас Шаренков, включва съответно 4 екземпляра
от дисертацията му, заедно с приложенията към нея и документацията
по защитата на дисертационния труд на автора. Към тази група материали може да се добави и една папка с различни научни публикации на
изследователи, които са използвани при разработването на дисертационния му труд. Във визираната папка, освен ксерокопия на научни статии,
са събрани и отделни книжки от специализирани списания, сред които
Изкуство, Духовна култура, Музеи и паметници на културата и др.5
Втората част от научно-документалния масив включва научните
публикации на Атанас Шаренков върху техниката и технологията на иконите и стенописите на възрожденското изкуство, дейността на различни
възрожденски зографи и др. Тук освен ксерокопия на отделни негови
статии и рецензии, се намират и няколко книги на автора (например:
Паметници на културата на Света гора (в съавторство с Л. Прашков);
Художниците Димитър Иванов – Лицо и Петър Толчев (в съавторство с
Тилко Тилев и др.)6.
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Отделна група от документите и ръкописите в архива е свързана с
дългогодишната работа на Атанас Шаренков като реставратор. Запазени са изготвените от него реставрационни паспорти на различни обекти
(например, на стенопис Дейсис от 1894 г., чието местонахождение на
този етап от проучването остава неизвестно, на Есхи джамия в Ямбол,
на Етнографския музей в Пловдив). Към тази група може да се добавят
и анализи и становища на автора относно състоянието на културно-исторически обекти, сред които анализът на пигментите на стенописите на
параклиса Св. Архангел в Алинския манастир. Такива документи са запазени и за различни метоси и параклиси на Рилския манастир, например
метоха Пчелино, параклиса Св. Архангел Михаил и др.
Значителна група материали са резултат от проучванията на Атанас
Шаренков върху изкуството на възрожденските зографи. В разглеждания масив – научно-документален архив, се откриват копия на ерминиите на 5-ма възрожденски зографа, сред които тази на Дичо Зограф, Христо Йовевич, Максим Нешов и др.
Отделна група съставляват запазените преводи на стари съчинения
и коректурите на книгата на Атанас Шаренков: Старинни трактати по
технология и техника на живописта7. Първият том от този труд, който е
публикуван в две книжки, обхваща периода о I в. пр. н. е. до XV в. В него
са включени съчинения на Гай Плиний Секунд (Естествена история),
Ераклиус (За боите и изкуството на римляните), Йоханес Алхериус
(Трактат за различните видове бои) и др. Изданието е ценно помагало
за изследователите и студентите, които се интересуват от старите живописни техники и технологията на правенето на бои.
В архива се намира и ръкописът на втория том на Старинните
трактати, който обаче не е непубликуван. В този том се продължава
представянето на съчиненията по техника и технология на живописта на
автори от следващия период – XVI–XIX в. По-конкретно, във въпросния
том се съдържат преводи на съчиненията на Леонардо да Винчи, Дионисий от Фурна и др. Издаването на този ръкопис, след осъвременяване
на съответната библиография, ще допълни знанията за развитието на
технологията по изработка на боите, подготовката на иконите за тяхното
изрисуване, технологията на стенописите и т. н. Надяваме се при финансова възможност трудът да бъде публикуван.
На този етап от проучването на научно-документалния масив във фонда на Атанас Шаренков е трудно да се определи броят на архивните единици. Засега архивът е разпределен в папки тип Дело, в които се съдържат
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по-малки папки или отделни документи. Всяка една папка от типа Дело има
кратък опис на материалите, които се съдържат в нея, но е видно, че тези
описи не са точни. Например, в във вътрешния опис на папка № 27 е отбелязано – статии, материали за Пчелино, Рилския манастир, и пр. Не се посочва
обаче броят на статиите и дали те са на Ат. Шаренков или на други автори.
Единствено описът във връзка с обработването на архива в съответствие с
методическите изисквания ще даде отговор на подобни въпроси.
Вторият масив от материали в архива на А. Шаренков, както отбелязахме, се състои от различни фотографски материали – снимки, фотографски ленти, негативи и диапозитиви. На тях се откриват кадри на
различни културно-исторически обекти – Есхи джамия в Ямбол, метохът Пчелино в Рилския манастир и др.
Интерес представляват и фотоматериалите, свързани с работата на
различни възрожденски зографи – например, има цял плик със снимки
на икони на зографа Тома Вишанов.
Други фотоси са свързани с работата на Шаренков като реставратор – налице са редица кадри, които показват различни детайли от стенописи и икони, пигменти на боите, наличието на соли в различните
стенописи и др. Както беше пояснено, тази част от разглеждания архив
предстои да бъде обработена и дигитализирана по проект на ЦСВП8. В
проекта се предвижда фотоархива да бъде дигитализиран и качен в сайта SU-digital, където да бъде достъпен за заинтересуваните специалисти.
Във връзка с дигитализацията на фотоархива ще се проведе теренна
работа на място, за да се заснеме актуалното състояние на обектите, включени във фотоархива на А. Шаренков. Фотографският материал ще бъде
поставен в специални папки и кутии, за да може да се съхранява в съответствие с всички съвременни изисквания на реставрационната наука.
Представеният научно-документален архив и фотографски архив
на Атанас Шаренков, вероятно, ще даде възможност за работа на изследователите от различни области на хуманитаристиката. На първо място това са реставраторите, които могат да използват документацията за
реставрираните обекти и да проследят различните етапи на работа и нивото на намеса по време на консервационно-реставрационните дейности. Историците на изкуството също ще могат да открият, какво е било
състоянието на различни културно-исторически обекти преди тяхната
реставрация. За студентите и изследователите интерес ще предизвика и
неговия непубликуван научен труд върху старите трактати за техниката
и технологията на живописта.
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Бележки
Научното съобщение е част от работата по проект на ЦСВП „Проф.
Иван Дуйчев“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОМН.
Проектът е на тема: Съвременни методи за проучване, систематизиране и презентиране на културно-историческото наследство на Балканите. (На базата на архивите на проф. Асен Василиев и проф. Атанас
Шаренков в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван
Дуйчев“ към СУ/), с научен ръководител доц. дфн Вася Велинова.
2
Шаренков, Ат. Технология и техника на възрожденската живопис.
Възрожденската икона. С., 1992.
3
Шаренков, Ат. Старинни трактати по технология и техника на живописта. Т. 1, кн. 1. С., 1988; Старинни трактати по технология и техника
на живописта. Т. 1, кн. 2. С., 1994.
4
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Т. 3. С.,
2006, 175; За Атанас Шаренков виж и: Тилев, Т. Живописецът Атанас
Шаренков. Хасково, 2008.
5
Дисертацията на А. Шаренков е публикувана през 1992 г. Вж.: Шаренков, Ат. Технология и ... С., 1992.
6
Прашков, Л., Шаренков, А. Паметници на културата на Света гора.
С., 1987; Шаренков, А., Тилев, Т. Художниците Димитър Иванов – Лицо
и Петър Толчев. Хасково, 1989.
7
Шаренков, А. Старинни трактати ....
8
Виж. бел. 1.
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МЕТОДИТЕ НА КРАУДСОРСИНГА
В РАБОТАТА СЪС СТУДЕНТИТЕ
(ИЗ ОПИТА НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – РУСЕ)
д-р Веселина Антонова, гл. експерт
Държавен архив – Русе

С

тратегията на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) за периода
2013–2015 г.1 акцентира върху активното популяризиране на
Националния архивен фонд (НАФ) и разширяване формите за откриване на архивните институции към обществото чрез гарантиране прозрачността и повишаване на разпознаваемостта: с въвеждане на нови
практики за популяризиране на документи с участието на потребителите (краудсорсинг)*.
След като в ДА – Русе имаме достатъчно натрупан опит с традиционните, бих ги нарекла, рутинни вече за нас контакти с медиите – участия в телевизионни предавания, заснемане на документални
филми, излъчвани многократно в национален ефир – БНТ и БНТ – 2,
и удостоявани с национални награди, идеята да се използва ресурса
на потребителите за популяризиране на архивното наследство веднага привлече вниманието ми. Преценихме, че най-подходящото място
да се експериментират иновативните форми, залегнали в посочената
Стратегия, е Русенският университет. Безспорно най-важното условие, за да се пристъпи към въпросния експеримент, е интелектуалният
потенциал на висшето учебно заведение – креативно мислещи преподаватели и добре подготвени и мотивирани студенти. Не на последно
място трябва да отбележим и създадените в годините професионални
контакти, изградени на взаимно доверие, коректност, компетентност и
полезно сътрудничество.
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В годините взаимоотношенията между университета и архива се
осъществяваха регулярно и в общоприетия формат. За целта в началото на учебната година преподавателят по история придружава студентите до читалнята, където им се изнася кратка обща лекция за задачите
и функциите на архива и съхраняваните документи, запознават се със
справочния апарат, показва им се архивохранилището. След това студентите посещаваха още един или два пъти читалнята на архива, за да
получат копия на предварително подбрани от преподавателя документи,
които използват в учебния процес.
Самите срещи преминаваха рутинно, бих казала дори скучно, и с
доста формален ефект – липсваше докосването, искрицата, която да
запали интереса на младите хора към институцията храм на паметта.
Ето защо през 2013 г. потърсихме промяна в статуса на установените
взаимоотношения. Решихме да експериментираме, като възложим курсова работа на студенти във връзка с дешифрирането на специално подбран
текст с цел подготовка на документална публикация с научна и обществена
значимост. Избрахме ръкопис от личния фонд на родения в Русе народен
представител от бившата Кубратска околия Иван Попконстантинов2.
Фондообразувателят е един от 160-те народни представители в
ХХV Обикновено народно събрание, съден от народния съд, който описва в дневник3 живота си в Централния софийски затвор през 1945 г.
Той е роден в Русе през 1893 г. и е най-малкото дете в семейството на
потомствени свещеници. Най-големият му брат Петър Попконстантинов
завършва духовна семинария в Русия и е ръкоположен за митрополит
Павел Старозагорски4.
Иван Попконстантинов участва в Първата световна война и завършва право в Софийския университет. Сред личните си документи той е
съхранил снимка от 1921 г. на група конници, а на гърба собственоръчно е уточнил имената им – ротмистър Иван Хранков (от Русе, съпруг на
Мара Бунева), Велико Старцев, подпоручик Борис Бунев, Манол Михайлов, Мара Бунева, ротмистър Антонов, самият фондообразувател, Крум
Живков5. Тази снимка свидетелства, че най-вероятно Попконстантинов
по време на следването си в София се сближава с активните дейци на Вътрешната македонска революционна организация Борис и Мара Буневи.
А през май 1941 г., вече като народен представител, той посещава лобното място на трагично загиналата на 13 януари 1928 г. на каменния мост на
р. Вардар в Скопие революционерка и приятелка от студентските години6.
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През 1924 г. младото семейство Иван и Бистра Попконстантинови
напускат Русе и се установяват в Кубрат, където дипломираният адвокат
отваря кантора, а съпругата му е учителка. Двамата вземат активно участие в живота на малкия град – в дейността на читалището, театралната
самодейност и пр. Логичен резултат от активната обществена дейност
на Ив. Попконстантинов е избирането му за депутат в ХХV ОНС.
След преврата на 9 септември 1944 г. уважаваният адвокат получава
15-годишна присъда строг тъмничен затвор и да заплати в полза на
държавното съкровище 3 мил. лв.
Излежава присъдата си в Софийския централен затвор. Сред документите в личния му архивен фонд се съхраняват: стихотворения и
песни, нотирани и изпълнявани от затворниците, биографични бележки за Михаил Арнаудов, проф. Георги Генов, проф. Стефан Консулов,
архимандрит Стефан, Лука Малеев, Матей Бончев – Бръшлян и други7, както и кореспонденция на осъдения със семейството му8. Сред
ръкописите има текстове и от негови съкилийници – писателите Змей
Горянин (Светлозар Димитров) и Димитър Симидов, журналистите Стефан Танев и Христо Бръзицов, преводача Богислав Алексиев, депутата
Стоян Димов и др.9
След анализ на съдържанието на посочените документи, преценихме, че в случая неизвестните документи имат важно обществено-историческо значение, представляват безспорен интерес и са част от националната памет10.
Известно е, че значимостта на документи, създадени в резултат на
битието, дейността и творчеството на една личност, са ценен исторически
извор и отразяват от първо лице съдбовни за България събития. Информационната стойност на личните фондове, тяхната оригиналност и неповторимост се определя от тяхната специфика, която подпомага изследователя
по-цялостно да оцени времето, в което е живял фондообразувателят, определя личната гледна точка при реконструиране на конкретните събития и
допринася за цялостното и обективно разкриване на епохата11.
При подбора на курсовата работа, която гл. ас. д-р Велислава Донева възложи на своите студенти, се доверихме и на професионалната си
интуиция за целесъобразността на публикуването на неизвестните документи, но взехме под внимание и външните особености на посочения
ръкопис – тефтер с размер 14,5 × 20 см, 65 л., т. е. не голям обем, четлив
почерк и сравнително близък до съвременните правописни норми. На
студентите беше обяснено какви са особеностите при разчитането на
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архивни текстове, като те получаваха и необходимите им методически
консултации относно дешифрирането на ръкописа.
Студентите работиха старателно, но недостатъчните им знания за
съответните събития, тъй като са едва втори курс, ги затрудниха най-вече при разчитане на имената на лицата, които Иван Попконстантинов
споменава в дневника си. Повечето от тях са изписани съкратено.
След това започна същинската работа за нас – преподавателя и архивиста. На свой ред, внимателно прегледахме компютърния набор на
текста, сравнихме го с ръкописа, отстранихме грешките, неточностите
и пропуските, допуснати от нашите млади сътрудници при разчитане на
оригинала. Приложихме научно-критичния начин за възпроизвеждане на
текста с цел да се запази изцяло стила и езика на документа. Същевременно при нормализиране на правописа и пунктуацията според изискванията на съвременния български книжовен език бяха поставени липсващите препинателни знаци, коригиран правописът, отстранени допуснатите в оригиналния текст механични грешки, разкрити в квадратни скоби
на съкратено изписани думи, извън общоприетите съкращения, и др.12
С общите усилия на сформирания екип – университетски преподавател, архивист и студенти, подготвихме документално издание на ръкопис, запазвайки неговите неговите особености, с богат научно-справочния апарат, който има приносен характер. Издание е резултат от
комплексно научно изследване – историографско, извороведско, езиковедско, архивно, в процеса на извършеното работа по подготовката за
публикуване на дневника на Иван Константинов.
Тази, оказала се ефективна практика, получи очакваната подкрепа от
ръководството на университета, което осигури средствата за отпечатването
на сборника – Дневникът на един депутат. Иван Попконстантинов, Централен софийски затвор, 1945 г. Т. ІІ, от поредицата Русенски летописи.
В представянето на книгата взеха участие студентите от музикален
Клуб Афект към Русенския университет с ръководител гл. ас. д-р Петя
Стефанова, които за първи път изпяха песните, нотирани от затворниците, а средношколци от театрална школа Артистисимо, с ръководител
Иглика Пеева, изпълниха рецитал по стиховете им.
Емоционалното въздействие сред присъстващите беше впечатляващо – оживяха ръкописи от 1945 г., създадени зад решетките на Централния софийски затвор, дело на български интелектуалци, оставали своята ярка диря в духовния живот на България. И след 70 години същите
песни и стихове напуснаха архивохранилищата и прозвучаха в новопо177
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строения Канев-Център в Русе. Благодарение на дарителския жест на
г-жа Лиляна Петкова ние днес можем, заедно със студентите от Русенския университет Ангел Кънчев, Факултет Природни науки и образование, катедра Български език, литература и изкуство, да реконструираме
житейската съдба на едно уважавано българско семейство незаслужено
обявено за враг на народа.
Архивът беше поканен да участва и на Вечер на специалността Български език и история в Русенския университет, където връчихме и грамоти на студентите, ползватели и популяризатори на архивната информация, и участвали в подготовката на сборника.
След положителните отзиви от страна на ректорското ръководство и
академичната общност бе възложено на тазгодишните второкурсници от
същата специалност отново курсова работа по архивни материали. Задачата им е да разчетат протоколите книги на Русенското училищно настоятелство през периода 1886 – 1893 г. – ДА – Русе, Ф. 76К, оп. 1, а. е. 1, 2 и 3.
Повтори се процедурата по методическите указания при работа с
архивни документи във връзка с публикуването им. Целта е да се привлече
вниманието на бъдещите висшисти към ценните документи и те, с креативното мислене на млади хора, като адекватен и децентрализиран източник на иновации, да популяризират в частност историята на учебното дело
в Русенско, а в по-широк план и институцията ДА – Русе. Разчитането на
всички протоколи (общо 11 на брой а. е.) на Училищното настоятелство за
посочения период е дългосрочна задача във връзка с реализиране на общата цел, а именно: по-широкото въвеждане на изследователския подход и
участието на студентите в научни изследвания, като част от образователния процес, в който ние архивистите имаме своето място в интерпретиране трайните и стратегически значими постижения в науката.
В началото на учебната 2014/2015 учебна година трима студенти от
трети курс, същата специалност, започнаха работа по издирването на биографични сведения за известния през 20-те–40-те години на ХХ в. писател, интелектуалец и драматург Константин Мутафов. Изборът на темата
е предопределен от факта, че детството, юношеството и младостта му са
свързани с Русе. В съвкупността си творчеството му е пъстра, многопластова картина на съдби на русенски родове, на обществения и културен
живот, социални реакции, навици, поведение и най-вече на морално-етичните инперативи на русенския човек. Идеята е да се възкреси потуленото в
архивохранилищата творчество на К. Мутафов в документален сборник с
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архивни материали и неиздадени художествени произведения. Заглавието
на сборника е: Константин Мутафов – творецът на свободния дух.
Фокусът на изследването в случая е обърнат към русенските корени
на писателя, завръщанията в родния му град и на сцената на театъра, както
и към текстовете му с русенски сюжети. Вече получихме съгласието на
дъщеря му – голямата актриса Стоянка Мутафова, и записахме видеоматериал със спомени от гостуванията при роднините в Русе и други, свързани
с нейния баща. Получихме и съдействие от колегите от ЦДА за предоставянето на сканирани документи и снимки от личния фонд на твореца.
От гледна точка на посочената Стратегия на ДАА чрез представените
иновативни форми се работи целенасочено за осъществяване на Оперативна цел 5.2. от Стратегията за разширяване на сътрудничеството с
висшите учебни заведения и провокиране на обществения интерес към
документите и разширяване кръга на потребителите. Следващата ни
стъпка в тази насока е да привлечем вниманието на преподаватели и студенти и от други специалности на университета. Методично и целенасочено полагаме неимоверни усилия, за да бъде променено пренебрежителното отношение към архивите, а съвременните български граждани да бъдат убедени в тяхната национална значимост. За постигането на тази цел е
наложителна коренна промяна на архивно-документалната култура, както
на общество като цяло, така и на всеки отделен индивид или институция13.
От своя страна, сме мотивирани да търсим новаторски форми за утвърждаване на функциите на архивите като държавна и културна институция,
а също и за повишаване разпознаваемостта на ДА – Русе. Необходимостта
от развитието на работещи общества на знанието14 и разпространението
на информационно-комуникационните технологии дават безспорно отражение върху промените в социалната роля на архивите, мисията и професионалната отговорност на архивистите през XXI век.
По-важните задачи на архива относно партньорството му с университетското обучение са: да се върне съвременния изследовател към живата книга, която днес все по-често се заменя с електронни издания; да
се приближи читателя до уникални книжовни паметници, редки издания, автентични авторски текстове; да оказва методическа и практическа помощ за експониране на ценни документи.
От друга страна задачите на учебния процес във висшия курс са
насочени към:
1. изследване на местна историко-културна специфика, регионална
култура;
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2. проследяване на миграционни процеси в рамките на региона,
преобладавали през вековете, когато културните достижения се превръщат във важен механизъм на социокултурна адаптация.
Защото изучаването на регионалните универсалии съставя техен
код, който ни дава образа на мисленето.
Специалността Български език и история дава многоаспектни хуманитарни познания, в които историята и литературата си партнират като
две взаимно обусловени зони на знанието. Практическата работа в държавния (историческия) архив откроява нови гледни точки към разбирането и тълкуването на литературните и историческите процеси и явления,
на житейската и творческата съдба на даден учен, творец, изследовател,
общественик. Обработката на неизвестни и нови документи от архивните фондове дава възможност на студентите да разширяват и задълбочават
представата за историческото време, за мястото на човека в историята.
Относно литературните процеси погледът е към естетико-поетическата
характериология на твореца, психо-емоционалния му свят и нравствения
му облик, към светогледа, колебанията, социалната му среда и др.
Във Възгледи за основните национални цели и устойчиво развитие на
България, публикувани на интернет страницата на БАН15, авторите поставят
акцент върху изучаването на динамичното и драматично историческо минало и културно национално наследство на България, на опазване самобитността на националното културно разнообразие, което има важно влияние
върху формиране на личното достойнство и самочувствие на българския
гражданин. Цялостната система за духовно и материално развитие, формулирана от учените, дава възможност за противопоставяне на постмодерните тенденции в условията на глобализация за унифициране на културните
процеси и постепенно заличаване на националната памет, както и ограничаване на тоталната комерсиализация на културата. В контекста на възгледите
на учените в епохата на електронната информация, архивите ще продължат
да осигуряват съхраняването на колективната културно-историческа памет
и националната идентичност, което е неизменното им предназначение.
Бележки
<http://www.archives.government.bg/uploaded_files/STRATEGY_DAA_
2013_2015_final.pdf>.
*
Краудсорсинг – oтворена ангажираност.
1
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<http://www.astel-bg.com/Docs/conf_04_2013/iv-1.pdf>.
2
ДА – Русе, Ф. 633К, 1 оп. 55 а. е. Документите са подарени на ДА
– Русе през 2006 г. от дъщерята на фондообразувателя Лиляна Петкова.
3
Пак там, а. е. 13.
4
Вж.: ДА – Русе, Ф. 618К – Митрополит Павел Старозагорски. Документите са предадени в архива през 1979 г. от племенницата му Лиляна Иванова Петкова, дъщеря на най-малкия брат Иван.
5
Пак там, Ф. 633К, оп. 1, а. е. 25.
6
Пак там, а. е. 32.
7
Пак там, а. е. 14.
8
Пак там, а. е. 18.
9
Пак там, а. е. 54.
10
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– Русе за особено ценни и уникални документи Те вече са сканирани и
са достъпни за потребителите в информационните системи на ДА „Архиви“ – ИСДА и НЕРА.
11
Пейков, П. Комплектуването на лични архивни фондове – част от
културно-историческото наследство. – В: Науката за културно-историческото наследство SCIENTIA INCOGNITA. С., 2014, с. 75.
12
Информационна и популяризаторска дейност, правила за публикуване на архивни документи, правила за дигитализиране на архивни
документи. Методически кодекс. Свитък V. С., 2013.
13
Стоименов, Н. Документалната култура на нацията в пряка връзка с държавността и нивото на развитие на гражданското общество. – В:
Науката за културно-историческото наследство SCIENTIA INCOGNITA.
С., 2014, с. 211.
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РАБОТАТА НА АРХИВИСТА
В БИБЛИОТЕЧНИЯ СЕКТОР – ДОКУМЕНТАЛНИ
ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕ
„ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“
д-р Камелия Божилова, БИА – НБКМ

В

секи архивист реализира своята професионална дейност в различна сфера – той може да работи в банковия, здравния, учрежденския или друг сектор. Ученият архивист също извършва своите проучвания в разнообразни тематични области. Почти винаги в своите изследвания навлиза в сферата на историческите, но и на други хуманитарни и
точни науки – филология, социология, медицина, икономика и др.
След защитата на докторската ми дисертация, аз почти веднага започнах работа в Българския исторически архив (БИА) към Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ). Като дългогодишен читател на архива, имах общо впечатление от съхраняваните там
фондове, справочния апарат и начина на създаване на документите. В
качеството си на служител обаче добих по-пълна представа за дейността
на самия отдел.
Изпълнявайки служебните си задължения, аз се включих в обработката на личния фонд на Тодор Боров – видния български библиограф,
преподавател в СУ и завеждащ катедра Архивистика във връзка с откритата през академичната 1952/1953 г. специалност Архивистика към Философско-историческия факултет (вж. решение на Академичния съвет
от 29 април 1953 г.), директор на НБКМ. Документалното наследство на
проф. Т. Боров включва 3 391 архивни единици (около 40 100 документа и 545 снимки). Аз обработих документите, свързани с дейността му
като учен – библиограф, и богатата сбирка от статии и печатни издания,
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включени в раздела Събирател на класификационната схема на фонда.
В хода на работата ми се наложи да се запозная с много термини от областта на библиографията, а също и да проуча библиотечната практика.
Това провокира интереса ми към историята на българските библиотеки
и по-специално към читалищния сектор – възникването и развитието
на българските читалища, тяхното място и значение в съвременното
общество, ролята им в опазването на културно-историческото наследство в България и Европейския съюз.
Пръв обект на моите нови научни търсения е читалище „Пенчо Славейков“, намиращо се, както е добре известно, в кв. Лозенец, гр. София.
Основни библиографски източници за неговата история и развитие са:
юбилейното издание 50 години читалище „Пенчо Славейков“, кв. „Горни Лозенец“ – София1, което днес се съхранява единствено в Националната библиотека; изследването на Станьо Сираков – Квартал Лозенец
и неговото читалище „Пенчо Славейков“2; излезлият през 1934 г само
един брой от вестник Лозенска мисъл3; кратка информация за читалището в Енциклопедия на Възрожденските читалища4.
На 25. 12. 1921 г. жителите на Лозенец създават Благоустройствено
дружество към Лозенската популярна банка. Към него функционира и Културен отдел, наричан също и Просветен кръжок. Дружеството поема задачата да осигурява кредити и строителни материали за жителите на квартала, в компетенциите му се включва решаването на проблеми, свързани с
водоснабдяването, уличното осветление, пътната настилка. Дружеството е
отговорно и за местния транспорт и съобщителна техника. То изпълнява задачи, свързани със здравеопазването и просветата на жителите на квартала.
Особено активна е дейността на споменатия Културен отдел, към който се
сформира малка библиотека и организира изнасянето на сказки.
Основни фигури в Дружеството са председателят Георги Минчев,
журналистът Кръстю Станчев, учителят Иван Радев (баща на писателката
Калина Малина) и др. За техните заслуги свидетелства информацията от
Златната книга на читалището. В нея е записано, че през лятото на 1921
г. е организирана библиотека и читалня „Пенчо Славейков“. Името на читалнята не е избрано случайно. Видният български поет прекарва много
време в любимата си градина с дъбове в столичния квартал, а красотата на
незаселения тогавашен Лозенец е възпял в няколко свои стихотворения5.
Пенчо Славейков има големи заслуги за развитието на българската
библиотечна система и за обогатяването на архивния фонд на Народната
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библиотека (понастоящем Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“). От февруари 1909 г. до 19 юли 1911 г. той е директор на тази библиотека, като седем години преди това е заемал поста поддиректор. Славейков
си поставя за цел комплектуването на нови фондове и ценни документални
свидетелства, които да обогатят Възрожденската архивна сбирка на библиотеката, прераснала по-късно в Български исторически архив. За целта той
обикаля различни градове и села, проучва запазени лични архиви, съставя
списъци на ценни документи. През 1903 г. извършва от съвременна гледна
точка „експертиза на ценността“ на архива на митрополит Климент и дава
аргументирано предписание за придобиването му от Народната библиотека. По същия начин прави постъпки за получаването на епистоларното
наследство (преписката) на хаджи Н. Минчооглу.
В качеството си на директор през 1909 г., заедно с проф. Васил Златарски, Пенчо Славейков посещава Москва за откриването на Гоголевите тържества. Това посещение в руската столица е много ползотворно
– придобити са от Владимир Н. Палаузов библиотеката и архива на баща
му (Николай Палаузов, съдържаща 104 ръкописа, писма и документи.
През същата година постъпват в Народната библиотека личната библиотека и архива на проф. Марин Дринов6.
Благоустройственото дружество в кв. Лозенец прекратява своята
дейност, но неговият Културен и просветен отдел прераства в читалище
„Пенчо Славейков“, което приема свой устав. Според чл. 1 от Устава на
читалището, основната му цел е: Да буди у гражданите на квартала
Лозенец – София интерес към четенето и да способства за тяхното
научно, нравствено и естетическо развитие.
В управата на читалището влизат основателите на бившето Благоустройствено дружество – Иван Радев, който е първият му председател,
както и Георги Минчев, Кръстю Станчев, Ангел Ахрянов и др.7 Първоначално броят на читалищните членове е 30 души, а през 1925/1926 г. те
вече наброяват 100.
Литературната сбирка включва българска и преводна литература.
Читалищните дейци изнасят и тематични сказки по актуални литературни, здравни, социални и други въпроси. Всяка година на 9 май и 10
юни (датите на раждането и смъртта на П. Славейков) се почита патронът на читалището Пенчо Славейков. В празненства се включва и
Мара Белчева. Доказателства за нейното присъствие се съхраняват в
музея „Петко и Пенчо Славейкови“, гр. София. Там се пази дописка от
1935 г. с предполагаем автор самата Мара Белчева, която е по повод от184
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белязването на 23-та годишнина от кончината на Пенчо Славейков, по
инициатива на читалището8.
Пръв печатен орган на квартала, в частност и на читалището, е в.
Лозенски глас. Брой 1 и 3 от вестника са отпечатани на страниците на
в. Софийски новини през 1931/1932 г. Главен редактор е Д. Ангелов, а
по-късно Д. Даскалов.
Единственият брой на в. Лозенска мисъл, издаван от читалище
„Пенчо Славейков“, излиза на 10 3. 1934 г. с редактори Х. Ангелов, Н.
Илков и Ат. Душков. Вестникът е замислен като издание за култура и
обществена информация9. В него е поместен и отчетът за дейността на
читалището. Членовете му вече възлизат на 191 души, а бюджетът е в
размер на 151 000 лв.
Организацията на библиотечната дейност също се подобрява. Фондът на библиотеката разполага с 1 205 тома. Открит е и Детски отдел
със 163 тома детска литература10.
Строителството на нова читалищна сграда е започнато през 1933 г.
и завършено успешно през 1936 г.
През 1938 г. обаче настъпват трудни времена за читалище „Пенчо
Славейков“. От 8 април с. г. влиза в сила Наредба – закон за държавния
надзор върху дружествата и сдруженията11, която постановява уставите на дружествата и сдруженията да бъдат преутвърдени от Министерството на вътрешните работи и народното здраве (чл. 3). Министерството обаче може да откаже утвърждаване на устава на дадено дружество
(чл. 7), ако в ръководството му влизат лица, привърженици на комунистически, анархически или други забранени организации (чл. 11). Посочените лица нямат право да бъдат членове на управителни или контролни съвети или да заемат ръководни постове (чл. 12).
Всяко дружество или сдружение е длъжно да предостави в Министерство на вътрешните работи и народното здраве списък с лицата, които влизат в управителния съвет или са на ръководна позиция. Списъците
трябва да съдържат трите имена, длъжността и адреса на лицата (чл.
10). След изготвянето на мотивиран доклад от министъра на вътрешните
работи и народното здраве, Министерският съвет може да закрива дружества и сдружения (чл. 14)12.
Уставите на столичните читалища също подлежат на повторно утвърждаване. Читалище „Пенчо Славейков“ и сродните културни институции
като читалищата „Аура“, „Д-р П. Берон“, „Христо Ботев“ и други очакват
съответното решение от страна на указаните висшестоящи институции.
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Дирекция на полицията е била натоварена със събирането на факти
за лицата, които са председатели или участват в ръководствата на тези
специфични културни учреждения. B Протокол № 14 от 16 септември
1938 г., съставен от тогавашното отделение Държавна сигурност към
посочената дирекция, и изпратен до Министерство на вътрешните работи и народното здраве – отделение Обществени грижи, се обобщава, че
според събрани сведения, проучени досиета в Дирекция на полицията и
открити веществени доказателства има основание да се пристъпи към:
закриване на читалище „Пенчо Славейков“. Представен е и списък на
лицата, ръководители и членове на читалището, които са регистрирани
в споменатия отдел Държавна сигурност.
Въпросният Протокол е последван от Доклад на Ал. Янулов, началник на отделение Обществени грижи до министъра на вътрешните работи
и народното здраве. Докладът, изготвен на 26 септември 1938 г., повтаря
искането за отказ от утвърждаване на Устава и закриване на читалището.
Докладът е приет, а читалище „Пенчо Славейков“ е затворено13.
В отговор ръководството на читалището и жителите на кв. Лозенец изпращат Възражение до министъра на вътрешните работи и народното здраве с дата 14 ноември 1938 г. В него те описват историята по създаването на
просветното учреждение и ползотворната му работа. Изтъква се, че библиотеката притежава 2500 тома книги и около 600 тома книги годишно се предоставят на читатели. Също така ежегодно се провеждат тематични лекции
и беседи. Възражението обаче е оставено без последствие и читалищните
дейци завеждат дело в съда. Делото е разгледано на 1 април 1939 г. от Софийския областен съд. От Протокола от съдебното заседание е видно, че
съдът не приема доказателствата на Министерството на вътрешните работи
и народното здраве и постановява възстановяване читалищната дейност14.
Най-дългогодишен председател на читалище „Пенчо Славейков“ е
Ничка Станчева. Нейният баща – Кръстьо Станчев, е журналист и един
от основните дарители на средства за читалището. С тяхно съдействие
е предоставена от общината още една сграда за читалището, намираща
се на ул. „Любата“ № 24. За провеждане на репетициите на Младежкия
духов оркестър към читалището с ръководител Йордан Киндалов, също
е осигурена къща, намираща се на бул. „Джеймс Баучер“.
По време на дейността на другия дългогодишен председател – Иван
Крадлеков (1929–1999 г.), е издействано финансиране в размер на 80 000
$ за закупуване на духови инструменти15.
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Днес библиотечният фонд на читалището включва 35 440 тома,
библиотеката е компютъризирана и работи според всички български и
европейски нормативни изисквания и стандарти. Богатата книжна сбирка включва, освен класиците, съвременни български и чуждестранни
автори. В читалнята се получава значителна част от съвременния периодичен печат, като изданията са достъпни за ползване от читателите.
Обслужването се извършва от квалифицирани професионалисти, с богат
опит, които изготвят необходимите тематични библиографски справки.
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ОПАЗВАНЕТО НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ
И АРХИВНИТЕ КОЛЕКЦИИ – ГРИЖА
НА РАЗНОРОДНИ СПЕЦИАЛИСТИ
д-р Рени Марчева, НА – БАН

Д

вижението за опазване на библиотечните и архивните колекции
(фондове) възникна преди 25 години, в резултат на нарастващите количества на разрушаващата се киселинна хартия в хранилищата на
библиотеки и архиви. То показа, че традиционните решения като подмяна или реставрация, вземани до момента за запазване на отделния том,
комплект, малка група ръкописи или архивни документи, не могат да преодолеят кризата на големите масиви, разширяваща се с главоломна бързина. Ето защо фокусът на опазването все повече се измества от ответна
реакция към превантивни действия. Тяхното реализиране е възможно
само при тясна връзка и взаимодействие между двете заинтересовани от
този важен въпрос страни – отговорниците на колекциите и консерваторите. Ежедневната грижа, пряко свързана с опазването на колекциите,
е в компетенциите предимно на техните отговорници. Консерваторът
има ангажимент обикновено към единични екземпляри в съответните
колекции. За опазването на материалите, съхранявани в библиотеки и
архиви е важна грижата и на двете нива. Затова от съществено значение
е доброто сътрудничество между отделните представители на основата
на знания и практически опит по въпросите относно естеството на използваните материали (носители), на мерките за опазване и съхранение,
както и на методите на консервация на колекциите на хартиена основа.
Броят на специалистите консерватори, работещи в библиотеки и архиви не е голям. Затова особено важна е отговорността на ръководителите на колекциите в институциите без консерватори, за опазването на съх188
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раняваните в тях книги или архивни документи. Това са библиотечните
и архивни специалисти, които трябва да познават добре природата на материалите, използвани при създаването им. Тези познания ще им помагат
да вземат правилни решения относно подреждането, организирането на
използването, съхранението и профилактиката на въпросните колекции.
Освен разпознаването на различните материали, специалистите архивисти и библиотекари трябва да разбират как различните компоненти
си взаимодействат. Повечето архивни документи и книги са комплексни
материали. В идеалния случай тези компоненти функционират съвместно
и в унисон, за да осигуряват съхранението и достъпът до информацията. Ако някой от елементите се повреди, специалистът трябва да оцени
проблема и да намери най-доброто решение за запазване на книгата или
документа. Необходимо е отговорниците на колекции да разпознават причините, предизвикващи повреждане на материалите и да могат да прилагат стратегията за профилактика и лечение. Освен това, те трябва да са запознати и с елементите на програмите за опазване, с ключовите проблеми
в дадената област. Да знаят при какво състояние на хартиената основа се
прилагат реформатиращите процеси, като микрофилмиране или дигитализация. Всяко становище за заместване трябва да е аргументирано и комплексно. Например, при решения за набавяне, трябва да се има предвид не
само значението на едно заглавие в рамките на определена тематична област, но и вида на носителя и дългосрочните изисквания за опазването му.
Събирането на информация за начина на съхранение на постъпващите книги и документи в миналото, също е важна задача на отговорниците на колекциите. Те са специалистите, които проверяват текущото
състояние на съответните материали чрез определяне на показатели, като: чупливост на хартията, промяна на цвета, физическо повреждане,
киселинност, плесенясване или проникване на насекоми. За целта посочените отговорници трябва да са усвоили теоретично и да прилагат на
практика тестовите системи, разработени специално за тях, като: визуален преглед на цвета на хартията, съдържание на лигнин, чупливост на
хартията и киселинност. Когато новите документи вече са постъпили
в библиотеката или архива, отговорните служители предприемат мерките за избягване на бъдещо влошаване на състоянието им. Например,
решението определени видове материали да се подвържат, свидетелства
за професионална убеденост, че подвързиите, които отговарят на необходимите стандарти, са отлична дългосрочна защита. Архивните и биб189
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лиотечните фондове също би трябвало да бъдат защитени чрез алкални
папки и кутии, веднага след като постъпят в архива.
Опазването е свързващата част в съвременното библиотечно и архивно дело. Подготвянето на специалисти в тази насока трябва да започне на ниво университетско образование. Още тогава бъдещите библиотекари и архивисти могат да осъзнаят необходимостта от дългосрочното
опазване на фондовете на библиотечните и архивни институции и да
намерят своето място при реализирането му. Чрез придобитите знания
те ще могат да прилагат редица мерки, продължаващи живота на колекциите, без изразходването на допълнителни бюджетни средства.
Профилираните лекционните курсове по опазване и консервация на
библиотечни и архивни материали в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ за специалностите Библиотечно-информационни науки във
Философския факултет и Архивистика и документалистика в Историческия факултет имат своето десетилетно съществуване. Много от младите
специалисти в българските библиотеки и архиви вече използват придобитите знания, като помагат за по-добрата организация на опазването в тези
институции, респ. за по-доброто съхранение на наличните колекции.
Като следваме опита на библиотеките и архивите по света, бихме могли чрез магистърски програми към посочените университетски
специалности да издигнем знанията и възможностите на опазването на
по-високо стъпало. Това ще стане със създаването на специалисти с конкретна насоченост, с по-тясна специализация и осигуряване на ръководни функции. Те биха могли да бъдат профилирани, като: администратори по опазването, администратори по реформатиращото опазване и
консултанти по опазването.

Администратор по опазването
Администратор по опазването е библиотекар или архивист, който
отговаря за планирането и прилагането на съответната институционална
програма по опазването. В случая той най-често ръководи няколко специализирани звена по съхранение, библиотечна подвързия и реформатиране. В
повечето институции (библиотеки и архиви), масовата неутрализация също
е включена в неговите професионални компетенции. Ролята на този ръководител е да бъде запознат с особеностите на посочените дейности и да проследява изпълнението им с оглед съществуващите стандарти за качество.
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Администраторът по опазването трябва да има отговорност и за:
бюджета, квалификацията, контрола на условията за съхранение и
ползване, контрола срещу биологични вредители, охраната на колекциите, дизайна на сградата, вентилацията, отоплението, политиката на експониране, разкриването на бедствия и възстановителните
действия, както и прегледа на колекциите.
Най-важната задача на този администратор е да е квалифициран и да
прилага знанията си за осигуряване на продължителния живот на колекциите, а също и да намира необходимите средства за реализиране на програмите за опазване. Финансирането е от различни източници, включващи
библиотечния или архивен бюджет, както и държавни или други проекти.
Този администратор трябва да предлага проекти или съвместни разработки с колеги, които оказват благотворно въздействие върху колекциите като
цяло, и да защитава тяхната финансова обезпеченост. Успешното ръководство включва и предвиждане на бъдещи потребности и финансирането им.
Администраторът по опазването работи със завеждащите хранилищата за планиране на нуждите от реставрация и селекциониране на
документи за консервационни третирания. Осъществява ръководство на
прегледа на колекциите, изработването и реализирането на специални
консервационни проекти с аспекти на експонирането или дигитализацията на същите. Може да носи и отговорност за бюджета на проекта.
Помага при разкриване на бедствени ситуации, като може да ръководи
работата по овладяването им.
Той разработва и стандарти. Има главна или финална отговорност за
институционалната политика по съхранение, oбучение, ръководство или
координиране на работата на постоянния състав под негово ръководство.
Следователно, тази позиция изисква активен професионален опит,
както и комплексни знания за материалите и историята на книгите, документите и хартията, както и на всички останели материали, свързани
с библиотечните и архивните колекции. Администраторът по опазването трябва да допринася за утвърждаването на професията си чрез
изпълнението на посочените задължения, в това число и преподаване,
изследователска дейност и научни публикации.

Администратор по реформатиращо опазване
Всички колекционни материали се повреждат във времето в резул191
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тат на засилено използване или поради начина на производството им и
съдържащите се в тях компоненти. Хартията става чуплива, слоевете,
които съставят аудио-видеолентите се деламинират, разместват се техните магнитни частици, софтуерът за четене на информацията върху
компакт дисковете остарява и с течение на времето е несъвместим.
Много архиви и библиотеки използват реформатирането, като средство за осигуряване постоянен достъп до колекциите си. Микрофилмирането е най-старата позната реформатираща техника, но съществуват и
други възможности – фотокопиране на чупливи книги и дигитализация
на колекции на хартиена основа. Администраторът по реформатирането е отговорен за прилагането на реформатиращите технологии и
за ефикасното управление на работните потоци при реализирането им.
Някои от администраторите по реформатиране специализират в процесите дигитализация, заснемане или в аудио и видео реформатиране. Те
най-често не изпълняват физическите процесите на реформатирането,
но организират подготовката на техници, извършващи този вид дейност
и отговарят за качеството на получения продукт, съгласно стандартите.
Разработват и политиката за селекция на материалите за реформатиране
и следят за внимателното третиране на материалите по време на заснемането. Могат да създадат и система за разпознаване в кой момент
дигиталните данни са на границата на остаряването, така че да бъдат
прехвърлени или преформатирини, преди да се загубят.
В задълженията на посочените администратори е да следят новите
технологии и да ги въвеждат, както и да разработват стратегии по опазването с оглед осигуряване на дългосрочен достъп до съответните информационни ресурси. Тъй като съвременните технологии се променят много
бързо, познаването на новите технологии и тяхното приложение е важен
аспект от дейността им. Администраторът по реформатирането трябва
да има подходящо образование и практически умения. Реформатирането,
както отбелязахме, е една от най-бързо развиващите се дейности в разглежданата област, особено с прилагането на дигитализацията, като универсално средство за опазване и достъп до архивните и библиотечните колекции.

Консултант по опазването
Нова специализация в библиотечното и архивно опазване е консултантът по опазването. Такива специалисти са в помощ на по-малките
192

Рени Марчева

институции, които не могат да си позволят поддържането на специализирани лаборатории. Визираният консултант по опазването се ползва
от тези звена при разработване на необходимите програми за опазване,
като ръководител на прегледа на колекциите, ръководи спасителните акции при бедствени ситуации, консултира при изработване на проекти,
свързани с опазването на съответните фондове.
Той може да бъде със специализация на администратор по опазването или да има допълнителни специализации. Възможно е да е консерватор или администратор по опазването и на частна практика. В много
случаи при разработване на проекти на дадена библиотека или архив във
връзка с опазването, се изисква именно негова оценка за състоянието на
хранилищата и колекциите. За целта могат да се привлекат и администратори по опазването, които са щатни служители на по-големи библиотеки или архиви, но дават консултации и извършват подобни проверки
срещу заплащане.
Лекционните занимания за този нов вид специалисти трябва да са
съпроводени с практическо обучение под формата на стажове в библиотеки и архиви, разработването на дипломни тези с насоченост към опазването, участие в семинари и др.
Днес програмите за опазване на библиотечните и архивни материали са обвързани с системните усилия за предотвратяване или е забавяне
на влошаване физическото състоянието на архивните документи и книгите на хартиена основа или други писмовни материали. В тях се представят библиотечните и архивните звена, които по един или друг начин
са свързани с политиката на опазване на съответните колекции (фондове), с акцент върху отговорността за по-нататъшното им развитие и
ръководство, като се посочват и последиците при неправилни решения и
действия в процеса на опазване на рисковите материали, респ. носители.
В заключение, още веднъж подчертаваме, че само компетентно ръководство, въоръжено с необходимите знания и умения, може да доведе
до реализиране на посочените цели и задачи относно осигуряване опазването и достъпа до архивните и библиотечните колекции на хартиена
основа в България.
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игиталните архиви са комплексни системи, които разширяват
ресурсите и потенциалните възможности на институциите, и
в същото време предлагат възможности за нови и усъвършенствани
потребителски е-услуги. Ето защо те са и един от най-перспективните
начини за информационно осигуряване на всяка дейност в съвременното общество.
Характеристиките на електронните архиви са: осигурен достъп до
цифровите ресурси чрез глобалната мрежа Интернет; интеграция на
информационните ресурси на различни равнища; визуализация и интерактивност на данните; съхраняване и актуализиране на информационните ресурси и многоезични потребителски интерфейси на по-високо семантично равнище.
Сред основните функции на виртуалния архив могат да се посочат
преобразуваща (усвояване и преобразуване на информацията), интеграционна, социална, информационна и комуникационна.
Конструирането на дигитален, респ. цифров, електронен или виртуален, архив задължително включва следните четири етапа:
– Подбор на документи и носители на историческа памет, които ще
бъдат в състава на бъдещия дигитален архив;
– Дигитална конверсия;
– Управление на информационните ресурси;
– Предлагане на дигиталното съдържание като е-услуги.
Първият етап се състои в прецизен подбор на документите и ръко194
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писите за дигиталния архив. Това предполага подбор по няколко предварително уточнени признака: времеви обхват на документите, създадени от дадена институция или личност; уникалност; опасност от
физическо унищожаване на оригинала и др.
Вторият етап обхваща преобразуването на определените традиционни информационни обекти в дигитален формат чрез различни електронни устройства – скенери от различен вид, дигитални фотоапарати и др.
Третият етап е свързан със създаването на виртуален архив, в който
да се съхраняват цифровите обекти, създадени в резултат от изпълнението на посочения втори етап. Задължително трябва да се изработи и
програма, която да управлява и да търси по различни признаци дигиталните обекти в електронния архив.
Четвъртият етап осигурява свързването на конструирания по описания начин дигитален архив към глобалната мрежа, за да започне да
предлага своето съдържание на заинтересуваните потребители. Предимствата на въпросния виртуален архив в условията на мрежовото
общество са: широк потребителски достъп, достъп до комбинирани
обекти от различни институции, както и интегриране на различни
типове документи.
Предпоставките за създаване на виртуален архив специално на
Източна Румелия са няколко. На първо място е обстоятелството, че
липсва сборен исторически архив на автономната област, който да е
комплектуван от тогавашните институции и административни структури като фондообразуватели. Това означава, че оцелелите румелийски документи на практика са разпилени в различни архиви, музеи и
библиотеки, което затруднява изследователите при издирването и проучването на документалната изворова база за историята през периода
на съществуването на тази област. От друга страна, конструирането
на бъдещия електронен архив би бил добър пример за създаването на
подобни сборни архиви, които да представят, макар и виртуално, архивите на различни институции или периоди в българската история,
които обаче също по някакви причини понастоящем нямат собствени
архивни фондове.
Лично за мен, идеята за конструирането на виртуален архив на Източна Румелия ще компенсира липсата на исторически формирал се архив на първата българска република1, независимо от неговия формат и
къде ще бъде ситуиран.
195

Предизвикателства и решения при създавнето на дигитален архив на...

Поради сравнително малкия обем запазени архивни документи, създадени в резултат от дейността на институциите на Източна Румелия,
само няколко от тях днес имат регистрирани архивни фондове. Същевременно в личните фондове на източнорумелийските дейци се съхраняват много документи, които са свързани с институционалната уредба
и управлението в областта, както и с техните служебни ангажименти
през същия период.
С оглед съхранените видове източнорумелийски архивни документи на практика са възможни два модела на бъдещия сборен дигитален
архив на областта.
Първият вид е подходящо да наречем огледален архив, защото неговият интерфейс ще изглежда по следния начин. След като евентуалният
потребител се свърже с архива, изписвайки електронния му адрес, той
ще види списък на източнорумелийските институции, представени във
възходящ ред, респ. ще се показват първо централните институции, а
след кликване на която и да от тях, ще излизат подчинените административни структури. По този начин ще се разкрие йерархията на административната уредба на Източна Румелия. На свой ред, всяко отворено
учреждение ще има списък със запазените досега документи, а всеки
показан документ ще е снабден с кратка анотация и адреса на архивохранилището, в което се намира оригиналът, както и с т. нар. искови данни
на документа – фонд, опис, архивна единица, лист. Определени документи, които ще се определят по специални критерии, ще бъдат сканирани и след като се изберат, изображенията им ще се показват на екрана.
Подобна структура и йерархична подредба на бъдещия дигитален
архив на Източна Румелия се доближава максимално до систематиката,
класификационните равнища и съдържанието на класическите исторически архиви. Доколкото институциите съответстват на нейния статут и
административно устройство, логично структурата на дигиталния архив
ще има много елементи, които увеличават и броя на връзките в рамките
на дигиталния архив.
Ако може да се илюстрира с пример едно евентуално търсене на
конкретна селска община, процедурата би била следната: първо се избира Дирекцията на вътрешните дела, която контролира администрацията на областта. След това трябва да се избере департамента, в който се
намира интересуващата потребителя селска община. По-нататък трябва
да се кликне върху съответния окръг, за да излезе списък с общините,
които са обозначени в него, а от списъка се отива на желаната общината
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и съответните документи. При надвишаването на определен брой потребители в един и същи момент, със сигурност ще се затрудни и забави
работата на сървъра, на който ще бъде базиран дигиталния архив на Източна Румелия.
Трябва да се поясни, че и големият брой на сканираните документи, които би трябвало да са в TIFF формат, за да се осигури възможност дори в сканиран вариант да се изследват отделните елементи
(реквизити) на документа – подпис, сух и мокър печат, особености на
почерка и други, също ще затрудни търсещата програма на дигиталния архив.
Вторият вид дигитален архив представлява по същество виртуален архив с търсеща по ключови думи програма. В случая обаче ще
са необходими и метаданни, които представляват структурирана информация за цифровите обекти в архива. Този модел дигитален архив
в значителна степен се отдалечава от първообраза на класическия исторически архив.
Считам, че подходящо решение би било обединяването на представените модели, при което ще се постигнало нагледно и коректно представяне на институционната уредба на Източна Румелия, съчетано с лесно и бързо търсене на исканата от потребителите информация.
На практика този модел виртуален архив трябва да изглежда по
следния начин. Още при влизане в дигиталния архив потребителят ще
вижда пълната йерархическа схема на институциите и управленските
центрове на Източна Румелия. Те вероятно ще бъдат разделени с оглед
статута и функциите им спрямо трите основни вида власти – законодателна, изпълнителна и съдебна. Освен това ще има и списък с общините, които са били в границите на областта в следния ред: под всеки един
от департаментите ще има списък на окръзите, а под всеки от тях и
общините, които се намират в него.
Споменатите по-горе схеми няма да бъдат активни, което означава,
че от тях потребителят няма да може да се влиза в архивния фонд на
съответния фондообразувател. Те обаче ще бъдат в помощ на потребителя, за да се ориентира по-бързо в административната уредба на Източна
Румелия и в последващото търсене ще може да изисква документи от
конкретни институции и общини.
Самото търсене на документи ще става по ключови думи. За целта
се предвижда и създаване на списък с анотирани архивни единици от
съответните архивни фондове, а тези от тях, които съществуват в ци197
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фров/дигитален формат ще бъдат отбелязани с връзка (линк) към отделните документи.
Търсещата програма ще издирва евентуални съвпадения, преглеждайки не самите цифрови обекти – сканирани документи от всякакъв
тип, а придружаващата ги таблица с метаданни. Тя има 32 отделни признака, по които се извършва търсенето, като някои от тях са със задължителен за попълване характер, а други с препоръчителен. Операторът,
който ще сканира и въвежда получените цифрови обекти във виртуалния
архив, ще има задължението да попълва и придружаващата ги таблица
с метаданните.
Работата по създаването на виртуален архив на Източна Румелия е в
начален етап, но постигнатото до момента показва, че идеята е осъществима. Вече са очертани параметрите на съхраненото и достигнало до
нас архивно наследство на областта. Създадена е таблица с метаданни,
които обхващат широк кръг от документи, ръкописи, печатни издания и
други, които ще бъдат включени в състава на дигиталния архив.
Конструирането на Виртуален архив на Източна Румелия означава, че след 133 години е възможно да започне работа във връзка с тогавашната идея за създаване на централен архив на областта. Трябва да
се припомни, че всъщност само три години след обособяването на Източна Румелия със статут на автономна област в тогавашната Османска
империя, съгласно Берлинския диктат на Великите сили, българските
интелектуалци и администратори в областта по примера на модерните
национални държави се опитват да организират и специализиран исторически архив. За съжаление времето и възможностите са осуетили намеренията им в тази насока. Съвременните информационни технологии
и интелектуални комуникации обаче позволяват тази идея да бъде успешно реализирана.

Бележки
1

Думите са на С. Бобчев.
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ИЗ ОПИТА НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВИДИН
В ИНФОРМАЦИОННАТА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКАТА
ДЕЙНОСТ С ПОТРЕБИТЕЛИ И ПАРТНЪОРИ
ОТ ЧУЖБИНА
Светлана Кръстева, началник-отдел, ДА – Видин

Д

ържавният архив във Видин е създаден през май 1960 г. Оттогава
до настоящия момент близо двеста са потребителите – чужденци,
които са ползвали документна информация за научни, изследователски и
от частноправен характер цели. Този интерес е обусловен от географското
местоположение и историческото развитие на Видинския край, в който си
дават среща много етноси и култури. В настоящото съобщение ще представя контактите ни с архиви и архивисти от Република Сърбия и използването на архивни фондове и документи, съхранявани в ДА – Видин, от
граждани на света през периода от началото на ХХІ век досега.

Контакти, дейност, сътрудничество между
архивисти от Видин и Република Сърбия
За срещи между архивисти от Видин и Зайчар през 60-те години на
ХХ в. има запазени свидетелства във фонда на Видинския архив1. През
следващите десетилетия тези контакти между архивните колегии в двата
града са преустановени.
Те се възстановяват през 2003 г., когато на 24 и 25 май по повод покана на Община Видин в града гостуват представители от общините в
Зайчар (Сърбия) и Калафат (Румъния). По време на работната среща за
обсъждане на програма за трансгранично сътрудничество се установява
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контакт между тогавашния директор на Държавен архив – Видин, Лиляна
Димитрова и Надежда Педович, директор на Исторически архив Тимочка
крайна – Зайчар. На 25 май г-жа Педович посещава архива ни и прави
предложение за сключване на договор за международно сътрудничество
между двата архива2. Договаря се гостуване на колеги от архивите в Зайчар и Неготин през същата година. На 20 и 21 октомври същата Държавен
архив – Видин приема като домакин почти всички колеги от двата архива. Провеждат се разговори по въпроси за организацията на архивите,
актуални проблеми, виждания за съвместна работа и се разменят документални издания и справочници. Гостите посещават изложбата ни 125
години българска митница във Видин и паметници на културата в града.
На 27 и 28 ноември видинските архивисти връщат визитата на колегите в Зайчар, присъстват на откриването на тяхна изложба и посещават
историческия музей на града, художествената галерия и римската крепост
Феликс Ромулиана, която се намира в околностите на Зайчар. Във връзка
с бъдещо професионално сътрудничество се подготвя проект на договор
между двата архива за период от три години, който включва работа по
подготовка на сборник с документи за връзките между сръбския и българския народ, размяна на гостуващи изложби, организиране на семинар
по актуални архивни проблеми. При последвалото съгласуване на инициативата с ръководството на Главно управление на архивите при Министерския съвет – ГУА, понастоящем Държавна агенция „Архиви“ – ДАА,
е изказано становище, че директорът на Териториална дирекция „Държавен архив“ – Видин не може да сключва от свое име подобен договор, още
повече, че между ГУА и Държавните архиви на Сърбия се правят постъпки за подписване на спогодба, но все още без резултат3. ГУА обаче: не възразява за колегиално сътрудничество между двата архива, поощрява и
ще съдейства за реализиране на избраните форми – изложба и издание4.
Следващата изява от разглежданата съвместна дейност е на 20 септември 2005 г. във Видин по повод откриването в музея Кръстатата казарма
на гостуваща изложба, подготвена от ИА Тимочка крайна на тема: Пет века
Зайчар. На официалното откриване присъстват кметовете на двата града,
историци, учители, граждани, а самата изложба продължава един месец.
През следващите години връзката между двата архива се поддържа
с поздравителни писма за празници, участие в честване на 60-годишнината на архива в Зайчар през април 2008 г. и Деня на архива – април
2010 г. На 6 октомври същата година двама колеги архивисти от Зайчар
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участват с доклади5 в националната научна конференция: Видин и Видинско в българските хранилища, организирана във връзка с 50-годишнината на Държавен архив – Видин. А по повод нашия юбилей статия и
тематичен преглед, подготвени от архивисти от Видин, са публикувани
в сп. „Архивско наслеħе“ – Зайчар6.
През 2011 г. контактите с ИА „Тимочка крайна“ – Зайчар се разширяват. На 29 и 30 септември делегация в състав: доц. д-р Мартин Иванов,
председател на Държавна агенция „Архиви“, Пламка Бошнякова, директор
на Регионален държавен архив – Монтана и експерти от архивите във Видин и Монтана, взема участие в ІІІ научна конференция История на медицината, фармацията, ветеринарната медицина и народната здравна култура, организирана от архива в Зайчар, Архива на Сърбия, Института за
съвременна история – Белград, Сръбското лекарско дружество (клон Зайчар), и др. Експерти от архивите във Видин и Монтана изнасят доклади7.
Интересно е да се отбележи, че първата конференция по посочената
тема се провежда през 2006 г., втората през 2007 г., след което поради
финансови затруднения третата конференция се реализира през 2011 г.
За подготовката на тези конференции и издаването на сборниците с докладите ИА Тимочка крайна разчита на средства, предоставяни от Министерството на културата, като за целта кандидатства с проект, както
и на подкрепа от Архива на Сърбия, Сръбското лекарско дружество,
Института за съвременна история, Белградския университет. Споменатите научни звена участват с доклади на свои научни сътрудници, преподаватели и докторанти.
Трябва да се отдаде заслужено признание и на усилията на основните организаторите: Надежда Педович, Велибор Тодоров – бившия и
настоящия директор на архива, д-р Петър Паунович – лекар-пенсионер,
но с възрожденски плам отдаден на здравната просвета и историята на
медицината. Във посочените научни конференции участват с доклади и
историци, медици, архивисти от Македония, Словения, Черна Гора, а на
една от конференциите участват и австралийци.
По време на конференцията (2011) се осъществява работна среща
между председателя на ДАА (доц. д-р Мартин Иванов), д-р Мирослав
Перишич (директор на Архива на Сърбия), и д-р Момчило Павлович
(директор на Института за съвременна история – Белград).
През следващите три години видински архивисти отново участват с
по два доклада в ІV, V и VІ конференция: История на медицината, фармацията, ветеринарната медицина и народната здравна култура. До201
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кладите ни са публикувани в сборниците с материали от конференциите,
а една статия е публикувана в списанието Архивско наслеħе8, издавано от
архива в гр. Зайчар.
С всички наши досегашни участия не само се затвърждават добрите колегиални контакти, но се създават и нови с архивисти и историци
от Ниш, Белград, Пожаревац9 и др. Също така у видинските архивисти
се зароди идеята и те да организират във Видин конференция с международно участие. Осъществяването ѝ стана възможно благодарение на
подкрепата и съдействието от страна на проф. д-р Пламен Митев (декан на Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“), гл. ас. Ваня Рачева (СУ), Областна администрация и Община
– Видин, Дирекция Регионална дирекция Държавен архив – Монтана,
както и финансовата помощ от Ротари клуб – Видин, Гипс АД – с. Кошава, БДИНТЕКС ООД – Видин.
В резултат на 24 и 25 октомври 2013 г. в конферентния център на
Областна администрация – Видин, се проведе конференцията Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и
Тимошко (ХІХ–ХХ век). В продължение на два дни историци, филолози,
изследователи, архивисти, учени от СУ „Св. Климент Охридски“, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Научен архив – БАН, Държавна
агенция „Архиви“, Института за нова история Белград, архивите в Неготин, Зайчар и Видин, Регионален исторически музей – Видин, и други,
представиха свои изследвания за различните аспекти на модернизацията
в сферите на образованието, духовната и материалната култура и връзките между двата народа.
От заявените шест доклада от сръбски участници за публикуване са
ни предоставени пет. Научният форум, като принос за утвърждаването
на Видин като исторически и културен център на Северозапада, беше
посетен и високо оценен от заинтересованото гражданство – учители,
ученици, музейни, библиотечни, читалищни служители, журналисти,
При дискусиите между участниците се очертаха и нови теми за изследване и представяне, което ни даде самочувствие да инициираме организирането на втората международна конференция.
Отново с подкрепата на местната власт, представители на бизнеса
и адвокатската колегия се подготви и проведе конференция на същата
тема, но с хронологичен обхват ХVІІІ–ХХ в. Във втората конференция,
която се проведе на 23–24 октомври 2014 г., взеха участие 19 учени, ис202
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торици и архивисти, 9 от които от Зайчар, Неготин, Пожаревац, Смедерево. По обективни причини двама от колегите от Сърбия не успяха да
присъстват лично, но очакваме да получим докладите им за публикуване
в подготвяния за печат сборник.
По време на конференцията беше представен и сборникът с докладите от предходната конференция10, който стана библиографски факт
благодарение подкрепата и дарителския жест на доц. д-р Жан Гологанов
– правнук на известния видински кмет и общественик д-р Бърни Бончев.
Сборникът включва 13 доклада и съобщения, към които са приложени
факсимилета и снимки. Съставителството и редактирането се извърши
от служителите в архива
Друга форма на съвместна дейност с колегите през 2014 г. е гостуването на група архивисти от Зайчар по повод официалното отбелязване
във Видин на 9 юни – Международния ден на архивите. Организира
се прожекция на документалния филм: Как говорът „покори“ езика,
на Радио-телевизионен център – Зайчар, с автори Раде Стойчич и Саша
Стойчич. Филмът разказва за произхода на жителите на селата Велики
извор и Дубле (Република Сърбия), голяма част от които всъщност са
преселници от с. Голям извор, Тетевенско, и за съхранения от тях говор,
фолклор и традиции11.
Контактите ни продължават и през настоящата 2015 година. На 9
юни т. г. за втора поредна година се чества Международният ден на архивите с колегите от Зайчар, но този път на тяхна територия. По този
повод в изложбената зала на ИА Тимочка крайна се представи подготвената от нас изложба на тема: Светът на предците ни – в делник и
празник12. На нейното откриване присъстваха областните управители на
Видин и Зайчар, зам. кметът на града–домакин, Белоградчишкият епископ Поликарп и духовници от Видинска и Тимочка епархия, представители на културни институции, учебни заведения, медии. Освен, че се
популяризира чрез документални свидетелства историята на Видинския
край, богатствата на архивните институции и мисията на архивистите,
обменихме с колегите информация по въпросите на дигитализацията и
автоматизацията на архивните процеси13, както и относно условията за
съхраняването на документите14.
Традиционен вече е и обменът на издания между архивите на Видин
и колегите ни от Сърбия. През периода 2003–2015 г. в научно-справочната библиотека на архива са постъпили общо 70 библиотечни единици,
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издания на архивите в Зайчар и Неготин. Това са справочници, пътеводители по фондовете, документални издания, каталози, сборници от
конференции, както и специализираните списания – Архивско наслеħе на
ИА, Тимочка крайна – Зайчар, Архивски преглед на ИА – Неготин.
Ефектът от развитието на сътрудничеството ни с колегите от Република Сърбия е безспорен – получаваме възможност за обмен на опит, литература, научни изследвания, информация за документи, свързани с националната ни история, популяризираме нашето документално наследство и
дейността на архивната институция. Споделям нашия опит и смятам, че
тези колегиални връзки трябва да имат развитие в бъдеще, да се разширяват, като се приобщават и други архиви от двете страни на границата.

Ползване от потребители-чужденци –
читатели и справки
През последните столетия Видин е административен и духовен център на територии, които по стечение на историческите обстоятелства
излизат извън днешните граници на България: Видински пашалък, Видински санджак, Видинска митрополия. От друга страна, силно е влиянието в посочените територии от Западна Европа, особено в селищата
по течението на р. Дунав. Тези фактори предпоставят научния интерес
и търсенията на историци и изкуствоведи в документалните масиви на
Видинския архив. Един ретроспективен поглед на регистрираните читатели за периода от 2000 г. досега показва интереса на изследователи от
Австрия, Швейцария, Израел, Русия, Сърбия, САЩ към следните теми:
история на видинското еврейство, Жул Паскин и семейство Пинкас от
Видин, архитектурата на Балканите, австроунгарските архитекти и
инженери, които са работили в България, сръбско-български църковни
и просветни връзки, документи на Видинското мюфтийство от 19 в.,
движение на населението и демографски процеси в граничния район със
Сърбия, река Дунав и защита от наводнения.
Интензивността на потреблението е различна през годините, напр.
През 2003 г., 2005 г. и до момента (2015) са работили по 5-ма чужденци,
през 2002 г., 2007–2008 г. и през 2011 г. – нито един, а през останалите години по двама или трима чуждестранни читатели. Те издирват и ползват документи предимно от фондовете на: Видинската митрополия (1848–1949),
Градско общинско управление (1878–1945) и Окръжен съвет (1890–1934)
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– Видин, Окръжно (1888–1936) и Околийско инженерство (1914–1946) –
Видин, Еврейска община – Видин (1882–1945), Окръжно мюфтийство –
Видин (1818–1947), Народно читалище „Цвят“ – Видин (1870–1945).
След като от 2013 г. достъпът и използването на архивни документи и
на справочна информация е улеснен чрез прилагането на съвременните информационни и комуникационни средства чрез публикуването от ДАА на
нови тематични сайтове от поредицата „Архивите говорят“ и активирането
за външен достъп на Информационната система на държавните архиви
(ИСДА), в читалнята на архива вече идват предварително подготвени читатели или се получават писма от Македония, Англия, Израел, Австралия,
Германия, Сърбия с искане за справки. Благодарение на сайта фотоАрхив.
bg разполагаме с достъпна, интересна и полезна кореспонденция – писма с
пояснения, допълнения, корекции, уточнения по включени снимки, дори и
предложение за извършване на преводи на документи от латино. От граждани на Израел, Румъния и Сърбия вече има практика след проучване в ИСДА
да заявяват по електронен път архивните документи, които да се издирят
предварително и да им се предоставят за ползване в деня на посещението
им в архива. Така се съкращава престоят на читателя и се намалява напрежението при работата му с интересуващите го документи. А ние, архивистите,
чувстваме професионално удовлетворение от използването на съвременните информационни ресурси на държавните архиви, за трансформирането на
които в електронен формат са вложени много усилия и време.
През периода 2000–2010 г. единични са заявленията от чужденци за
справки от частноправен характер, за които се извършва издирване от
служителите в архива. Но от 2011 г. досега рязко се увеличи броят на заявленията за издирване на документи за предшественици (родственици)
с цел доказване българския произход на граждани на Израел и най-вече
от Сърбия (Вж. Приложение № 1). През 2011 г. са изготвени 5 такива
справки, през 2014 г. те вече са 43, а през настоящата година (2015) са
изпълнени до април месец 52 справки15.
Контрагентите ни ползват разнообразни възможности за заявяване
на необходимите им документи – по кореспондентски път (традиционни пощенски услуги, електронна поща, скайп-връзка) или посещение на
място в читалнята на архива. При справките за доказване на българско
потекло често се изисква допълнителна кореспонденция за уточнения по
предмета на издирване, хронологичния период, промени и варианти на
имената. Понякога издирването е затруднено от неточности в посочените
от заинтересованите лица имена и дата на събитието (раждане, женитба
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и т. н. ). При такива случаи се налага допълнително предоставяне на документи от заинтересуваните лица.
Друг фактор, усложняващ този вид справки е трудностите при разчитане на текста в регистрите, които са водени от различни служители16.
Колегите от ИА Тимочка крайна разработват и печелят проект пред Министерството на културата на Република Сърбия за изготвяне на списъци за наличните в нашия архив документи за събития по гражданското
състояние в селища от т нар. Западни покрайнини. След получаване на
необходимото за целта финансиране, два екипа от архивисти бяха командировани във Видин, за да изготвят въпросните списъци, по които да насочват гражданите за справки към нашия архив. В услуга на гражданите
архивистите от Зайчар и Видин обединяват усилията си и си съдействат за
компетентно, законосъобразно и достъпно обслужване на потребителите.
Натрупването в базите данни на двете информационни системи на архивите в България – ИСДА и НЕРА (Национален електронен регистър на
архивите), в специализираните сайтове на ДАА, както и проектът APEx
(Уеб-сайт на Европейския архивен портал / Archives Portal Europe – http://
www.archivesportaleurope.net 17, осигурява на практика все по-широк достъп
до научно-справочния апарат и документите, които съхраняваме. За съкращаване обаче на сроковете за издирване и обслужване на заинтересованите
български или чуждестранни граждани, са необходими още много съвременни ресурси – човешки и материални. Надявам се присъствието ни в глобалното пространство и наблюдавания повишен интерес към архивите да
доведат до активизиране на обществената енергия и подкрепа за усилията
ни да осигурим възможно най-широк спектър от е-услуги на гражданите.

Приложение № 1: Списък на читателите – чужденци
и темите, по които са работили в Държавен архив –
Видин през периода 2000–юни 2015 г.
2001 г. Марчела Щерн, Австрийска академия на науките – Австроунгарски архитекти и инженери, които са работили в България в края на
ХІХ, началото на ХХ век
2003, 2004, 2005, 2010 г. Цви Керен, Университет Тел Авив, Израел
– История на Видинското еврейство
2003 г. Аврам Сами Пинкас, Израел – Семейство Пинкас от Видин
2003 г. Мингят Сорин, Университет Букурещ –Балканска архитектура
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2003 г. Надежда Михайлова Осипова, Руска академия на науките –
Дарителство
2004 г. Мейра Пери-Леман, Израел – Жул Паскин
2005 г. Живота Джоржевич, Сърбия – Монография Коило, с. Коилово
2005, г. Мехмед Сафа Сарачоглу, Турция – Видин през 19 век
2005 г. Никола Плавшич, Исторически музей – Неготин, Сърбия –
Стара Неготинска църква – 1803
2005 г. Мишел Гилберт, Швейцария – Семейна история на сем. Гилберт
2006 г. Неделко Радосавлевич, Исторически институт – Белград,
Сърбия – Сръбско-български църковни и просветни връзки през втората
половина на 18 и първата половина на 19 век.
2009 г. Ребека Уиргект, САЩ – филм „Къщата на Бога“
2010 г. Мехмед Сафа Сарачоглу, САЩ, Охайо стейд университет –
Видин от 19 век
2012 г. Душан Войводич, РТВ – Сърбия – филм „Таjна Дунавског
виленjака“
2013 г. Марко Рубен Самуилов, Израел – Изселване на софийските
евреи
2013, 2015 г. Велибор Тодоров, Исторически архив – Зайчар, Сърбия –
Регистри по гражданското състояние на селища от Западните покрайнини
2013, 2015 г. Зоран Янкович, ИА – Зайчар, Сърбия – Регистри по
гражданското състояние на селища от Западните покрайнини
2014 г. Злате Милевски, Македония – Наследствени имоти
2014 г. Стелу Шербан, Румънска академия на науките – изследване
„Река Дунав, наводнения, диги, 1930–2010 г.“
2014 г. Аца Горан Цветанович, Университет Белград, Сърбия – Успореднае анализа развоя власти у Смедереву и Видину 1944–1962
2015 г. Драган Живкович, ИА – Зайчар, Сърбия – Регистри по гражданското състояние на селища от Западните покрайнини
2015 г. Агим Янузи, ИА – Зайчар, Сърбия – Регистри по гражданското състояние на селища от Западните покрайнини
2015 г. Любиша Стоянович, ИА – Зайчар, Сърбия – Регистри по
гражданското състояние на селища от Западните покрайнини

Бележки
1

ДА – Видин, Ф. 839, оп. 3, а. е. 32 – Снимки от гостуване на Раде
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Панайотович, директор на Исторически архив Тимочка крайна и трима
архивисти от гр. Зайчар, Югославия във Видин на 23 ноем. 1966 г.
2
Текущ архив на ДА – Видин – Писмо от Н. Педович за програма за
сътрудничество, което е подготвено още през окт. 2002 г., след среща на
ръководителите на сръбските и българските архиви.
3
Споразумение за сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ и Архива на Сърбия е подписано на 29 май 2009 г. със срок на валидност три години и още три години, ако никоя от страните не го прекрати.
Крайният срок е изтекъл на 29 май 2015 г.
4
Текущ архив на ДА – Видин – Писма № 321/31. 12. 2003 г. на ТДДА – Видин, и № 6617/0002 от 08. 01. 2004 г. на ГУА при МС.
5
Текущ архив на ДА – Видин: Велибор Тодоров. 62 године рада и
постојања Историјски архив. В: Тимочка крајина – Зајечар; Н. Педович.
Миграције и пребези становништва из Видинског санџака у Србију 1861
године, пред терором турске власти, у документима архивског фонда
„Начелство округа Тимочког – Књажевац“.
6
Кръстева, Св. и Цв. Цолова. 50 години държавен архив – Видин. В:
Архивско наслеħе – Зайчар, Р. Сърбия, бр.6/2010; Андреева, Р. Документални материали за Жул Паскин (Юлиус Маркус Пинкас), съхранявани
в Държавен архив – Видин. Тематичен преглед. В: Архивско наслеħе –
Зайчар, Р. Сърбия, бр.6/2010.
7
Цолова, Цв. и Св. Кръстева. Доктор Бърни Бончев – лекар, общественик, кмет на Видин. Сборник с докладите от ІІІ научна конференция
История на медицината, фармацията, ветеринарната медицина и народната здравна култура, Зайчар, 2011, с. 57–60; Цолова, Кр. Приносът
на европейци в развитието на българската медицина през ХІХ век. Пак
там, с. 165–168.
8
Кръстева, Св. Приносът на лекарите д-р Димитър Симов – епидемиолог, и д-р Величка Симова – микробиолог, за развитието на Хигиенно-епидемиологичен институт – Видин, 1954–1990 г. Сборник с докладите от ІV научна конференция Историja медицине, фармациjе, ветирине и народна здравствена култура, издание на ИА „Тимочка крайна“
– Зайчар, РС, 2012, с. 73–76; Новакова, М. Създаването и развитието на
Видинската държавна първоразрядна болница като част от болничната
мрежа на Княжество България (1879–1908). Пак там, с. 103–108; Кръстева, Св. Ст. н. с. ІІ ст. квмн д-р Боян Първулов – научна и обществена
дейност. Сборник с докладите от V научна конференция Историja медицине, ... Изд. на ИА „Тимочка крайна“ – Зайчар, РС, 2013, с. 35–38;
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Новакова, М. Грижата на Видинската община за здравеопазването в града (1878–1944). Пак там, с. 39–44; Новакова, М. Поетът на дунавския
пейзаж. – В: Архивско наслеħе – Зайчар, РС, кн. 8/2013; Кръстева, Св.
Дейността на червенокрастките организации във Видинско по време на
Първата световна война. Сборник с докладите от VІ научна конференция Историja медицине, ... Изд. на ИА „Тимочка крайна“ – Зайчар, РС,
2014, с. 53–58; Новакова, М. Д-р Теодосий Витанов и неговия принос за
здравната просвета в България. Пак там, с. 95–99.
9
През 2011 г., по електронна поща с мен се свърза Ясмина Живкович – архивист от Пожаревац, с която се срещнахме на конференцията в
Зайчар през 2012 г. За своята докторска теза в Белградския университет
на тема: Защита на архивните документи извън архива, тя потърси съдействие относно литература и библиография за нормативната уредба в
българските архиви. От тогава до днес поддържаме контакт. Вж. Живкович, Я. Пожаревачка гимназија за време Бугарске управе, 1915–1918.
Сборник с материали от международна научна конференция, Видин, 24–
25 октомври 2013 г. С., Изд. „Веда словена“, 2014, с. 88–102; За втората
международна конференция Модернизационни тенденции в стопанския
и културен живот във Видинско и Тимошко (ХVІІІ–ХХ век) – 23–24 окт.
2014 г., Живкович също заяви интересна тема Архивска грађа и њена
заштита за време оружаних сукоба у првој половини 20 века, но не успя
да пристигне за конференцията, очакваме обаче да получим доклада ѝ за
публикуване в новия сборник.
10
Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във
Видинско и Тимошко (ХІХ–ХХ век) – Сборник с материали от международна научна конференция, Видин, 24–25 октомври 2013 г. С., Изд.
„Веда словена“, 2014, 176 с.
11
Дискът с филма архивът ни получи като дарение по време на конференцията Модернизационни тенденции в стопанския и ... 2013, във
връзка с доклада представен от Венцислав Велчев. Книгата на ст. н. с. д-р
Огняна Маждракова – Чавдарова: Голям извор – страници от историята
на Тетевенския край – исторически доказателства за духовните и културните връзки с Тимочка крайна, а контактът с авторите е осъществен с
посредничеството на колегите от ИА „Тимочка крайна“ – Зайчар.
12
Изложбата представя на 23 постера с размери 70/50 см, които съдържат част от богатия снимков и документален материал, съхраняван в
Държавен архив – Видин, през периода от Освобождението до първата
половина на ХХ в.
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Архивите в Сърбия нямат единна информационна система и методика за дигитализация.
14
През годините, от 2003 досега, наблюдавам как постоянно се извършват дейности за подобряване на условията в хранилищата на архива в Зайчар – поетапно са облицовани с плочки подовете, изгражда се
отоплителна и климатична инсталация, извършено е обзавеждане с нови
стелажи, в т.ч. и компактни системи.
15
Данни към 30 юни 2015 г.
16
Документите са с хронологичен обхват 1893–1919, 1941–1943 г.,
съхраняват се във Ф. 545К Регистри за гражданското състояние на
селища от Кулска околия, част от Западните покрайнини, два описа с
общо 103 а. е. Постъпили са в ДА – Видин от Окръжен съд – Видин.
17
APEx е продължение е на предходния проект APEnet и основната
му цел е да доразвие инфраструктурата на Европейския архивен портал (Archives Portal Europe), както и да разшири на мрежата на страните
участнички. Проектът APEx стартира на 1 март 2012 г. и продължава до
1 март 2015 г. В него участват 28 страни, между които е включена и Р.
България чрез Държавна агенция „Архиви“.
13
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ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В НА – БАН:
ПРАКТИКА, МЕТОДИКА И ПЕРСПЕКТИВИ
Цветана Величкова, Цветан Радулов, НА – БАН

Е

дин от актуалните проблеми на нашето време е свързан с овладяването на огромния поток информация, създаден в резултат
на научната дейност. Материално изражение на този проблем са документите във всички им формати, в това число и електронните документи. Информационно-справочната дейност е важна част от дейността на
всеки архив, независимо от неговия профил. Това се отнася и за Научния
архив на Българската академия на науките (НА – БАН), който съхранява
ценни документи за историята на институцията, българската наука, култура и общество, както и за историята на Европейския Югоизток. През
60-те години на миналия век в структурата на архива е обособено отделно звено, което днес се нарича Регистрация, информация, съхранение и
използване на документите, отговарящо за всички тези дейности, които
са регламентирани съответно в три от свитъците на Методическия кодекс. Именно въпросите относно утвърдената практика, методическите
изисквания и перспективите за усъвършенстване на информационната
дейност на Научния архив са предмет на настоящата статия.
Създаденият през октомври 1947 г. Архивен отдел към Българската академия на науките наследява не само документите от Браилската
сбирка1, но и архивните документи и колекции, постъпили до тази година. Известно е, че през посочения период визираният документален
комплекс се обогатява чрез дарения и покупка на документи, за съхраняването на които отговарял деловодителят на Академията.
Избухването на Втората световна война (1 септ. 1939) налага да се
опишат събраните документални свидетелства и ръкописи с оглед евен211
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туалното им евакуиране заради опасността от бомбардировки на столицата. През пролетта на 1944 г. най-ценните архиви са предадени за
съхранение в БНБ, а друга част са изнесени, заедно с библиотеката на
академията, извън София.
След края на войната Историко-филологическият клон на БАН взема мерки не само за опазването на спасения по време на бомбардировките архив, но и за неговото организиране. За уредник на Архивния отдел е назначен д-р Петър Миятев2. През 1949 г. отделът е преобразуван
в Архивен институт3 под ръководството на акад. Андрей Протич. Към
института е създаден Научен съвет4 в състав от шест души и е утвърден
Правилник за работа5.
Архивният институт разширява своята дейност в посока комплектуване на нови архивни документи, включително и тяхното систематизиране, регистриране, описание, съхраняване и предоставяне на изследователите6. Институтът си поставя мащабната задача да приведе в известност документалното богатство на Академията и затова започва активна
временна обработка на архивните документи, за да станат те по-бързо
достъпни за използване. В тази връзка в правилника на Архивния отдел
от 1948 г. се съдържат и указания за съставянето на първата картотека7 и
на три вида фишови каталози8.
Самото използване на архивните документи за научни изследвания
се допуска: след като те са инвентирани, систематизирани, подредени
и описани в картотеката9, а тези, които представляват държавна тайна, се дават само със специално разрешение от Управителния съвет на
БАН10. Използването на архивите извън сградата на академията не е позволено, а фотографирането и преписването на архивни документи става
с разрешение на уредника на архива и то изключително за научни цели11.
През 1949 г. Архивният институт договаря с ръководството на Академията издателската си дейност относно списанието Известия на Архивния
институт и поредицата Сборник документи за историята на БКД12. В
рамките на тази дейност са издадени сборници с документи от архивните
фондове на Константин Иречек, Неофит Рилски и Райно Попович13, а други ценни документални свидетелства се популяризират чрез публикации в
специализираните периодични издания и тогавашната преса.
На свой ред, Архивният институт също променя статута и наименованието си, а за неговата информационна дейност през отделните периоди отговарят следните административни структури:
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– 1965 г. раздел: Ползване и хранение на архивните фондове и колекции;
– 1972 г. отдел Използване;
– 1974 г. отдел Информация, използване и съхраняване;
– 1979 г. направление Информация, използване, съхранение и отчетност на фондовете;
– 1992 г. отдел Регистрация, отчетност и използване.
Според утвърдените на 27. 11. 2006 г. от ХХІV Общо събрание на
БАН Временни правила за устройството и дейността на Научния архив
на БАН, наименованието на отдела съответно е Отчетна регистрация,
информация и използване на документите.
Трябва да се отбележи, че още през 1972 г. в Концепцията за развитие на Научния архив до 1990 г. са конкретизирани основните научни направления с приоритет на информационната дейност. Въпросната
концепция е съобразена със създаването на Център за научна информация с Централна библиотека и Научен архив, в който архивът е самостоятелно звено14.
Неотменна задача на споменатия отдел Регистрация, информация,
съхранение и използване на фондовете (1979) е системното изграждане
на научно-справочния апарат (НСА) с цел улесняване достъпа и издирването на документите. Известно е, че за всеки архив основният справочник е пътеводителят. Пътеводителят на Научния архив на БАН е дело
на колектив от служители на отдела и е издаден още през 1981 г.15 В него,
наред с всички елементи, съгласно общоприетите методически изисквания, допълнително са включени и Източници за фондообразувателя,
както и данни за части от архивния фонд, намиращи се в други архивохранилища. Търсенето в случая се улеснява и от изготвените показалци:
именен, географски, предметен, а също и указател на учрежденията, организациите, периодичния и ежедневен печат. Понастоящем обаче е необходимо актуализиране и преиздаване на Пътеводителя по фондовете
на Научния архив на БАН, който вече е библиографска рядкост. По този
начин ще се предостави информация за новообработените и новопостъпили фондове в архива, за да се отрази реално фондовата наличност.
Съществена част от научно-справочния апарат са т. нар. инвентарни описи на личните и институтските фондове, както и на различните
архивни сбирки16. Съставянето на този вид архивни справочници прави
възможно документите в обработените фондове да бъдат достъпни за използване. Сумарно описите на личните фондове и сбирките съставляват
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солиден информационен масив, който ефективно подпомага работата не
само на специалистите в Научния архив на БАН, но и изследователите
от различни области.
Посоченият отдел разполага и с фондова картотека за обработените
архивни фондове и сбирки. Наличността в каталозите на Архива надхвърля 50 000 фиша. Именният каталог на служебните и кадрови досиета на членовете на БАН улеснява в значителна степен работата с този
тип документи.
Научният архив притежава и подробен фотокаталог с контактни фотокопия и данни за снимките, съхранявани в личните архивни фондове
и сбирка V Фотосбирка. Важна част от този справочник е именният каталог, който предоставя информация за снимките на различни лица – индивиди или по групи. Налице е и тематичен раздел на каталога, в който
са обособени няколко типа снимки: селища, сгради на Академията, тържествени събития, конференции, събрания на БАН и др.
Съществуват и други картотеки, свързани с академичните дейности,
предназначени за вътрешно ползване. Тяхното поддържане и периодично актуализиране също е постоянна задача на отдела.
Сравнително нова форма в структурата на научно-справочния апарат
на Научния архив е Регистърът на Националния архивен фонд (НАФ).
Съгласно Закона за НАФ (2007), този справочник се определя, като централизирана база данни, публична и достъпна чрез интернет-страницата
на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА)17.
В съответствие с Наредбата за условията и реда за водене на регистъра, Научният архив вече осъществи вписването си и е регистриран на
национално равнище. Очакванията са да се увеличи разпознаваемостта
му, както сред архивната колегия, така и в обществото като цяло. Това
ще допринесе да бъде разбит стереотипът в обществените представи за
Научния архив, като едно тясно специализирано в рамките на БАН звено, и да се покаже, макар и в най-общ план, документалното богатство,
събрано в неговите хранилища. В създадената база данни са отбелязани
и някои от най-ценните документи, което ще ги популяризира. От друга
страна, възможността за актуализация на вече вписаните данни също е
от значение за архива, тъй като в системата ще могат да бъдат отразявани и новите документални постъпления. В условията на съвременната
технологична парадигма целта на Научния архив на БАН е да използва
максимално предоставените възможности на паралелно съществуваща
виртуална реалност.
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Традиционно информационната дейност на НА – БАН включва изготвяне на тематични справки за читатели по основните справочници
и най-често по инвентарните описи. Перспективите, свързани с изработването на електронни описи, още в процеса на научно-техническата
обработка на фонда, и показалци към тях, са стъпка към създаването
на електронни каталози, които са сравнително по-високо информативни вид архивни справочници. Следователно осъвременяването на научно-справочния апарат на архива ще улесни всички информационни
процеси и ще направи труда на архивистите много по-желан и привлекателен. Освен това електронните описи биха подпомогнали работата с
читателите от страната и чужбина, които ще могат да предварително да
поръчват документи онлайн и от разстояние.
Информационният отдел поддържа връзки и с другите структури в
Академията. Най-често се изготвят справки за Ръководството и отделните научни и специализирани звена на БАН. По този начин те своевременно получават от архива и със съдействието на отдела информация
и копия на необходимите им документи за изпълнението на различни
задачи. За юридическата дирекция на БАН най-често справките са свързани със структурните промени на звената и имотите на Академията. За
целта се издирват документи от институтските фондове, както и такива,
които се съхраняват и в други архиви. Копия на документите за юристите, които се използват като доказателство, задължително се заверяват.
В това отношение НА може да се похвали с успехи, съизмерими с вече
спечелените дела в полза на Академията.
Значителен е броят на справките, които се извършват за външни
институции и изследователи. През последните години все по-често се
работи в сътрудничество с редица музеи, общини, читалища и училища. Разширяването на информационната дейност в Регионалните академични центрове (РАЦ), създадени в по-големите градове като Пловдив,
Варна, Бургас, Русе и други, популяризира Академията и открива поле
за ползотворно взаимодействие. Това сътрудничество е стратегически
важна стъпка за развитието на информационната дейност на архива и
извън столицата, разширявайки периметъра на своята активност.
С помощта на добрата информационна дейност могат да се увеличат
изследваните теми по архивните документи, съхранявани в НА – БАН.
Това допринася за развитието на различни клонове на съвременната историческа наука в България. Разбира се, важно значение има желанието на
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учени извън полето на историята да работят с архивни източници, а не с
документални издания. Сред предизвикателствата пред информационния
сектор е да се разбие представата в научните среди, че архивите са създадени на практика от историците за историците и дори от архивистите за архивистите. Трябва да бъде видяна и обратната страна в случая.
Очевидно е, че фондовете, свързани с природните и техническите науки,
трябва по-пълноценно да бъдат използвани в историческите проучвания.
Участието в създаването на застрахователен фонд от копия на
най-ценните и застрашени архивни документи също е сред приоритетните задачи на отдела Отчетна регистрация, информация и използване на документите. В миналото застрахователният фонд е бил свързан
най-вече с изработването на микрофилми на славянските и старобългарски ръкописи от периода ХІ–ХVІІІ в., Браилската сбирка и важни документи за развитието на Академията до 1947 г. Перспективите тук включват прехвърлянето на дигитални копия върху съвременни носители. Постоянното развитие на информационните технологии и интелектуални
комуникации изправя архивистите пред необходимостта от осигуряване
на надеждни носители на електронните формати документи и архивни
справочници. Процесът вероятно ще се развива през следващите години
с оглед запазване научната информация за бъдещите поколения.
Важна част от задълженията на отдела е съхраняването на ретроспективна информация за архивните фондове, която в бъдещ момент да
проследи движението на документите и историята на фонда. Досиетата
на фондовете и колекциите се попълват редовно и са важен информационен справочник за служителите на Архива.
Отделът организира използването на документите за изследователски цели в читалнята на Научния архив, съобразно Правилника за използване на архивните документи. Приоритетно се предоставят цифрови копия по искане на читатели – юридически и физически лица.
Според отчетните данни използването на архивните документи през
годините постепенно нараства. За сравнение: през 1961 г. 111 читатели
използват 1125 архивни единици (а. е.): 1965 г. – читателите са 105, а а.
е. – 2300; 1969 г. – 250 читатели, 3200 а. е.; 1976 г. – 185 читатели, 3000
а. е.; през 2014 г. – 108 читатели, 3700 а. е.18
Изследователите попълват необходимите регистрационни и отчетни форми: заявление за използване на документи в читалнята; именен
картон на читателя; поръчка за изготвяне на копия на документи; акт
за външно ползване. Посочените форми са приложени като образци в
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Методическия кодекс19, но са адаптирани към правилата за работа в
Научния архив.
Сред изследователите, използвали документи в архива, са и учени
от Германия, Гърция, Италия, Литва, Македония, Полша, Португалия,
Румъния, Русия, САЩ, Сърбия, Чехия, Украйна, Финландия и Франция,
а също и представители на чуждестранни институции, сред които Българо-американската комисия за образователен обмен Фулбрайт, Университета в Илинойс, Федералното агентство по култура и кинематография
(Москва), Националния университет в Атина, Белградската академия на
науките, Християнската академия по теология (Варшава), Руските национални библиотеки в Санкт Петербург и Москва, Парижкия университет Пиер и Мария Кюри и др. Чуждестранните потребители, в това
число и на е-услуги, предполагат да се помисли за изготвянето на чуждоезични информационни материали, които да съдържат сведения за архивните фондове и сбирки в Научния архив.
Проучвания в Архива реализират, както утвърдени учени от различни направления, така и млади изследователи – студенти, магистри,
докторанти и постдокторанти от БАН, Софийски университет и други
висши училища от страната и чужбина. Разширяването кръга на младите учени е положителна тенденция, свързана с насочването на активна
информационна дейност от страна на НА – БАН именно към тези среди.
Досегашната публикаторска дейност на Научният архив включва солидни издания на сборници с документи, реализирани под ръководството
на известни учени като Петър Миятев, Иван Снегаров, Боню Ангелов,
Георги Димов и други, в подготовката на които участват и служители на
архива. През 50-те и 60-те години значим е приносът на споменатите
Известия на Архивния институт, по-късно Известия на Научния архив20. В тях се публикуват редица статии, свързани с дейността на Архива
и развитието на теоретичната архивистика в България21. Освен това по
линия на ръководството на БАН се възлага публикуването на поредица
документални сборници за българо-руските, българо-румънските и българо-полски научни връзки22, както и сборници със законодателни и нормативни документи на ръководните органи на БКД/БАН (1869–1944 г.)23.
Публикуването на прегледи на всеки новообработен фонд в Научния архив е традиционна практика в миналото24. През 1968 г. започва и
публикуването на описи на личните фондове25, а през следващата 1969
г. е отпечатан описът на славянските ръкописи, изготвен от слависта и
палеограф Христо Кодов26.
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Научният архив е представен подобаващо и в изданията на държавните архиви: Архивите в България27 и Държавните архиви28, в които е
откроен като първия исторически архив с национално значение. В тези
статии се прави преглед на историята на Архива и на неговото документално богатство.
През последните години преобладаваща форма на публикаторската
дейност са статиите и тематичните документални прегледи, подготвени
по традиционния начин и публикувани в специализираните периодични издания като Списание на БАН, Исторически преглед, Архивен преглед, Наука29 и др.
Акцентът на популяризаторската работа е фокусиран в документалните изложби, които са преобладаващо юбилейни и свързани с историята на науката и на самата Академия с нейните структури. Днес изложбите, подготвени съвместно и с колегите от другите отдели в Архива, са
мобилни, а информационното им осигуряване включва изработването
на каталози, брошури, дипляни и дискове30. Записите на дисковете във
връзка с изложбите имат предимно образователна цел. Подобни изложби през 2014 г. пътуваха не само в страната31, но и в чужбина. Изложбата
Благодетели и дарителство в България. Между идеала и реалността,
гостува в българския културен дом Витгенщайн (Виена) във връзка с
кампанията за събиране на средства за наводнените райони в Североизточна България. Юбилейната изложба 145 години БАН – минало и
настояще, беше показана в Скопие, и т. н. Перспективите, свързани с
художественото експониране на документите в електронен формат или
на открито, оправдават усилията и средствата за подготовката на експозициите, защото те могат да бъдат видяни от по-голяма публика.
Участието на специалистите от отдела в изработването на документални филми се състои в подбор и описание на документите по темата.
Едни от сполучливите документални филми са Срещи с Иречек на режисьора Юлий Стоянов и Асен Владимиров, както и юбилейният филм
на Галина Георгиева и БНТ: БАН – научен и духовен център. Филмът
показва историята на Академията по случай 145 години от създаването
й, както и водещите научни постижения на българските учени.
Научните конференции са още едно поле, на което архивът представя
своята дейност и популяризира документалната си база, като поддържа
професионални връзки и осъществява контакти с редица представители
на историческата и архивистичната наука. Отделът има участие в наши и
международни конференции като: Полша и поляците в новата българска
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история (средата на ХIX–средата на ХX в., организирана в посолството
на Република Полша в София; Румъния, България и Балканите: сътрудничество и конфликти в европейското пространство, XIX–XX в., проведена
в Букурещ, семинара България – Белгия – Франция: културни и политически връзки от края на XIX–началото на XX век, в Созопол, и т.н. Разбира
се, тук не могат да се пропуснат станалите традиционни през последните
няколко години Университетски четения по архивистика, провеждани в
Софийски университет, инициирани благодарение на специалност Архивистика и документалистика. В тях НА – БАН взема редовно и активно
участие, включително и с представители от Информационния отдел.
Научният архив на БАН е база за провеждане на учебни студентски
практики на стажанти от Историческия факултет, специалност Архивистика и документалистика по договор още от 2011 г. Възможности за
менторство и практическо усвояване на някои архивни процеси ни предостави и проектът Студентски практики на ЕС, по програма Развитие
на човешките ресурси към МОН. Студентите прилагат университетските си знания по архивистика на практика в архива с помощта на специалисти от отдела Отчетна регистрация, информация и използване на документите. Тяхното работно място е най-вече в читалнята, специално
оборудвана с компютри за тази цел, като една от задачите им е качването
в електронна форма на описи и показалците към тях под ръководството
на информационния специалист. По време на този процес студентите
на място се запознават с анотациите на различните видове документи и
класификационните схеми на електронно въвежданите описи. Практикантите получават и директен достъп до архивните единици и архивохранилищата, което изиграва положителна роля в обучението им.
Сайтът на Научния архив информира за актуалните събития и на
него се съдържат основните данни за съхраняваните фондове и сбирки32.
Позиционирането в Интернет средата е важна част от информационната
стратегия на архива. Неговата популяризация в обществото ще спомогне да се изгради адекватна представа за Архива и информационните му
ресурси. Отделът като цяло подпомага дейността на сайта.
Отделът Отчетна регистрация, информация и използване на документите развива и дейност, която твърде често остава невидима за потребителите. Тя е свързана с организацията по съхраняване на архивните фондове и
документи в архивохранилищата. Основната цел е да се представя информация за състоянието на документите, която да бъде постоянно осъвременявана и препращана към отдела Дигитализация на изследователската инфра219
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структура, реставрационна лаборатория и фотослужба. За целта отделът
води картотека на увредените документи, които се нуждаят от реставрация,
която се актуализира своевременно. Постепенно процесът се разширява и
включва т. нар. документи в риск, за да бъдат предпазени от по-сериозни
увреждания. Техническите задачи са не по-малко важни, тъй като трябва да
се осигурят необходимите условия за опазването на документите – оптимален температурно-влажностен и светлинен режим, противопожарна защита
и защита от наводнения. Тази специализирана информация, насочена към
Архива, е не по-малко значима от останалите задачи.
Новите предизвикателства пред българския архивно-информационен
сектор са свързани с увеличаването относителния дял на документите, съхранявани на нов тип носители – CD-R, DVD, е-документи и други, за сметка
на традиционните документи. Това е тема, която изисква да ѝ бъде отделено специално внимание. Особено като се има предвид обстоятелството, че
задачите на Информационния отдел са свързани и с този тип документи с
оглед тяхното ползване за целите на справочно-информационната дейност.
Обогатяването на справочните издания на Научния архив през следващите години е важна задача, тъй като чрез тях може да се даде по-цялостна представа за неговото документално богатство. Създаването на
съвременен масив от данни е предпоставка за една по-пълна и по-точна
информация, насочена към нарастващия брой изследователи. Трябва да се
обърне внимание на възможността да бъдат изготвяни каталози за различните видове документи, които се съхранят в личните фондове и сбирки на
Научния архив. Въз основа на тези каталози могат да бъдат разработени и
изградени нови видове картотеки, както да се публикуват специални справочни е-издания. Те ще спомогнат за подобряване на ефективността при
работата с читатели, извършването на справки и подготовката на документални изложби. Перспективите включват не само по-голяма активност в
Интернет-пространството, но и създаването на цифрово издание, т.нар.
електронен пътеводител за документалните масиви в Научния архив на
БАН. Всички тези инициативи със сигурност ще повлияят положително
за развитието на информационната дейност в архива.
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1

220

Информационната дейност в НА – БАН: практика, методика и перспективи

12. X. 1869 до 1878 г., когато архивът е пренесен в София, както и някои
дарени на Дружеството стари ръкописи.
2
НА – БАН, Ф. 1С, оп. 1, а. е. 180, л. 50–51 – Протокол на УС на
БАН № 448 от 29. IХ. 1947 г., т. 5.
3
По решение на УС на БАН от 16. VIII. 1949 г. Архивният отдел
прераства в Архивен институт.
4
В състава на Научния съвет влизат: Андрей Протич, Стоян Романски, Иван Снегаров, Иван Гошев, Веселин Бешевлиев и Петър Динеков.
5
НА – БАН, Ф. 160К, оп. 1, а. е. 184, л. 24–29.
6
Гърдев, К. Тридесет години Научен архив на БАН. – АП, 1978, №
3, 10–11.
7
Правилник на Архивния отдел при Българската академия на науките, 1948 г., чл. 25 и чл. 26.
8
Пак там, чл. 27, 28, 30. Каталозите са: основен (за фондовете и
сбирките), предметен и каталог на портрети, снимки, гравюри, грамофонни плочи, планове, щампи (печати) и др.
9
Пак там, чл. 31.
10
Пак там, чл. 32.
11
Пак там, чл. 35, 39.
12
НА – БАН, ф. 14, оп. 1, а. е. 20.
13
Из архива на Константин Иречек. Преписка с българи. Документи
за обществено-политическата и културната история на България от 1871
до 1917 г. Съст. П. Миятев. Т. I. С., 1953; Т. II. С., 1959; Т. III. С., 1963;
Снегаров, Ив. Принос към биографията на Неофит Рилски (гръцки писма до него). С., 1951; Снегаров, Ив. Принос към биографията на Райно
Попович. С., 1959.
14
Структурната промяна на НА е въз основа на решение на МС №
153 от 21. IV. 1973 г. С решение на Общото събрание на БАН от 4. V.
1992 г. Центърът за научна информация се закрива и НА се обособява
като самостоятелно юридическо лице.
15
Пътеводител по фондовете на Научния архив на БАН. С., 1981.
16
Първитe описи са изготвени през 1949 г. в резултат от извършената
научно-техническа обработка на Ф. 11К Иван Шишманов от Дарина Велева. Вж. Велева, Д. Архивът на проф. Иван Шишманов. – ИАИ, 1959, № 2.
17
<http://www.archives.government.bg/ 20.05.2015; http://nera.archives.
government.bg/Pages/Default.aspx>, 10. 05. 2015. По-подробно за Регистъра на НАФ вж. Методически кодекс. Св. III, 2013.
18
Гърдев, К. Тридесет години ... АП, 1978, № 3, с. 15.
221

Цветана Величкова, Цветан Радулов

Методически кодекс. Св. IV.
ИАИ.
21
Велева, Д. Архивни фондове и сбирки в Българската академия на
науките. – ИИА, 1957, № 1.
22
Българо-руски научни връзки XIX–ХХ в. Документи. Съст.
Костадинова, Л., В. Флорова, Б. Димитрова. С., 1968; Българо-румънски научни и културни връзки 1869–1944. Документи. Съст. Ганев, Т.
С., 1973; Българо-полски отношения 1918–1944. Съст. Балцерак, В., Д.
Василев, Т. Добриянов, Мл. Костов, Е. Нончева и др. С., 1988.
23
Сборници от документи за историята на Българското книжовно
дружество и Българската академия на науките в три тома 1869–1944 г.
Подбр. и подгот. за печат П. Миятев и Г. Димов. Т. I. 1868–1876 г. С.,
1958. Т. II. 1878–1911 г. С., 1966; Т. III. 1911–1944 г. С., 1974.
24
Вж. Флорова, В. Архивен фонд „Михаил Иванов Маджаров“. –
ИДА, 1973, № 25, с. 331–337; Архивен фонд „Кузман Илиев Шапкарев“.
– ИДА, 1974, № 28, с. 309–316; Костадинова, Л., В. Флорова. Архивен
фонд „Кръстьо Иванов Миятев “. – ИДА, 1976, № 28.
25
Вж. Димитрова, Б. Опис на документалните материали от личния
фонд на Тодор Пеев (1842–1904). – ИНА, 1968, № 4, с. 175–186.
26
Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на БАН.
С., 1969.
27
Архивите в България. С., 1986, с. 97–108.
28
Държавните архиви. По повод 50 години от излизането на Указ
515. С., 2001, с. 146–149.
29
Списание Наука е издавано и в електронен вариант, достъпен в
Интернет.
30
Вж.: Цветан Радославов. С., 2013; Тарас Шевченко и България.
С., 2014.
31
Сред примерите за пътуващи изложби могат да бъдат споменати:
Живот и творчество на акад. Михаил Арнаудов – съпътстваща изложба
в ЮЗУ „Неофит Рилски“, по повод откриване дните на българската наука
в Благоевград; Мила Родино, посветена на живота и делото на Цветан
Радославов, автор на националния химн – в Монтана, Пазарджик, Велинград и Сливен; Българските земи през XIX век през погледа на европейския пътешественик и художник Феликс Каниц, която гостува във Варна,
Монтана и Търговище; Изложба, посветена на живота и делото на Иван
Евстратиев Гешов в Регионалния исторически музей в Пловдив, и др.
32
<http://archiv.cl.bas.bg/>, 20. VI. 2015 г.
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КОНДИКАТА НА ПЛОВДИВСКАТА МИТРОПОЛИЯ
(1781–1845), ЦЕНЕН ИСТОРИЧЕКИ ИЗВОР
В ЦЕНТРАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН АРХИВ
Симеона Найденова, гл. експерт, ЦДА

Н

аучните изследвания за историята на възрожденския Пловдив
(ХVІІІ–ХІХ в.) се основават предимно на български документални свидетелства, свързани със стопанския и демографски просперитет на
града и българската общност, както и с националноосвободителното ни
движение във всичките му проявления: борбата за независима българска
църква, просветното движение, усилията за политическо освобождение с
цел възстановяване на българската държавност. Оцелелите и достигнали
до нас архивни документи, фондове и колекции се съхраняват съответно
в Българския исторически архив (БИА) – НБКМ, Централния държавен
архив (ЦДА), регионалните държавни архиви, Научния архив – БАН и
други институти на колективната ни историческа памет.
Архивистите в своята ежедневна работа понякога попадат на изключително ценни ръкописи и документи, които все още не са известни
или по някакви причини са позабравени от изследователите. Подобни
находки с право се считат за архивна евристика, а имената на откривателите им се помнят във времето. В тази връзка ще представя едно истинско съкровище1 – Кондиката на Пловдивската митрополия (1781–1845),
която се намира в личния архивен фонд на патриарх Кирил: Ф. 1318К,
съхраняван в ЦДА.
Кодексите или кондиките2, както нашият народ ги нарича, съставяни от митрополиите, църквите и манастирите, са сборници от решения
на църковните власти, но не само по чисто църковните работи, но и за
цялостния живот на клира и миряните.
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Относно кондиката на Пловдивската митрополия, която съдържа записи за периода 1781–1845 г., съобщава за първи път църковния историк
акад. Иван Снегаров3, който я публикува, макар и частично, през 1946 г.
Ръкописът е много добре запазен и е с размери 22 на 31 см. Кондиката е
подвързана във фина, гладка и лъскава естествена кожа. Листовете, които са 300 на брой, са от хартия, като са промазани и гладки. Текстът е на
гръцки език и е разположен в редове. Съдържа 300 страници, изписани
с черно неизтриващо се мастило.
Записите в кондиката не са правени в строг хронологичен ред4, но тя
започва с официални документи, номерирани по старата пагинация. Самите документи са от времето на пловдивските митрополити Кирил (1780–
1808), Йоаникий (1809 – отстранен през 1818 г.), Паисий (1818–1821) и
Никифор (1824–1850), като са заверени съответно с техните подписи.
Повечето от посочените документи се отнасят до частни правни отношения на християните в Пловдив и митрополията. За изследователите
предизвикват интерес и сведенията, макар и оскъдни, относно нейния
статут, устройство и управление, както и за прилаганото тогава църковно право при решаване на спорове между миряните в рамките на местното самоуправление и нейните компетенции, и др.
Както отбелязахме, понастоящем въпросната кондика се съхранява
в ЦДА, в личния архивен фонд на Патриарх Кирил (1901–1971), висш
йерей на Българската православна църква (БПЦ). Той е висш йерей на
Българската православна църква, доктор по богословие (1927), историк,
доктор хонорис кауза на Софийската, Московската и Петербургската духовни академии, Пловдивски митрополит (1938–1953), академик (1970),
Български патриарх (от 1953 г. до кончината му през 1971 г.).
Неговите научни интереси са в областта на българската културно-национална и църковна история, включително борбата на българския
народ за независимост и национално обособяване. За целта той системно издирва, проучва и публикува исторически извори, които се съхраняват български и чуждестранни архивохранилища. Архивни документи
и ръкописи Негово Светейшество ползва и от много митрополии, манастири, архиерейски наместничества и храмове.
Прави впечатление, че историческите трудове на Патриарх Кирил,
които са значителни по обем и съдържание, се основават на респектиращ документален изворов материал, поради което те имат конкретен
принос за историята на българските църковно-национални борби. Тук е
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мястото да отбележа, че и разглежданата кондика не е попаднала случайно в личния архивен фонд на Патриарх Кирил, а във връзка с неговите
научни изследвания.
В подкрепа на това предположение, ще цитирам докладната записка от 2 авг. 1971 г. на Тодор Добриянов, Зав. отдел Архивно – документационен при МВнР, който уточнява, че архивните материали на Патриарх
Кирил се делят на няколко групи, като първата група включва: Оригинални стари архивни материали от Българската екзархия, Св. Синод,
манастири, църкви, еснафски сдружения, на Старозагорския митрополит Методи Кусевич, на Пловдивската митрополия, КОНДИКИ, ръкописни книги и др.
Известно е, че Св. Синод на заседание на 15 юли 1972 г. взема решение (вж. Протокол № 27), да предаде част от архивното наследство на
Патриарх Кирил на държавно съхранение. А с писмо № 4856 от 23 юли
1972, подписано от Патриарх Максим, като председател на Св. Синод, се
уведомява ръководството на Централния държавен исторически архив
(понастоящем ЦДА), за въпросното решение.
Следва процедура по предаването и приемането на архивното наследство на Патриарх Кирил. Както е записано в Протокол от 13 февр.
1973 г., Мария Костова Класанова в качеството си на завеждащ архивохранилище при ЦДИА приема от протодякон доктор Васил Велянов,
началник кабинета на Българския патриарх Кирил, определената част от
неговия фонд за държавно съхранение.
Именно тази част е регистрирана на 16. февр. 1973 г. в Централния
държавен исторически архив, като фонд на Българския патриарх Кирил
– Ф. 1318К. През 1977 г. същият е обработен и в резултат е съставен инв.
опис № 1 на фонда. Той включва заглавията на 6098 а. е. (1812–1974) и
съответно 45 л. м.
Обект на описание в посочения опис са: архив на Пловдивска митрополия (1951–1953), кондики на Сливенска (1840–1945) и на Самоковска (1853–1880) митрополии.
Кондиката на Пловдивската митрополия не е регистрирана, както и от
кондиката на църквата „Св. Неделя“ в Пловдив5, тефтери за приходи и разходи на Пловдивския храм „Св. Неделя“6, приходни книги на длъжници,
еснафи, църкви, манастири, общинска болница и училища в Пловдив 1840–
1869 и 1872–1879 г.7, протоколна книга от заседанията на ръководството, на
Пловдивската гръцка община от 1 септ. 1905 до март 1906 г.8, Кондика на
църквата „Св. Параскева“ в Пловдив със списък на дарителите9 и др.
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Посочените архивни документи и кондики са отделени със съответни
забележки: за работа от външни сътрудници – гръцки и турски сътрудници; за довършване с външни сътрудници, и със сигнатура Ф. ПК, оп. 2.
В продължение на повече от 40 години тези уникални документални
свидетелства са оставени архивохранилището, без никой да подозира,
какво съкровище всъщност е забравено там.
Благодарение усилията на отдел Обработка на архивните фондове,
Централен държавен архив, от 2014 г. да се обработят възможно повече
необработени постъпления към регистрирани вече фондове, много подобни ръкописи и документи вече са достъпни за изследователите.
Като теолог на мен бе възложено, а като архивист имах щастието, да
се докосна първа, след четири десетилетия забрава, този уникален ръкопис. По този повод имам приятното задължение, от името на ДА „Архиви“ да изкажа благодарност за неоценима помощ на проф. дин Надя
Данова, която разчете и преведе текста от гръцки, за да бъдат коректно
съставени заглавията и анотациите на архивните единици.
В резултат от извършената в началото на 2015 г. научно-техническа
обработка на останалите необработени през 1977 г. документи е съставен, както отбелязахме, инвентарен опис № 2, включващ 90 а. е. , 1,08
л. м. (1781–1970). Документите са оригинални и са запазени досега в
добро физическо състояние.
На 12 юни 2015 г. посоченият инв. оп. 2, на Ф. 1318К бе представен
на Експертно-проверочната комисия (ЕПК), за да бъде утвърден и регистриран. В съответствие с политиката на ДА „Архиви“, оригиналите на
особено ценни и уникални документи за българската история да бъдат
надеждно съхранени, предстои кондиката на Пловдивската митрополия
да бъде сканирана, изготвени дигиталните обекти и въведена в ИСДА, за
да бъде онлайн достъпна за изследователите.
В заключение бих искала да отбележа, че Кондиката на Пловдивската митрополия10, е уникално документално свидетелство, съизмеримо
по ценност с архивни документи, сред които: Бератът на Султан Абдул
Хамид ІІ за назначаване на Екзарх Йосиф І, 24 май 1877 г.11; Конституцията на Княжество България, приета на 16 апр. 1879 г.12; Протоколът
за откриване на Първото Велико народно събрание, свикано за избор на
първия български княз в Търново, 17 апр. 1879 г.13; Указ № 1 на княз Александър І за назначаване на първото българско правителство, 5/17 юли
1879 г.14; Дефтер (регистър) на съдебните решения на съда в казата
Рупчос за периода 1314–1319 г. по Хиджра (1898–1902 г.)15; Манифе226
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стът за обявяване независимостта на България, 1908 г.16; Българо-турският протокол за признаване на независимостта на България от Османската империя, 6 апр. 1909 г.17; Албумите – Първите олимпийски игри в Атина, 1896 г.18; Изгледи от стара и нова София, 1907 г.19; Първото
международно изложение в Пловдив, 1892 г.20; Българският павилион на
Международното изложение в Лиеж, 1905 г.21; Българският павилион
на Международното изложение в Милано, 1906 г.22 и др.

Бележки
Генчев, Н. Възрожденският Пловдив, 1981 г. Пловдив. Издателство
„Хр. Г. Данов“.
2
Кондика – гр. „кратък“, книга в община, при църковно настоятелство, в еснафска организация, с важни летописни бележки или за вписвания на дарения при църкви.
3
Снегаров, Ив. Гръцки кодекс на Пловдивската митрополия. – В:
Сборник на БАН. С., 1946, кн. ХLІ, с. 2.
4
Цит. съч., с. 4.
5
ЦДА, ф. 1318К, оп. 2, а. е. 22.
6
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ТЕОДОР ШЕЛЕНБЕРГ ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ
АРХИВИ, РЕГЛАМЕНТИТЕ И ТЕХНОЛОГИЯТА
НА АРХИВНАТА РАБОТА
Ангелина Чипева, МП „Документален и архивен
мениджмънт“

О

тговорът на въпроса: Кой е Теодор Рузвелт Шеленберг и какъв
е приносът му за развитието на съвременната архивна наука (особено в англоезичния свят и преди всичко в САЩ), е както лесен,
така и труден. Лесен е, доколкото, позовавайки се на оценката на Ернст
Познер, може да се обобщи, че като теоретик, практик, лектор и учител
Теодор Шеленберг broke new ground, т. е. открива нов път, нови възможности пред за развитието на архивния сектор като цяло. Оттук обаче
произтича и трудността с оглед формулирания въпрос. Именно защото
той всъщност още приживе е един безспорен авторитет за международна архивна колегия, обяснимо е, че всеки последващ опит за представяне делото и личността на Шеленберг, особено в рамките на подобен
формат, е изправен пред риска да се окаже едностранчив и непълен. По
тази причина считам, че предлаганата разработка следва да се възприема като един прочит за първи път у нас по библиографски източници на
живота и професионалния път на Шеленберг, а също и за представяне
на най-известната негова монография: Съвременните архиви: принципи
и методи (Modern Archives: Principles and Techniques).
В случая целта ми като автор е да събудя интерес, да провокирам
тези млади колеги, които още не го познават, да прочетат по-добре и
по-задълбочено написаното за него и приноса му в архивната теория и
практика, но преди всичко да прочетат публикациите на самия Шеленберг. Предложените размишления върху професионалния път и посоче229
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ната монография на Шеленберг са и една покана за диалог, както и за
дискусия относно идеите и методите му на работа, в това число и визията му за професията архивист, както и за нейното бъдеще в контекста на
състоянието на архивно-информационния сектор в България.

Теодор Рузвелт Шеленберг (1903–1970)
Биографични бележки
Теодор Рузвелт Шеленберг, или Тед, както предпочитал да се представя, е роден в Харви Каунти, щата Канзас, на 24. 02.1903 г. в семейството на Авраам и Сара Шеленберг, немски емигранти, пристигнали в
САЩ още през 1879 г.1
През 1928 г. той придобива бакалавърска степен по история от Канзаския университет, а впоследствие защитава и магистърска теза в същия университет. Продължава образованието си в Пенсилванския университет и през 1934 г. става доктор по история2.
През следващата, 1935 г., започва работа като историк в Службата
за националните паркове, а само след няколко месеца вече е младши
експерт във Националния архив на САЩ (National Archives and Records
Administration – NARA).
През 1938 г. Шеленберг вече е директор на Архива на Стопанския
департамент. Именно през този период той публикува първата си обзорна статия: Европейската архивна методология за организиране на
документи (Еuropean Archival Practices in Arranging Records). По думите на Ернст Познер, още с тази статия Шеленберг очертава посоката
на бъдещите си трудове, като успява да изясни, че европейският опит е
само отчасти приложим при работата с архивни документи в САЩ3.
В началото на своята административна кариера Шеленберг споделя,
че американските архивисти трябва да формулират и развият принципи
и методика, отговарящи на спецификата на съвременните национални
архиви, което ще създаде възможност за по-лесна научно-техническа обработка на съответните документални масиви, продукт на управлението
и различните социални дейности. В тази връзка Шеленберг инициира
своевременното разработване на ефективни методи за освобождаване от
т. нар. ненужни документи, които са архивирани на учрежденско равнище, но са изчерпали своето справочно значение за дадения фондообра230
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зувател. На практика той е първият, който за целта въвежда в архива
използването на списъци, графици и планове за освобождаване от въпросните документи.
През 1945 г. Шеленберг напуска Архива на Стопанския департамент и в продължение на три години работи в администрацията на
Службата по регулиране на цените (Office of Price Administration). Придобитият през това време професионален опит също насочва вниманието на Шеленберг към проблемите, произтичащи от нарастващия обем
административни документи в сферата на управлението.
През 1949 г., скоро след завръщането си в NARA, Шеленберг публикува труда си на тема: Контрол върху държавните документи: как
да се разработи ефективен план за съхраняване и освобождаване от
държавни документи (Disposition of Federal Records: How to Develop an
Effective Program for the Preservation and Disposal of Records).
Както е известно, през 1950 г. се извършват промени в структурата на NARA. Обособяват се два отдела: Национални архиви (National
Archives Division) и Организация и управление на документите (Records
Management Division). Следва промяна и на наименованието на архивната институция: Национална служба архиви и документи (National
Archives and Records Service – NARS)4.
Самият Шеленберг е избран за ръководител на отдела Национални
архиви. Той заема тази длъжност в продължение на 11 години, който период в професионално отношение е не само като най-продуктивният, но
и най-трудният за Шеленберг
Изправен пред редица проблеми, свързани с липса на пространство за съхранение на архивните документи, единни професионални
стандарти за работа с тях и достатъчен брой квалифицирани служители, Шеленберг приема за своя първа и неотложна задача разработването
и формулирането на точни и ясни принципи, и методически указания
за архивната работа. За целта съответните указания са изпращани под
формата на циркулярни писма до служителите в архива, за да им служат
като методическо ръководство.
Относно разрешаване на кадровия проблем, Шеленберг изготвя и
въвежда специализирана програма за обучение по архивистика. Предвижда се служителите, които я завършат успешно, да бъдат назначавани
съответно на по-отговорни длъжности. Във връзка с това, той изготвя
класификатор на професионалните позиции и съответните длъжностни
характеристики за всяка една от тях в архивната администрация.
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Шеленберг сам чете лекции в повечето курсове в рамките на програмата, за които подбира и систематизира значителен обем литература.
Програмата потвърждава наблюдението му, че теоретичната литература,
посветена на специфичните проблеми в NARS, е сравнително малко, а
европейските методически ръководства за работа с архивните документи, по онова време основно британски и холандски, не отговарят на конкретните практики в американските архиви.
Ключово в професионално отношение за Шеленберг е пътуването
му до Австралия през 1954 г. В контекста на засилващия се интерес и
тогавашни възможности за международно сътрудничество в областта
на архивната теория, методика и практика5, той е поканен и подпомогнат със стипендия Фулбрайт да изнесе серия лекции върху различни
аспекти на архивната работа. В течение на шест месеца Шеленберг е
ангажиран с лекции и семинари в Австралия, предназначени за архивисти, библиотекари и всички граждани с интерес към тази проблематика.
Интересното в случая е, че изнесените лекции, бележките и коментарите
към тях той решава да систематизира и превърне в методическо ръководство за организация и управление на съвременните архиви. Споменатата монография е публикувана в САЩ и Австралия през 1956 г.: Съвременните архиви: принципи и методи (Modern Archives: Principles and
Techniques). По-детайлно трудът ще бъде представен във втората част на
настоящата разработка.
През 1960 г. Шеленберг предприема още едно пътуване извън САЩ.
Поканен е в Бразилия, за да се запознае с архивното дело в страната и
да предложи стъпки за развитие му. Остава в Бразилия три месеца, през
които организира Семинар по архивистика за страните от Северна и
Южна Америка (Inter-American Archival Seminar), който логично води
до учредяването на Между-Американския технически съвет за архивите (Inter-American Technical Council on Archives).
Постиженията и авторитетът на Шеленберг извън САЩ контрастират с все по-големите трудности, които среща при работата си в NARS.
Основна причина за това са различните концепции за бъдещето на институцията, които имат Шеленберг и Уейн Гровър, главният архивист
на NARS през същия период. За разлика от Шеленберг, последният поддържа тезата, че NARS трябва да бъде реорганизирана на функционален
принцип. Според Шеленбeрг обаче, архивистът трябва да бъде специалист в дадена област, но способен да извършва всички дейности по научно-техническата обработка на документите.
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Посоченият конфликт е решен през декември 1961 г., когато Шеленберг
е информиран, че от 01. 01. 1962 г. NARS ще бъде реорганизирана и Отделът за национални архиви ще бъде разделен на три служби: Военни архиви
(Office of Military Archives);Граждански архиви (Office of Civil Archives) и
Оценяване на документите (Office of Records Appraisal). С тази си стъпка Гровър всъщност премахва длъжността, заеманата от Шеленберг – Помощник-архивист към националния архив (Assistant Archivist for the National
Archives), и му предлага да поеме Службата за оценяване на документи.
Макар изненадан и огорчен, Шеленберг поема предложения пост и
до пенсионирането си през декември 1963 г. влага цялата си енергия в изучаването на прилаганите методи за освобождаване от ненужните документи и разработването на нова, по-ефективна методология в тази област.
През годините до смъртта си през 1970 г. Шеленберг продължава дейността си като преподавател и лектор. Към неговия опит и познания се обръщат архивисти, куратори на документални колекции, историци и дори
обикновени граждани от целия свят. Той е канен като гост-лектор в редица
университети, публикува седем статии, участва с два доклада на Първата
конференция на карибските архивисти, а през 1965 г. публикува втората
си монография Организация и управление на архивите (The Management
of Archives). В нея авторът разглежда и изяснява редица важни въпроси:
работата на архивиста с документите от личен произход; институтите и
университетите по библиотекознание, като най-подходящото място за получаване на професионално образование по архивистика, и др.
Въпросът за обучението и подготовката на бъдещите архивисти
предизвиква оживени и задълбочени дебати сред архивната общност,
които на практика продължават досега.
Доколкото на въпроса за специфичните професионални връзки
между архивната и библиотечната работа и между тези институции е отделено място още в първата монография на Теодор Шеленберг, именно
този труд ще се опитаме да представим по-подробно.

Съвременните архиви: принципи и методи
(Modern Archives: Principles and Techniques)
Монографията, както отбелязахме, става библиографски факт през
1956 г. и много скоро получава рецензии, които без преувеличение могат
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да се определят като възторжени. Сред тях се откроява и тази на Ернст
Познер. Не е случайно, че трудът на Шеленберг е преиздаван многократно. Достатъчно е да бъдат споменати дори само изданията от 1996
и 2003 г. Първото е на Канзаското държавно историческо дружество
(The Kansas State Historical Society), а второто – на Дружеството на
американските архивисти (The Society of American Archivists), като част
от известната поредица Класически трудове по архивистика (Archives
Classics Series)6.
В монографията си авторът се стреми да подпомогне по-доброто
разбиране и осмисляне на редица въпроси и проблеми, свързани с работата с архивни документи. За целта той поставя акцент върху: връзките
и зависимостите между организирането и управлението на публичните документи с оперативно значение и тяхната научно-техническа обработка; съхраняването и използването им в архивните институции;
принципите и методите на работа в архивите и библиотеките; отделните дейности в рамките на една архивна институция, моделите и регламентите, прилагани в повечето държави в Европа, както и в САЩ.
Критическият сравнителен анализ е основният метод, използван от
Шеленберг за реализирането на посочената цел, която е определяща и за
структурата на монографията.
По-конкретно, изложението е структурирано в три части, а всяка от
тях съдържа по няколко глави. Първата част е уводна, в която се проследява формирането и същността на архивните институции, особено на
националните архиви, както и съществуващите функционални връзки
между тях и библиотеките.
Втората част е посветена на въпросите, отнасящи се до управлението на документите, използвани в сферата на управлението. Авторът
отделя специално внимание на съвременните публични документи и
прилаганите принципи и методи за регистриране, класификация и унищожаване на документите със справочно значение, след изтичане на
сроковете за тяхното задължително учрежденско съхранение.
В третата част са разгледани въпросите на архивния мениджмънт:
оценяване, съхраняване, подредба, описание, публикуване и осигуряване
на достъп до архивните документи.
Във Въведението (Introduction) Шеленберг откроява няколко основни причини за формирането на националните архиви. На първо място,
това е практическата потребност от подобряване ефикасността на управлението. Също толкова важно, според автора, е и значението на доку234
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ментите в културно отношение, като извор на информация за зараждането и развитието на дадена нация. Ето защо необходимостта документите,
създадени от различните обществени институции, да бъдат съхранявани
с историческа цел, е свързана с личния интерес на гражданите, както
и с потребностите и дейността на самите институции. По своята същност публичните документи са основата за формулирането на социалните, икономическите и политическите отношения, както между самите
граждани, така и между тях и държавата. На практика документите са
доказателство и регламент за всички неотменими граждански права и за
всички имуществени и финансови права във всяко общество. В сферата
на управлението именно документите гарантират последователността и
приемствеността по отношение политиките и мерките, предприемани за
решаването на социалните, икономическите и останалите проблеми от
обществен и личен интерес.
Причините за учредяването на архивните институции логично препращат към проблема за същността или природата на документите, които
подлежат на съхранение в тях. Сравнявайки определенията на понятието
архив, дефинирани от Фейт, Фрюин и Мюлер7, сър Хилари Дженкинсън
и други теоретици на модерното архивно дело, Шеленберг достига до заключението, че за да се превърнат в архив, документите трябва да притежават както първична, така и вторична ценност. По-конкретно, те трябва
да бъдат резултат от целенасочена и организирана дейност, имаща ясна
крайна административна, правна, икономическа, социална или друга цел,
а също и да могат да бъдат използвани от граждани за цели, различни от
тези, довели до създаването и първоначалното им архивиране.
Според Шеленберг, за да съхрани ценността на документите в институцията-фондообразувател архивистът трябва да гарантира автентичността и формата на документите. Това изисква: документите на
дадена институция да се съхраняват заедно; тези документи да се съхраняват, доколкото е възможно, във вида, в който са били организирани
в дадената институция; те трябва да бъдат запазени в тяхната цялост,
без да се предприемат неоторизирани промени в състава на съответния
документен комплекс, респективно архивен фонд.
Шеленберг подчертава още, че макар дефиницията на понятието
архив да варира според вида на документите и потребностите на управлението в различните държави, в нея задължително трябва да присъства елементът, отнасящ се до селекцията, тъй като един от основните
проблеми за съвременния архивист е да прецени, кои от огромното коли235
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чество документи, създавани в структурите на държавната администрация, да запази и кои не.
Авторът обръща внимание, че специфичната природа на архивните документи е един от основните фактори, определящ разликата между архивните институции и библиотеките, както и отношенията между
тях като институти на паметта. Ценността на архивните документи се
определя от органичната връзка, съществуваща между отделните документи, а също между тях и създалата ги институция-фондообразувател.
Що се отнася до ценността им в културен аспект, според Шеленберг, тя
е от второстепенно значение. Относно библиотеките, техните ресурси
се създават предимно с културна цел, поради което става въпрос за самостоятелни, независими една от друга единици, респ. книги. Разликата
между книгите и архивните документи се запазва независимо от техните
физически характеристики, като важен индикатор тук е начинът, по който те се създават – като резултат от организирана системна дейност от
страна на архивите или като израз на спонтанни чувства, вдъхновение,
мисли, отразени в авторските ръкописи, каквито са книгите. При това,
архивните документи са като жив организъм, чиято организация е резултат от определен процес. Те имат своя структура и специфична връзка
помежду си, откъдето произлиза и тяхната историческа ценност.
Макар на практика големите библиотеките също често да съхраняват архивни колекции, особено ръкописи, според Шеленберг, това е допустимо единствено в случаите, когато държавата не разполага с необходимите ресурси за организирането и функционирането на специализирана архивна институция, но при съзнаване особеностите и разликите
между двата типа документи, както и методологията, която трябва да се
прилага спрямо тях.
При оценяването и селекцията на документите, архивистът оценява
отделния документ от гледна точка връзката му с всички останали документи, свързани с дейността, респ. функцията, довела до появата му. За
целта той ги разглежда и преценява от структурна и функционална гледна
точка, а не от тематична. В случая тя е от второстепенно значение. Неговите оценки на практика са крайни и необратими, доколкото много от
документите съществуват в единични екземпляри. По тази причина архивистът трябва да притежава задълбочени познания по отношение структурата и функционирането на конкретната институция-фондообразувател,
както и сведения, отнасящи се до потенциалните изследователски интереси и потребители. За разлика от него, библиотекарят оценява книгите от
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гледна точка на библиотекознанието, библиографията в съответното направление, актуалните изследователски потребности и тенденции.
Двете професии, обръща внимание Шеленберг, влагат различно
значение в термините класифициране и каталогизиране. По отношение архивните документи първият означава – организирането им
в рамките на архивната институция съгласно техния произход и
структурата и функциите на фондообразувателя. За библиотеките
– групирането на единичните материали съгласно предварителна логическа схема на подредба и означаването им със символи, показващи
мястото им на библиотечните рафтове. Библиотекарите всъщност
каталогизират единични и неделими обекти – книги, които се идентифицират по автора и заглавието им. Архивистите описват отчетни
и класификационни единици. При тях въпросът за авторството не е така
очевиден и често изисква много познания, издирвателска и аналитична
работа. В този случай заглавието се съставя въз основа на номиналния
признак (вида на документа), хронологичния обхват, по тематичен
или функционален признак.
Въпреки разликите, които Шленберг откроява във връзка с документите и книгите като обект на систематизиране и описание, той застъпва
тезата, че професионалистите и от двете направления трябва да познават
и да разбират същността на работата на другия. Това включва обмен на
опит и познания, особено с оглед на факта, че публикуваните и непубликуваните материали най-често трябва да бъдат използвани заедно, както
от изследователи и граждани, така и от самите архивисти и библиотекари.
Според Шеленберг, съвременният архивист трябва да притежава
необходимите познания не само в областта на библиотекознанието, но и
на документалния мениджмънт, т. е. да познава принципите и методите,
прилагани при управлението на документите с оперативно значение за
съответната администрация.
Във втората част на монографията – Организация и управление на
документите (Records Management), Шеленберг се спира по-подробно
на проблемите на документалния мениджмънт на учрежденско равнище. Като основни характеристики на документите, създавани от съвременните администрации, авторът посочва: постоянно нарастващия им
обем, резултат от бързото увеличаване на населението и развитието
на технологии, позволяващи тяхното лесно размножаване; тяхната
сложност, произтичаща от усложняване дейността и структурата
на институциите, които ги създават и оперират с тях.
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От тези особености произтичат основните въпроси, които съвременният документален мениджмънт трябва да реши, а именно: Как да се
регулира производството на документи така, че обемът им да започне
да намалява? Как да бъдат класифицирани документите така, че текущата им употребата да бъде лесна и ефективна? Как впоследствие
те без особени затруднения да бъдат унищожавани или предавани за
съхранение в учрежденския или историческия архив?
Съответно Шеленберг предлага три възможни начина за решаване
на първия от така формулираните проблеми: опростяване на функциите
на администрацията, т. е. на начина, по който се извършват определени дейности; опростяване на работния процес, което изисква внимателен анализ на отделните стъпки, включени в дадена операция и
елиминирането на някои от тях; опростяване на процедурите, свързани с документи, т. е. оценка на това как се използват документите във
връзка осъществяването на дадена дейност и кои стъпки конкретно
могат да бъдат променени или премахнати.
Според автора, в случая трябва да се отчита и потребността на различните служители от копия на документите. Важно е, да се установи,
къде са необходими документите и къде трябва да бъдат регистрирани.
Пояснява се, че ако даден документ е неправилно класифициран и регистриран, това ще доведе до производството на много ненужни документи.
Класификацията, съгласно схемата на Шеленберг, е най-същественият елемент на документния мениджмънт, доколкото всички последващи действия във връзка с документооборота, зависят от нея. Класификационните схеми могат да бъдат функционални, структурни, смесени, а в особени случаи и тематични, но отделните класове документи в
тях трябва да се формират а posteriori, т. е. след като извършването на
определени действия е довело до създаването им.
Класифицирани правилно, документите лесно могат да бъдат описани и включени в отчетните форми за освобождаване – списъци, графици, планове, в които идентификацията отново се извършва във връзка с
различните звена, функции, теми. Адекватната класификация спомага за
определянето на първичната и вторична ценност на документите и избирането на метод за освобождаване от тях, т. е. дали да бъдат преместени
в хранилище или архивна институция, микрофилмирани или унищожени.
В третата част – Организация и управление на архивите (Archival
Management) – на разглежданата монография Шеленберг анализира същността на, условно казано, историческите стойности и най-основните
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принципи, които трябва да следва архивистът, за да бъде в състояние коректно да ги определи. Според автора, първична или доказателствена
ценност (evidential value) притежават документите, които съдържат свидетелства за структурата и функциите на дадена институция, т. е. всички
действия, които извършва, за постигане на целите, заради които е създадена. За да я определи, архивистът трябва да притежава добри познания
за мястото на всеки отдел в административната структура; за функциите,
изпълнявани от всеки отдел; за дейностите, извършвани от всеки отдел
при осъществяване на конкретната функция. Архивистът трябва да има
още системни познания за социалните, икономическите и другите условия; да разглежда документите на дадена институция в тяхната цялост, за
да определи взаимовръзките и значението на всяка група документи. От
особено значение за архивиста, смята Шеленберг, са документите, създадени на нивата, където се определят политиките, процедурите и организацията, както и документите, касаещи основните, а не спомагателните функции институцията. Те се отнасят до: политиката, т. е. начинът
на действие, който фондообразувателят е решил да следва в определени
случаи; прилагането на политиките на оперативно ниво – те са най-голямото количество и са трудни за оценяване, но е важно да се запазят образци; общата администрация; публикации и други официални материали,
които даден фондообразувател публикува.
Вторичната или информационната ценност (informational
value) на документите се определя от гледна точка информацията, която
те съдържат за физически, юридически лица и места или по определени
теми и проблеми. В този случай документите се оценяват поединично,
съобразно информацията, а не въз връзка с мястото и начина, по който
са били създадени, или според връзката им с други документи. Това оценяване зависи от познанията на архивиста за наличните към момента
документи и материали по даден въпрос, изследователските интереси
и методи. Според Шеленберг, критериите в този случай не може, а и не
бива да бъдат абсолютни, а зависят от конкретното време и място. Това
спомага в отделните архивни институции да се съхранят различни документи по дадена тема. Архивистът следва да си сътрудничи със специалисти от други области при оценката на специфични документи, за да
разбере какъв е интересът към определен проблем, доколко е проучен и
какви материали по него са запазени в други фондове.
Организирането на селектирани за постоянно съхранение в исторически архив документи, според автора, трябва да се основава на respect
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des fonds (provenienzprinzip) принципа на произхода, т. е. документите
трябва да бъдат съхранявани като отделни единици, съобразно техния
автор. Този принцип гарантира: цялостта на документите, тъй като произходът и процесите, довели до тяхното създаване са отразени в подредбата им; спомага за по-доброто разбиране на документите, доколкото
отделният документ може да бъде коректно преценен само в контекста
на останалите; предоставя на архивиста надеждни отправни точки при
организирането, оценяването, описанието и използването на документите. Съвременните документи, съхранени, заради сведенията, които предоставят за структурата и функциите на фондообразувателя, трябва да
бъдат съхранявани във вида и в реда, който са придобили в първичната
администрация. В случай, че посоченият ред е нарушен или изобщо няма
такъв, то само тогава архивистът има право да се намеси, за го възстанови. Документи, съхранени с оглед информацията, която се съдържа в тях
по определени въпроси, трябва да бъдат организирани така, че най-добре
да отговарят на очакванията на изследователи и други потребители.
Принципът на произхода, според Шеленберг, трябва да се следва
и при описанието на документите, както и в научно-справочния апарат към тях. Въпросното описание включва следните основни елемента
– авторство, хронологични граници, вид на документите, пояснение за
дейността или темата. При изготвянето на справочниците, е възможно да
се прилага и тематичният принцип. Той е свързан със сериозна издирвателска и анализаторска работа, но е оправдан от гледна точка обстоятелството, че средностатистическият потребител на архивна информация
се интересува по-често от определени теми или проблеми, отколкото от
институционалната уредба на държавата и дейността й.
Съставянето на научно-справочния апарат е в пряка връзка с основната функция на съвременния архивист – да осигурява възможно
най-пълен и лесен достъп до архивните документи, намиращи се в поверената му институция. Според Шеленберг, всички останали дейности,
които архивистът извършва по оценяването, организирането, описанието и съхранението на документите, имат като крайна цел осигуряването
на достъп на гражданите до интересуващите ги архивни документи.
Ограничения в достъпа, казва накрая Шеленберг, може да има единствено, когато това съответства на обществения интерес, който обаче е
променлива величина. По отношение достъпа до архивните документи и неговото ограничаване в определени случаи, следва да бъдат формулирани конкретни политики и регламенти, които да съответстват на
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интересите, правата и отговорностите както на гражданите, така и на
институциите, които предават документите си в историческите архиви.
***
Непреходното значение на монографията Съвременните архиви:
принципи и методи се обуславя от обстоятелството, че посредством
сравнителния анализ Шеленберг успява да открои и направи разбираема спецификата и вътрешната логика на съвременната архивна работа.
Задачите и професионалните отговорности на архивиста се разглеждат
в широкия контекст на връзките и зависимостите им от интересите, постиженията и проблемите в други, гранични, професионални сфери и
направления. Идеята за свързаността и взаимообусловеността на основните архивни процеси и дейности, респ. техники и методи в съвременната архивна работа, е водеща в труда на Шеленберг. В този смисъл
тя е полезна и ценна не само за професионалния архивист, но и за един
по-широк кръг читатели, тъй като по забележителен начин показва, как
същността на едно явление или процес се осмисля най-добре, ако то
бъде анализирано в контекста на целия жизнен цикъл на документа и с
обективен професионален поглед.
Макар заключението да е логично и обобщаващо, най-убедителни
са думите на самия Шеленберг по повод неговата визия за бъдещето на
архивната професия, споделена на ежегодното събиране на Дружеството на американските архивисти през 1958: С течение на времето архивистите ще изградят своя собствена професия. Това ще бъде професия, чиито принципи и методи на работа ще бъдат толкова прецизно
определени, колкото тези на библиотекаря, но и ясно разграничени от
тях. Тези принципи и методология ще бъдат въплътени в литература,
която ще послужи като основа за обособяването на самостоятелна
дисциплина – самостоятелен курс на обучение в институтите по библиотекознание и университетите8.

Бележки
Smith. J. Theodore R. Schellenberg: Americanizer and Popularizer.
The American Archivist, Vol. 44, №. 4, pp. 313–326: авторката разказва,
че бащата на Шеленберг всъщност е избрал името Теодор Рузвелт,
тъй като с политиката си тогавашният президент на САЩ Теодор
1
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Рузвелт обещавал името му да се превърне в залог за почтеност и надеждност. Самият Шеленберг споделя (с. 314), че тъй като семейството му принадлежало към менонитската общност – християнска
протестантска общност, умерени анабаптисти, рожденото му име не
било вписано в нито един официален регистър на ражданията, поради
което той, за щастие, не бил принуден да живее с него. Изключително
любопитно обстоятелство, като се има предвид неговата професионална
реализация и името, с което той подписва всичките си трудове.
2
Във връзка с обучението и длъжностите, заемани от Т. Р. Шеленберг, виж: биографичната справка, публикувана на сайта на библиотеката към Илинойския университет – <http://www.library.illinois.edu/ica-suv/
bio_pdfs/Schellenberg-Theodore.pdf>.
3
Smith, J. Theodore R. Schellenberg: Americanizer ..., p. 316.
4
Пос. съч., p. 320–322.
5
През август 1950 г. по време на Първия международен конгрес на
архивистите е основан Международния съвет на архивите – МСА (INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES).
6
В настоящата разработка се използва изданието: Modern Archives:
Principles and Techniques. Society of American Archivists.2003.
7
Manual for the Arrangement and Description of Archives. 1898 (Ръководство за класиране и описание на архивите. С., 1912) холандските автори обосновават идеята си относно необходимостта и възможността за
възстановяване при архивирането с историческа цел на първоначалната
регистрация и подредба на документите в администрацията; в подкрепа
на тезата си те сравняват работата на архивиста с тази на палеонтолога,
който трябва да възстанови дадения праисторически скелет, поставяйки
намерените кости от него на точното им място.
8
Schellenberg, T. The Future of the Archival Profession. – In: The American Archivist, vol. 22, 1959, p. 58.
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ИЗГУБЕНОТО ЗНАНИЕ ЗА ЖИВОТА И ДЕЛОТО
НА СИРАК СКИТНИК В БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ
Рамона Димова, МП „Документален и архивен
мениджмънт“

П

рез 2013 и 2014 г. част от българските институции отбелязаха
130 години от рождението на Панайот Тодоров Христов по-известен в нашето общество, като Сирак Скитник. Сред тях и Софийската
градска художествена галерия (СГХГ), която организира голяма изложба1 съпътствана от каталог2 и научна конференция3.
По щастливо стечение на обстоятелствата имах възможност да бъда
в екипа организиращ експозицията. Именно трудностите по пътя, който тогава извървях с един от двамата куратори на изложбата – Пламен
Петров, е причината да споделя мнението си за това как се съхранява
наследството на Сирак Скитник. А той е от онези уважавани общественици и творци, и това как третираме неговото наследство е показателно
за отношението ни към националната си история и култура въобще.
Повечето от нас познават името на Панайот Тодоров (1883–1943) в
една или друга светлина, но малцина предполагат в колко много професионални сектора се реализира той. И въпреки, че днес ние вече можем
през различни архивни материали и документи да го видим в ролята
му на учител, писател, критик, художник, театрал, преводач, дипломат
и пръв директор на Радио София4, то със сигурност не сме достигнали
момента, в който да кажем, че сме му отдали дължимото. Важна крачка
за постигането на подобна цел имат споменатият каталог и специалният брой на списание Проблеми на изкуството, които бяха отпечатани
(2014). Именно в посоченото списание е статията: Паметта за Сирак
Скитник в Българските архиви, която е в пряка връзка с настоящото
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съобщение. Въпросната статия е резултат от сравнително рядко срещаното все още сътрудничество между изследователи на изкуството и архивисти, реализирано в случая от авторите – Бойка Дзипалска (архив
на Националния музеен комплекс) и Пламен Петров (уредник в СГХГ).
В нея те разглеждат два от въпросите, които съпътстваха проучването
относно организирането на юбилейната изложба. Първият е свързан с
проблема за разпръснатостта на съответните документи и материали в
различни хранилища и институции. А тяхното издирване и проучване е
важен етап от извършената изследователска работа. Същата обаче беше
съпътствана от редица затруднения предвид обстоятелството, че в някои
случаи липсва каквато и да е систематизация на архивните източници,
повечето описания за тях са некоректно съставени, като има пропуски и
в справочните (исковите) данни. В резултат могат да бъдат пропуснати
отделни архивни колекции, което ограничава проучването, а вложеното
време и усилия в значителна степен се обезсмислят.
Вторият проблем е породен от липсата на единна система за регистрация на архивните фондове и колекции, независимо къде се съхраняват. С други думи, липсва Регистърът на Националния архивен фонд
(НАФ), който все още си остава една мечта, за осъществяването на която
е необходимо сътрудничество между институтите на паметта – архиви,
библиотеки, музеи. Без тази информация не е възможно да се уточни,
какво притежават от гледна точка на НАФ посочените институции у нас.
Проучването на архивното наследство на Сирак Скитник ясно ни
показа, че в страната малко художествени галерии имат функциониращи
архиви. Самата Софийска градска художествена галерия също до неотдавна нямаше собствен архив. И най-вероятно ситуацията щеше да си
остане непроменена, ако екипът на Галерията не бе изпаднал в затруднение по повод невъзможността да потвърди или отрече за съществуването на изложба, посветена именно на Панайот Тодоров (Сирак Скитник),
но състояла се преди 10–15 години.
Разбира се, има и музеи, като този в Кюстендил – Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора“, в който един от уредниците в
продължение на десетилетия успява да организира и систематизира и архив на галерията. Докато проучвахме произведението на Асен Василиев
Обсъждане на картина, се сблъскахме с проблема за липсата на приемственост. След пенсионирането на споменатия уредник, архивът остава,
но информацията за това, какво има вече липсва. За съжаление, неговият
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заместник, дали поради липса на усет към архивирането или недостатъчно време да опознае завещаното му, често дава неверни сведения.
Липсата на кадри, които да бъдат професионално подготвени, а още
по-лошото – нежеланието на държавата да отпуска щат за архивисти в
музеите за визуално изкуство, създава сериозни трудности с опазването
и използването на архивните комплекси, които те притежават.
Друг сериозен проблем, отнасящ се до повечето от тези институции,
е ограниченият достъп за външните специалисти. Убеден си, че можеш да
откриеш нещо в даден музей, знаеш и начина, по който да стигнеш до интересуващите те архивни материали и документи, но не можеш да го направиш, защото нечии лични впечатления от теб не са добри. Възможна пречка е и обстоятелството, че някой вътрешен или мастит авторитет вече си е
„маркирал своята територия“ и не позволява на други да работят по тази
тема. Не на последно място, някой служител и неговият „мързел“ се оказва
поредната пречка за изготвянето на необходимата ти справка. Това обаче са
само част от причините, поради които на теб ти се отказва достъп. Ето защо,
когато човек се захване с тази работа, преди всичко трябва да се запаси с
търпение, настъпателност и най-важното - да си осигури неформални контакти и подходящи хора, които чрез свои познати биха могли да ти отворят
вратите. Така понякога се оказваш на ръба на разрешеното, защото по силата на нечии вътрешни правила изобщо не би трябвало да им досаждаш.
А може да бъде много по-лесно, ако е изяснено, какви са правилата, правата
и задълженията на двете страни, а държавата гарантира тяхното спазване.
Ала онова, с което се сблъскваме през цялото време, и което е значително по-сериозно, е отношението към архивните документи и материали в разглежданите институции. Сега навсякъде се говори за дигитализацията, за това, колко средства са необходими, защо толкова бавно се
случва, как ангажира голяма част от човешкия ресурс, с който разполага
дадена институция, и т. н. Важното в случая не са оправданията ни, а фактът, че след като документите преминат през десетки ръце, то тяхната
устойчивост към външните условия става все по-малка и в един момент
започват да се разпадат. Следователно налага се процесът да се ускори,
да се извършва по-качествено и повсеместно, най-малкото защото всички ние се познаваме добре и знаем, че личното ни чувство за отговорност не е сред силните ни национални черти.
Още по-сериозен е проблемът, свързан със съхранението на всички онези скици, рисунки, графики, акварели и маслени произведения,
които се пазят сред документите, в посочените институции. За тях тем245
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пературите и влажността, която е подходяща за мастилените и печатни
ресурси, не е достатъчна. Те имат необходимост от друг вид обгрижване, от системна намеса на реставратори, които професионално да контролират процесите на стареене. И само фактът, че те се третират като
поредната архивна единица под купчината от папки, вече е проблем,
който изисква наистина сериозно обмисляне и намиране на адекватно
разрешение. Защото това не са просто някакви образи, а често са единствените визуални доказателства за дадено събитие или личност. Също
така, те са липсващите парченца от знанието, както за българската, така
и световната история на изкуството.
Не е възможно в рамките на настоящата разработка да се разгледат
всички проблеми, с които се сблъсква специалистът в процеса на своята
работа с посочените специфични архивни ресурси, но се опитвам само
да привлека вниманието върху най-важните от тях. Предполагам, че за
повечето от вас, те са известни, но когато прохождаш тепърва в избраната професия, същите са впечатляващи, и смущаващи, поради което ти се
иска да ги откроиш. В тази връзка бих искала да изкажа благодарността
си към ДА „Архиви“, която е една от малкото, впечатляващо добре работеща институция в разглежданата област. Разбира се държавните архиви
също имат своите проблеми, но доброто отношението и вниманието, с
което се подхожда към колегите е много важно, особено, когато лично не
си го срещнал другаде.
В заключение ще с позволя да подчертая отново, че Сирак Скитник
е един от онези рядко срещани личности, които е трудно да бъдат категоризирани спрямо някакъв стандарт. Но също така той е и един от многото
примери, които остават заровени в прахта на забравата. В своята работа често се срещам с пренебрежение към историческата памет, за сметка
на преклонение пред чуждите и отричане на своите. Това означава, че не
оценяваме качествата си и възвеличаваме другите с убеждението, че ако
си отвъд границата на България, животът ти ще е по-лесен. За някой може
и да е така, но дали наистина перспективата в личен план е толкова оптимистична? Не е ли по-добре да се изправим срещу собствените си проблеми и да потърсим начин да ги разрешим. Да започнем да опознаваме хора
ката Панайот Тодоров и вместо да подражаваме на някоя филмова звезда,
да почерпим сила и пример от неговия живот, за да съградим своя. Това
е по-трудно, но много по-ценно. Подобна на избора, който правим, ние
встъпвайки в професията архивист. Трябва да го направим с ясното съзнание, че архивист е синоним на знание, търпение и постоянство. Защото
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нашата преценка, изградена на тези три опорни точки, определя и каква
ще бъде историята, която ще изучават децата ни, родени в България, надявам се. А от хората, които реконструират знанието за личности и епохи,
каквито ще бъдем и ние бъдещите архивисти, ще зависи, как ще изглежда
индивидуалното и националното самосъзнание на поколенията след нас.
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ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА НАУЧЕН АРХИВ – БАН
инж. Валентин Георгиев, Марио Развигоров, НА – БАН

В

отговор на нарасналото търсене и използване на документи,
съхранявани в Научен архив на Българската академия на науките (НА – БАН), и с оглед ограничаване неизбежните разрушителни въздействия при съответния физически достъп до тях, се извършва
интегриране на модерните технологии и интелектуални комуникации в
архивната работа. Целта е да се предоставят на изследователите, независимо къде се намират те в дадения момент, онлайн е-услуги относно
интересуващите ги архивни справочници, документални свидетелства
и ръкописи. Ето защо създаването на съвременен електронен архив на
традиционния Научен архив на академията е приоритетна задача в условията на мрежовото общество.
Интересно е да се отбележи, че на този етап достъпът до електронния архив на НА – БАН вече е възможен до ниво опис. Самият архив е
ситуиран на интернет страницата на НА – БАН1, което означава, че в
читалнята на Архива през локалната мрежа от интернет сайта потребителят вече има възможност да чете дигитализирани текстове от Сбирка
X – Старобългарски и славянски книги и ръкописи в Научния архив на
БАН (Вж. Приложение № 1).
Освен това електронният архив включва и значителен масив от дигитализирани документи от различни фондове и сбирки. Приблизителният
обем на съответната информация е 1,5 TB (терабайта), и включва изображения от най-често ползваните архивни фондове, сред които на проф. Иван
Шишманов, Константин Иречек, Българското книжовно дружество и др.2
Относно процеса на дигитализация: оригиналният Мастер-файл е
с резолюция от 600 dpi, отговаряща на оптическата резолюция на скене248
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ра. При самото сканиране на документа, електронния вариант се запаметява първо в TIFF формат3. Форматът е избран поради възможността
му да съхранява информацията без промяна в качеството ѝ, като запазва
и цветния профил на устройството, с който е получен, и се поддържа от
голям брой приложения за обработка на растерни изображения.
Копията на оригиналния дигитален документ вече подлежат на обработка, преформатиране – JPG, PNG4, и поставяне на защитни елементи. Така обработени те се предоставят за ползване от потребителите.
Друг тип файл, който намира широка употреба в НА – БАН, е
DJVU5. Благодарение на сложни алгоритми за обработка, които разделят
текста, като преден план в изображението, и фона – заден план, в различни слоеве със специфични методи за компресия (Вж. Приложение
№ 2), този формат успява да постигне уникални степени на смачкване
на информацията – при съпоставимо с PDF6 качество DJVU файловете са около 10 пъти по-малки по размер. Това прави DJVU оптимален
вариант за съхраняване на големи обеми от цифровизирана техническа
документация, за която са характерни много графики и илюстрации.
Друго предимство е, че въпросният формат не позволява изменение на
информацията, предоставяна от документа, след като той вече е създаден. Освен това поддържа и опция за вграждане на OCR7 разпознат
текст. За разлика от JPG, DJVU дава възможност за отваряне на многолистови файлове, което не само облекчава трафика интернет/интранет среда, респ. за изграждане и поддържане на информационния сайт,
но и на документните бази данни – за съхраняване и обработка на информацията от архивните фондове и сбирки8.
Научният архив на БАН, използвайки развитието на електронните технологии се е заел и със задача да предостави нови възможности
на изследователите. Конкретно визираме опцията на Optical character
recognition (OCR) за машинно разпознаване на буквените символи от
дадено изображение, което в случая дава възможност на изследователя
да търси, маркира и копира текст от архивния документ, както и да го постави в обработваем файл (Вж. Приложение № 3). Тази опция улеснява
изследователите и в работата във връзка с написването на научните им
трудове. Тя е полезна, спомагайки за разчитането на букви и думи, които
са трудно различими в използваните източници.
Някои софтуерни продукти позволяват коригиране на неразпознатите думи и запаметяване на новия модел на разпознаване. Известно е, че
249

Електронен архив на Научен архив – БАН

испанската дигитална библиотека Мигел де Сервантес отдавна използва
посочената възможност за улеснение на потребителите си9. За съжаление все още липсва подобна опция относно ръкописните текстове.
Като продължение на идеята за получаване на пълния текст на сканирания документ, Научният архив на БАН обръща специално внимание на разработването на т. нар. уики модул, който да дава възможност
на потребителите да подобряват информацията, извличана от документа
по описания метод. Това ще позволи пълномащабно търсене във всички
документи от базата данни.
Научният архив на БАН има амбицията да представя дигитализираните документи и ръкописи в интернет използвайки предимствата,
както на релационните БД (бази от данни) за изграждане и поддръжка
на информационния сайт, така и на документните бази данни за съхраняване и обработка на информацията от архивните фондове и сбирки.
За целта се предвижда новият вариант на сайта на Архива да се базира
на система за управление на съдържанието работеща върху MySQL БД.
Така ще се улесни внедряването на система за контрол на достъпа до
информацията и ще се подсигури възможността за въвеждане на електронни разплащания.
Изграждането на електронното хранилище обаче ще трябва да се
базира на документна БД от типа на MongoDB, за да се преодолее
основния недостатък на релационните системи за управление на БД, а
именно: когато се стремим към тяхното нормализиране, информацията да не се дублира, т.е. да се намира само на едно място в БД, тъй като
при обекти за описване с разностранен характер и параметри, броят
на таблиците значително се увеличава. Работейки обаче NOSQL БД,
ще се използват само необходимите за описване на дадения документ
полета (Вж. Приложение № 4).

Бележки
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Произнася се дежавю – файлов формат разработен преди всичко
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НЕПОЗНАТОТО АРХИВНО НАСЛЕДСТВО –
СЪДБАТА НА ЕДНА ЧАСТИЦА ОТ НЕГО
Маноела Петрова, Малина Аппен, специалност
„Архивистика и документалистика“, ОКС „Бакалавър“

Ц

ърквата „Св. Георги Победоносец“ в с. Долни Пасарел е била
изградена в началото на ХVІІ в. В османотурски документ от
1611 г. се споменава, че свещеник там е бил поп Вуко. Именно тези данни ни подсказаха, че в колекцията от църковни документи, от която само
малка част е достигнала до нас, по всяка вероятност е имало и други
документални свидетелства с уникална историческа стойност.
Въпросната сбирка е била грижливо пазена и допълвана от енорийския свещеник Велко Николов по време на дългата му служба – от 1933
г. до смъртта му през 1995 г. За съжаление след това съдбата на колекцията от църковни книги и документи е зависела от случайни хора, извън
семейството на свещеника. Благодарение на неговата дъщеря – Стойка
Игнатова, все пак, са оцелели няколко книги и отделни листове, които
ще представим чрез подготвената за целта презентация.

Регистър на умиранията от 1899 г.
Това всъщност е най старият ръкопис в разглежданата сбирка. Въпреки сегашната си 116-годишна възраст, той е в доста добро състояние. На етикета върху корицата му е отбелязано: Околия – Самоковска,
Окръг – Софийски, Епархия – Самоковска.
Съответните изображения (слайд № 3 и № 4), показват, как изглежда
отвътре регистъра. Прави впечатление, че отделните полета (графи) са
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грижливо попълвани със следните данни: име и презиме на споминалия
се, името на града или селището, където е починал, дата на смъртта,
пол, вероизповедание, данни за месторождението, подпис на свещеника
и забележка.

Регистър на венчанията от 1927 г.
Вътрешен изглед (слайд № 5 и № 6). Полета за попълване на данни:
Местожителство; Месторождение; Име и презиме; Дата; Възраст;
Гражданско състояние (вдовец, вдовица, момък, мома); От колко време са овдовели или напуснати?; Вероизповедание; Подпис на свещеника; Забележка.

Книга на умиранията от 1927 г.
Полетата за попълване на данните са същите, както в Регистъра от
1899 г. (слайд № 7 и № 8).

Регистър на ражданията и кръщенетата
1971–1972 г.
Въпреки че този регистър е най-късният от хронологична гледна
точка, той е силно увреден. Тъй като става въпрос за съвременния период, умишлено сме закрили част от личните данни , спазвайки изискванията на Закона за защита на личните данни. Съответните полета за
попълване на данни са: Месторождение; Дата на раждане и кръщаване;
Името на града или селото, където е кръстено детето (лицето); Неговото
име; Родителите (техните имена сме закрили, както пояснихме (слайд
№ 9 и № 10).

Реквизити
Печат
Както е известно, печатът е основен реквизит на документите и
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наличието му е доказателство за тяхната автентичност. В случая става
въпрос за печата на Самоковската епархия. Всяка от показаните книги (регистри) е прошнурована и на последната ѝ страница стои именно
този печат. Показваме изображението на най-добре запазеният печат от
всички онези, които имахме възможност да видим върху съответните
книги (слайд № 11).
Името на енорийския свещеник
На отделни страници е изписано и името на съответния енорийски
свещеник (слайд № 12).
Заключение: В момента показаните документи и книги се съхраняват в кметството на с. Пасарел, където са попаднали под натиска на
сегашния кмет г-жа Наталия Александрова. Съзнателно употребяваме
думата натиск, защото спомената Ст. Игнатова, е считала тези документи за семейно наследство, поради което не е разрешавала те да бъдат
достояние на специалистите, въпреки опасността от тяхното по-нататъшно разпиляване и дори унищожаване, заради неподходящите условия на съхраняване.
Оставаме с надеждата, че тяхната съдба ще бъде по-различна от вече изгубените документи и книги от тази колекция. Като бъдещи архивисти, целта ни в подобни случаи е да се погрижим за всеки един намерен
документ да бъде регистриран, обработен и съхранен по установените
архивни правила. И за финал ще си позволим да цитираме проф. Андриана Нейкова: Въпреки извършващите се фундаментални трансформации, архивите, те продължат да бъдат едни от вечните символи
на държавността и цивилизацията. Концентрираните в тях ресурси,
свързани с историческата памет, са гаранция за съхраняване на националната и културната ни идентичност във все по-глобализиращия се
свят на компютрите и интелектуалните комуникации.

Приложение
Изображения на презентираните слайдове от № 1 до № 12
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ПРИЛОЖЕНИЯ

IХ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ
АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА1
доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева
ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал – Смолян

П

о традиция на 16–17 април 2015 г. и за първи път в Конферентната зала на Софийски университет Св. Климент Охридски
(СУ) се проведе поредната ІХ научна конференция на специалност Архивистика и документалистика на тема: Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор –
реалности и предизвикателства. Тя се организира съвместно от Историческия факултет (ИФ) в СУ и Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) по
повод официалното отбелязване Деня на специалността на 18 април(1).
Ще припомним, че неслучайно 18 април се отбелязва като Ден на
специалност Архивистика и документалистика в СУ. За специалност
Архивистика и документалистика въпросната дата има особено значение. По стечение на обстоятелствата тя съвпада с рождената дата на
проф. Иван Дуйчев (1907), поради което още през 2005 г. участниците в
Първата конференция на специалността го определят за свой патрон в
знак на признание и уважение към стореното от него във връзка с развитието на съвременната Българска университетска архивистика и утвърждаването на професията архивист у нас2.
Освен това, на същата дата – 18 април, но през 1952 г., е обнародвано
Постановление № 344 на Министерския съвет: За организиране на Държавен архивен фонд и одобряване Правилника на Архивно управление
към Министерството на вътрешните работи, с който правителствен
акт се поставя началото на професионалното ни архивно образование.
За целта на Софийски университет се възлага да открие през учебната
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1952/1953 г. профил архивистика към тогавашния Философски факултет
с 5-годишен срок на обучение, което всъщност означава статут на университетска специалност (вж. т. 10 в ПМС № 344).
Почти веднага обаче в рамките на извършващата се идеологизация в
сферата на висшето ни образование и съответните реформи в университета още през 1956 г. новата специалност е преобразувана в специализация Архивистика със статут на надграждащо обучение към специалност
История. А с откриването през академичната 2002/2003 г. на споменатата
специалност Архивистика и документалистика в Исторически факултет
на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ започва следващия
етап в развитието на българското професионално архивно образовани.
Трябва да се отбележи, че независимо от сравнително кратката
история на университетското ни професионално архивно образование
(1952–2015), още от самото начало то е съизмеримо с постиженията на
чуждестранното професионално архивно образование на европейските
държави с дълголетни традиции и впечатляващи постижения в тази област. А заслугата за утвърждаването на Българската университетска
архивистика като съвременен национален образователен модел е безспорно на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, който повече от шест десетилетия на практика успешно организира и провежда
професионално обучение и квалификация по архивистика, подготвяйки
необходимите за страната ни архивисти-специалисти.
Своеобразно постижение на специалност Архивистика и документалистика са и проведените от 2005 г. досега общо девет научни конференции по повод Деня на специалността (18 април), материалите от които са
публикувани в поредицата Университетски четения по архивистика. От
нея до момента са издадени три тома, два от които са реализирани едновременно в печатен и електронен формат. Без излишна скромност бихме
могли да обобщим, че научните конференции на специалност Архивистика и документалистика реално допринасят за поддържането на необходимия професионален диалог в българската архивна общност. Поредната
ІХ конференция отново предизвика очакван интерес сред преподавателите по архивистика, специалисти от архивите, представители на бизнеса и
други, които имат пряко отношение към проблемите на професионалното
архивно образование и съвременния архивно-информационен сектор.
***
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Началото на конференцията бе обявено от проф. д-р Андриана Нейкова в качеството ѝ на дългогодишен преподавател по Архивистика в СУ,
а от академичната 2014/2015 г. вече със статут на хоноруван преподавател в специалност Архивистика и документалистика. Тя подчерта, че
единствено конференциите на специалността позволяват да се събират,
макар и веднъж в годината, преподаватели, специалисти, докторанти и
студенти, които не са безразлични към архивите, архивната работа, архивното образование, документите и историческата памет на обществото, за да споделят своите идеи, научни търсения, постигнати резултати.
Проф. Нейкова изрази надеждата си, че и в бъдеще университетското ни
професионално архивно образование ще продължи да се утвърждава и
развива, тъй като без него не може да има нито архиви, нито ефективна
архивна работа и онлайн е-услуги, каквито архивното съсловие трябва
да осигурява на гражданите в мрежовото общество.
Проф. д-р Иван Илчев – ректор на Софийски университет, и доц.
д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви“, поздравиха организаторите и участниците в научния форум с пожелание за
ползотворна работа.
Ректорът на СУ проф. д-р Иван Илчев изрази задоволството си от
досегашното ползотворно двустранно сътрудничество между двете институции. Той обърна внимание, че голяма част от работещите в системата на държавните архиви всъщност са дипломирани възпитаници на
Алма Матер, в това число и архивисти.
От страна на Софийски университет и Държавна агенция „Архиви“
пред участниците и гостите на конференцията официално беше подновен договорът за сътрудничество между тях. Традиционно то се изразява
в осъществяването на съвместни дейности и проекти от взаимен интерес
във връзка с учебно-практическата, научноизследователска, издателска
и популяризаторска дейност.
Председателят на ДАА доц. д-р М. Груев, който е и преподавател по
съвременна българска история в катедра по История на България в СУ,
сподели удовлетворението си от съществуващите колегиални и професионални отношения между двете университета и държавните архиви.
Той изказа благодарността си, че и тази година ДАА отново е поканена
за съорганизатор на конференцията на специалност Архивистика и документалистика в СУ и подчерта, че и занапред ще продължава съвместната работа, включително и във връзка с квалификацията на служителите от системата на държавните архиви. Те трябва да се запознават със
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съвременните постижения на теоретичната архивистика и документалистика в магистърските програми и подходящи профилирани курсове,
организирани от специалност Архивистика и документалистика. Според него: „Новият договор е гаранция за задълбочаването и продължаването на досегашното успешно сътрудничество“.
В приветствието си към участниците в конференцията деканът на Исторически факултет в СУ проф. д-р Пламен Митев, специално отбеляза,
че именно участниците в конференцията, които представляват различни
университети и институции, са най-доброто доказателство за необходимостта от провеждането на подобни специализирани научни форуми.
Същинското начало на конференцията стартира с представянето от
проф. д-р А. Нейкова на новия том от поредицата Университетски четения по архивистика: Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили, с материалите на участниците в предходната VІІІ конференция на специалност Архивистика и документалистика (2014). Тя обърна внимание, че за първи
път изданието е реализирано едновременно в два варианта – класическо
типографско издание и е-издание (диск). Стремежът в случая е да се отговори адекватно на очакванията на читателите, които са от различни генерации и имат своите предпочитания съответно към формата на изданието.
***
На конференцията бяха представени общо 27 доклада и научни съобщения, подготвени от 29 автора – преподаватели по архивистика, специалисти от държавните архиви, студенти и докторанти.
Представителите на домакините от СУ изнесоха осем доклада и четири научни съобщения. Последните са дело на студенти от специалност Архивистика и документалистика и бяха представени в секцията
Гласът на младите.
Научното съобщение на Ангелина Чипева от магистърската програма Документален и архивен мениджмънт на тема: Теодор Шеленберг
за съвременните архиви, регламентите и технологията на архивната
работа, запозна аудиторията с неговата философия и принос като автор
на оценителната теория. Авторката акцентира върху идеите му за обвързване работата на професионалния архивист в учрежденския архив
по подбора на документите с оглед тяхното по-нататъшно съхраняване и
използване в историческия архив.
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Изборът на темата на научното съобщение: „Изгубеното знание“
за живота и делото на Сирак Скитник (Панайот Тодоров Христов,
1883–1943), представено от Рамона Димова (от същата магистърска
програма), е във връзка проведените юбилейни чествания по програма
на Софийската градска художествено галерия, посветени на 130-годишнината от неговото рождение (2013/2014). Пряката ангажираност на
авторката в работата на екипа на кураторите на съответната изложба ѝ
позволяват да прецени как днес се съхранява уникалното наследство на
Сирак Скитник, разпръснато в различни институти на паметта. А направеният преглед на запазените документални свидетелства разкрива
разностранните интереси и интелектуални занимания на Сирак Скитник
като учител, писател, критик, художник, театрал, преводач, дипломат и
пръв директор на Радио София.
В съобщението на Маноела Петрова и Малина Аппен от бакалавърската програма на специалността: Непознатото архивно наследство –
съдбата на една частица от него, се презентират архивни свидетелства, открити при работата им по проект в неизвестен досега личен архив. За целта авторките представят само съхранената част от колекцията
църковни книги и документи на църквата „Св. Георги Победоносец“ в
с. Долни Пасарел, Софийско. След смъртта на свещеника на храма през
1933 г. въпросните свидетелства са оцелели благодарение грижите на
неговата дъщеря, която в случая любезно ги предоставя на студентите,
за да подготвят те презентацията им.
Презентацията на Марио Развигоров: Електронен архив на Научния архив на БАН, който също е студент в бакалавърската програма на
специалността, е подготвена в съавторство с инж. Валентин Георгиев
(НА – БАН). Трябва да се отбележи, че благодарение на програмите за
студентските стажове в държавната администрация, М. Развигоров получава възможност да работи по създаването на съвременен електронен
архив, който е приоритетна задача във връзка с интегрирането на съвременните информационни технологии в Научния архив. Целта е да се
осигурят онлайн е-услуги на изследователите, независимо от мястото,
на което се намират.
Още на този етап електронният архив е достъпен до ниво опис на
интернет страницата на НА – БАН, а в читалнята през локалната мрежа
от интернет сайта потребителят може да чете и документи от различни
фондове и сбирки, които вече са дигитализирани.
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Впечатляващото високо научно ниво на посочените студентски научни разработки свидетелства за качеството на професионалното обучение по архивистика в СУ и за усилията на техните преподаватели за
модернизиране на учебния процес, като особена заслуга за това през годините има проф. д-р А. Нейкова. По този повод тя сподели, че младите
колеги, участници в конференциите на специалност Архивистика и документалистика, са нейната най-голямата надежда и вдъхновение за
бъдещето на Българската университетска архивистика.
В нейния доклад на тема: Националните архиви и професионалното
архивно образование в мрежовото общество, се съдържа исторически обзор за организирането и развитието на професионалното архивно образование в контекста на процеса на институционализиране на националните
архиви в условията на модерните национални държави и индустриалното
общество. На този фон представените от проф. Нейкова концептуални идеи
за еволюцията на съвременните национални архиви в сравнителен аспект,
както и на съответните образователни модели, в рамките на които се осъществява обучението и квалификация на архивисти и документалисти със
съвременни професионални профили, очертаха основните постижения,
стратегии и проблеми в тази област. В заключение авторката напомни, че
към настоящия момент темата за професионалното ни университетско образование по архивистика и възможностите за упражняване професията
архивист е особено актуална, доколкото професионалното образование
е приоритет в Националната стратегия за развитие на българското висше
образование. Целта в случая е подготовката на специалисти-архивисти с
необходимите професионални профили, които да осигуряват формирането на публичния документален и архивен ресурс в условията на мрежовото общество не само на национално равнище, но и в държавите-членки
на ЕС. Належащо е обаче е да се реши въпросът с лицензиране правото за
упражняване професията архивист у нас в съответствие с регламентите и
критериите в ЕС, за да не се обезмислят придобитите дипломи на възпитаниците на специалност Архивистика и документалистика.
Докладът на проф. д-р Юри Тодоров – ръководител на катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини (ИФ, СУ): За някои проблеми на дългосрочното архивиране на информация, визира различните
аспекти във връзка с дългосрочното архивиране на документната информация от гледна точка мисията на институтите на историческата памет,
които функционално са ангажирани с опазването и използването на националното ни културно и историческо наследство.
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Проф. д-р Красимира Табакова (ИФ, СУ): Дипломатически документи от Националния архив – Мадрид, представи резултатите от работата си по проекта за издирване на испански дипломатически документи
от интерес за българската история, съхранявани в посочения архив.
Гл. ас. д-р Ивайло Аврамов (ИФ, СУ) изнесе доклад на тема: Предархивното поле в новия Методически кодекс (2013, Изд. на ДАА). Според автора, налице е сериозно противоречие между действащата нормативно-методическа уредба по отношение функционалните задължения
на фондообразувателите на държавните архиви относно жизнения цикъл на документите в предархивното поле от гледна точка дейността и
отговорностите на дадено деловодство, администрация и учрежденски
архив. Според автора налице е липса на съвместимост между Свитък №
2 и Свитък № 6 на въпросния Методически кодекс, което на практика
игнорира Номенклатурата на делата със срокове за тяхното съхранение като основно пособие при прогнозиране ценността на документите
и селекцията при комплектуването им, респ. за системното попълване
на архивния фонд на съответния фондообразувател на държавния архив.
Според д-р Аврамов, неоснователно и извън регламентите номенклатурата като методическо пособие се пренебрегва при е-документи и се прави опит тя да бъде заменена с т. нар. Списък на документите със срокове за
тяхното съхранение. Това обаче е практика от 60-те години на изминалия
век, но дори тогава въпросните списъци се използват само като средство,
подпомагащо работата по изготвянето на индивидуалните номенклатури
на отделните фондообразуватели. Следователно опитите в условията на
електронното управление и документооборот да се заменят номенклатурите на делата със срокове за тяхното съхранение със списъци на видовете документи със срокове за съхранението им не само противоречат на
действащата нормативно-методическа уредба, но са и анахронизъм.
В отговор по поставените въпроси в доклада на д-р Аврамов представителите на държавните архиви се ангажираха да организират в
най-скоро време обсъждане на посочения проблем с участие на широк
кръг от специалисти3.
Възможностите за използване на архивни свидетелства за допълнителни генеалогични и антропонимни изследвания въз основа на работата
на екипа по конкретен проект посочи в доклада си гл. ас. д-р Ралица Цветкова (ИФ, СУ): Източници за геанеалогични и антропонимни изследвания.
Илонка Колева (началник на Архива на СУ): Две ценни дарения за
университетския архив от изтеклата година, информира за придоби270
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ване чрез дарения на лични фондове на преподаватели от Университетския архив на СУ през 2014 г.
Възгледите и позициите на постсъветската руска интелигенция относно войната в Крим бяха изяснени в доклада на доц. д-р Дарина Григорова
(ИФ, СУ): Постсъветската руска интелигенция за войната в Украйна.
Ново постъпление в Центъра за славяно-византийски проучвания
„Проф. Иван Дуйчев“ – архивът на проф. Атанас Шаренков (предварителни бележки), бе темата на доклада на д-р Калина Минчева
(ЦСВП – СУ).
Участниците от Държавна агенция „Архиви“ представиха общо пет
доклада.
Предмет на доклада на група експерти от Централния държавен архив
(Милена Милчева, Николай Цеков, Иглика Бучова, Християн Атанасов и
Галя Гълъбова): Архивите в информационна среда: Информационна система на държавните архиви (ИСДА), бе структурата и функциите на новата автоматизирана информационна система на държавните архиви. Нейната цел е да осигури на заинтересуваните физически и юридически лица
достъп до архивните справочници под формата на онлайн е-услуги, а в
перспектива – и до изображенията на самите документални свидетелства.
В доклада на Наташа Бангьозова-Димчева (държавен експерт, Главна дирекция „Архивна политика“, ДАА): Личните архивни фондове
– свидетелства на времето и извори на познанието за миналото, се
разгледа спецификата и значението на архивните фондове от личен произход като изворова база за изследванията по история.
Михаил Иванов (главен експерт в ЦДА): Документи на късната
Османска империя (1878–1908), съхранявани в ЦДА, представи архивната колекция от гледна точка нейната уникална историческа ценност.
Симеона Найденова (главен експерт в ЦДА): Кондиката на Пловдивската митрополия (1781–1845 г.), ценен исторически извор в Централния държавен архив, уточни, че този паметник понастоящем е част
от колекцията кондики, намиращи се в личния фонд на патриарх Кирил
– ЦДА, Ф. 1318 К. Визираната кондика е известна на изследователите,
доколкото е частично публикувана още през 1946 г. от акад. Иван Снегаров. Въпреки това, тя заслужава да бъде детайлно проучена като автентично и специфично историческо свидетелство, достигнало до нас.
Д-р Веселина Антонова (главен експерт в отдел Държавен архив
– Русе): Методите на „краудсорсинга“ в работата със студенти (Из
опита на Държавен архив – Русе), сподели резултатите от работата на
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Русенския архив в прилагането на модерните методи на краудсорсинга
за учебни цели.
Светлана Кръстева (Началник отдел ДА – Видин): Из опита на Видинския архив в информационната и популяризаторската дейност с
потребители на ретроспективна документна информация и партньори
от чужбина, разказа за постигнатия напредък в усилията за разширяване на контактите и реализирането на инициативи от взаимен интерес за
архива във Видин и архива в Зайчар (Република Сърбия), както и относно възможностите за достъп до архивните документи на чуждестранни
потребители в мрежовото общество.
Четирима представители на Научния архив на Българската академия на науките (НА – БАН) също участваха с доклади в конференцията.
Драгомир Томов презентира съставения от него електронен каталог
във връзка с темата: Информационните технологии като възможност за
систематизиране и използване на архивните ресурси във връзка с изследванията по история (Информационни ресурси за стопанската политика на
правителството на Андрей Ляпчев (1926–1931 г.)). Според автора, подобен
каталог може да послужи като база данни за систематизиране на документалните ресурси на практика за всяка тема по история. А сполучливата систематизация на описанията в този формат архивен справочник осигурява
възможност за пълноценно използване на издирените документални свидетелства в качеството им на исторически извори.
Д-р Рени Марчева: Опазването на библиотечни и архивни колекции
– грижа на разнородни специалисти, конкретизира отговорността и задачите на специалистите по съхранението и опазването на документите
и колекциите на хартиена основа, в съчетание на работата по консервацията на нарастващите количества с течение на времето разрушаваща се
хартия в библиотеките и архивите.
В доклада на Цветана Величкова и Цветан Радулов: Информационната дейност в Научния архив на БАН – практика, методика и перспективи, в исторически аспект се разглежда създаването на необходимите
регламенти, в това число и съвременните методически изисквания4, организация, форми и резултати от информационно-справочната дейност
на архива. Понастоящем Научният архив вече е вписан в Регистъра на
Националния архивен фонд, който методически е определен като централизирана база данни, публична и достъпна чрез интернет-страницата
на ДА „Архиви“. Предстои създаването на електронен пътеводител на
НА – БАН, но още на този етап в неговия сайт се съдържат и са дос272
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тъпни данните на съхраняваните фондове и сбирки. Заключението на
авторите е, че позиционирането на информационните ресурси на архива
– архивните справочници и архивните документи, в мрежата ще популяризира неговата мисия като специализирана публична институция за
опазването и използването на документалната ни памет.
Доц. д-р Русалена Пенджекова (ПУ – Филиал Смолян): Учебната
дисциплина Археография в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ – реализация, модернизация и перспективи, сподели опита си
от преподаването на тази дисциплина, както и влиянието на технологичните иновации при подготовката на документални издания в електронен
формат, както и на съответните учебни пособия.
Ас. д-р Станислав Боянов (ПУ „Паисий Хилендарски“): Предизвикателства и решения при създаването на виртуален архив на Източна
Румелия, демонстрира възможностите на информационно-комуникационните технология за реализиране на идеята си за създаване на т. нар.
виртуален архив на Източна Румелия. Визираният модел се основава на
извършените предварителни проучвания от автора във връзка с архивното наследства на Източна Румелия (1878–1885), съхранено в различни
архиви, библиотеки и музеи в страната.
Доц. д-р Анка Игнатова (ВТУ Св. Св. Кирил и Методий): Интернет
ресурси в помощ на обучението по архивистика, представи достъпни
Интернет-ресурси, които са подходящи за съвременното университетско
професионално архивно образование, в това число и общообразователния курс по архивистика, предназначен за бъдещите историци.
Профилиране – държавни и други архиви, бе темата на доклада на
доц. д-р Веселин Методиев (НБУ). Авторът проследи етапите и резултатите от извършената архивна реформа след 1989 г. в контекста на прехода на държавата и обществото ни към съвременните демократични
ценности и пазарно стопанство.
Важни терминологични уточнения относно широко използваните
словосъчетания електронно управление и електронно правителство,
направи в своя доклад Давид Нинов (главен експерт, НВИМ): Електронно управление срещу електронно правителство. Заключението на автора е, че всички досегашни опити за произволни интерпретации и противопоставяния на въпросните словосъчетания в крайна сметка ни отдалечават от реализирането на стратегическия проект е-правителство, което
вече успешно функционира в редица държави.
Д-р Камелия Божилова (Български исторически архив, НБКМ): Рабо273
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тата на архивиста в библиотечния сектор – документални източници за
дейността на читалище „Пенчо Славейков“, споделя своя професионален опит във връзка с участието си в работата по научно-техническата обработка на фонда на Тодор Боров. В тази връзка се налага тя допълнително да се запознае с дейността на българските читалища и техния принос
за опазването на националното ни културно и историческо наследство. За
целта се насочва към читалище „Пенчо Славейков“, намиращо се в квартал Лозенец, София. Авторката успява да издири различни документални
свидетелства и библиографски източници, които ѝ позволяват да проучи
неговата история и дейност. Най-важното е, че читалището продължава да
функционира, адаптирайки се към днешните условия.
Заключителната дискусия логично ангажира вниманието към откроените проблеми на професионалното ни архивно образование и квалификация на работещите архивисти, доколкото тези проблеми в своята
съвкупност са сериозно предизвикателство за развитието на българския
архивно-информационен сектор в условията на съвременната технологична парадигма и глобалното киберпространство.
ІХ конференция на специалност Архивистика и документалистика
приключи с посещение на документалната изложба: Закрилата на децата в България – началото, подготвена за участниците от съорганизаторите в Изложбената зала на ДА „Архиви“. Разделяйки се след успешния
и ползотворен двудневен научен форум, присъстващите си пожелаваха
нова среща на следващата Х конференция на специалност Архивистика
и документалистика в СУ, отново на 18 април, но през 2016 г.

Бележки
Поради съвпадението с предстоящите Великденски празници, ІХ
конференция се проведе на 16–17 април.
2
Нейкова, А. Предговор – Във: Българската университетска архивистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионални
профили. С., 2015. Т. 3. Ч. 2, с. 5.
3
По инициатива на Държавна агенция „Архиви“ обещаната конференция се проведе на 9 юни по повод Международния ден на архивите, също
в Конферентната зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
4
Методически кодекс. Свитък № 3, Свитък № 4 и Свитък № 5. Изд.
на ДАА. С., 2013.
1
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Приложение
ПРОГРАМА НА IX КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ
„АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА“
УНИВЕРСИТЕТСКОТО ПРОФЕСИОНАЛНО АРХИВНО
ОБРАЗОВАНИЕ И АРХИВНО-ИНФОРМАЦИОННИЯТ
СЕКТОР – РЕАЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
16 АПРИЛ, ЧЕТВЪРТЪК, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
9.30 – 10.00 ч. – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
10.00 – 10.30 ч. – проф. д-р Андриана Нейкова (СУ, ИФ) – Представяне
на Т. ІІІ. Част ІI от поредицата Университетски четения по архивистика
10.30 – 11.00 ч. – Почивка (кафе-пауза)
І ЧАСТ
Модератор: проф. д-р Юри Тодоров
11.00 – 11.20 ч. – проф. д-р Андриана Нейкова (ИФ, СУ) – Съвременни
национални архивни модели и статут на професионалното архивно образование
11.20 – 11.40 ч. – проф. д-р Юри Тодоров (СУ, ИФ) – За някои проблеми
на дългосрочното архивиране на информация
11.40 – 12.00 ч. – Милена Милчева, Николай Цеков, Иглика Бучова,
Християн Атанасов (гл. експерти, ЦДА), Галя Гълъбова (ст. експерт, ЦДА) – Архивите и информационната среда: Информационна
система на държавните архиви (ИСДА)
12.00 – 12.20 ч. – доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева (ПУ –
Филиал Смолян) – Учебната дисциплина Археография в Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски” – реализация, модернизация и
перспективи
12.20 – 12.40 ч. – доц. д-р Ана Игнатова (ВТУ) – Интернет ресурси в
помощ на обучението по архивистика
12.40 – 13.00 ч. – Наташа Бангъозова-Димчева (държавен експерт,
ГД „Архивна политика“, ДАА) – Личните архивни фондове – свидетелства на времето и извори на познанието за миналото
13.00 – 14.00 ч. Почивка
ІI ЧАСТ
Модератор: Стефка Петрова, директор на ЦДА
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14.00 – 14.20 ч. – проф. д-р Красимира Табакова (СУ, ИФ) – Дипломатически документи от Националния исторически архив – Мадрид
14.20 – 14.40 ч. – доц. д-р Веселин Методиев (НБУ) – Профилиране –
държавни и други архиви
14.40 – 15.00 ч. – гл. ас. д-р Анна Кирилова (ръководител на отдел
„Научна информация и документация“, ИЕФЕМ – БАН) – Специализираният етнографски архив – съвременни предизвикателства пред
традицията
15.00 – 15.20 ч. – гл. ас. д-р Ивайло Аврамов (СУ, ИФ) – Предархивното
поле в новия Методически кодекс
15.20 – 15.40 ч. – Михаил Иванов (гл. експерт, ЦДА) – Документи на
късната Османска империя (1878–1908), съхранявани в ЦДА
15.40 – 16.00 ч. – Илонка Колева (началник-отдел УА, СУ) – Две ценни
дарения за Университетския архив през 2014 г.
16.00 – 16.30 ч. – Почивка (кафе пауза)
16.30 – 16.50 – Давид Нинов ( гл. експерт, НВИМ) – Електронно управление срещу електронно правителство
16.50 –17.10 ч. – Драгомир Томов (НА – БАН) – Информационните технологии като възможност за систематизиране и използване на архивните
ресурси във връзка с изследванията по история
17.10 –17.30 ч. – д-р Калина Минчева (ЦСВП, СУ) – Ново постъпление
в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ –
архивът на проф. Атанас Шаренков (предварителни бележки)
17 АПРИЛ, ПЕТЪК, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
ІII ЧАСТ
Модератор: гл. ас. д-р Ивайло Аврамов
9.30 – 9.50 ч. – доц. д-р Дарина Григорова (СУ, ИФ) – Постсъветската
руска интелигенция за войната в Украйна
9.50 – 10.10 ч. – гл. ас. д-р Ралица Цветкова (СУ, ИФ) – Източници за
генеалогични и антропонимни изследвания
10.10 – 10.30 ч. – д-р Веселина Антонова (гл. експерт в отдел „Държавен архив – Русе“) – Методите на „краудсорсинга“ в работата със студентите (Из опита на Държавен архив – Русе)
10.30 – 10.50 ч. – д-р Камелия Божилова (БИА – НБКМ) – Работата
на архивиста в библиотечния сектор – документални източници за дейността на читалище „Пенчо Славейков“
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10.50 – 11.20 ч. – Почивка (кафе пауза)
11.20 – 11.40 ч. – д-р Рени Марчева (НА – БАН) – Опазването на библиотечни и архивни колекции – грижа на разнородни специалисти
11.40 – 12.10 ч. – ас. д-р Станислав Боянов (ПУ) – Предизвикателства и
решения при създаването на виртуален архив на Източна Румелия
12.10 – 12.30 ч. – Светлана Кръстева (Началник-отдел „Държавен архив – Видин“) – Из опита на Държавен архив – Видин в информационната
и популяризаторската дейност с потребители и партньори от чужбина
12.30 – 12.50 ч. – Цветана Величкова, Цветан Радулов (НА – БАН) –
Информационната дейност в Научния архив на БАН – практика, методика и перспективи
13.00 – 13.30 ч. – Почивка (кафе пауза)
ІV ЧАСТ: ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ
Модератор: проф. д-р Андриана Нейкова
13.30 – 13.45 ч. – Ангелина Чипева (МП „Документални и архивни ресурси – Документален и архивен мениджмънт“, СУ) – Теодор Шеленберг за
съвременните архиви, регламентите и технологията на архивната работа
13.45 – 14.00 ч. – Рамона Димова (МП „Документални и архивни ресурси – Документален и архивен мениджмънт“, СУ) – Неизвестни документални свидетелства за живота и делото на Сирак Скитник, съхранявани в българските архиви
14.00 – 14.15 ч. – Марио Развигоров (специалност „Архивистика и документалистика“, ОКС бакалавър) – Електронен архив на Научения
архив на БАН
14.30 – 15.00 ч. – Маноела Петрова, Малина Аппен (специалност „Архивистика и документалистика“, ОКС бакалавър): – Непознатото архивно
наследство – съдбата на една частица от него
13.00 – 13.30 ч. – Почивка (кафе пауза)
15.00 – 15.30 ч. – Изказвания и закриване на конференцията

V ЧАСТ: КУЛТУРНА ПРОГРАМА
16. 00 ч. Посещение на документална изложба, подготвена за участниците в конференцията от съорганизаторите ДА „Архиви“ в Изложбената
зала на агенцията — ул. Московска № 5
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ЕЛЕКТРОННАТА БИБЛИОТЕКА
ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА –
НЯКОЙ ПОЗАБРАВЕНИ ФАКТИ И ДНЕШНИ
ОЦЕНКИ
Давид Нинов, гл. експерт, НВИМ

С

ледвайки установената традиция и в настоящия том от поредицата Университетски четения по архивистика екипът на Електронната библиотека по архивистика и документалистика ще запознае
читателите с тенденциите в нейното развитие през изминалата година.
Със своите 240 статии и 63 книги тя безспорно се превърна във важен
учебен ресурс на специалност Архивистика и документалистика в СУ и
не само на нея. Данните показват, че все по-често към текстовия ѝ масив
се обръщат студенти от други висши училища и специалности. Не са редки случаите на внимание и от страна на ученици и учители от средното
образование. С увереност можем да кажем, че са рядкост онези български интернет страници, посветени на науката, образованието и културата,
които да не препращат посетителите си към Електронната библиотека
по архивистика и документалистика. Тъкмо тези факти и обстоятелства
може би са провокирали и провокират някои колеги от професионалната
ни общност, а и извън нея да дадат нееднозначната си оценка за библиотеката. Същата кой знае защо се придържа към не особено коректното
заключение на А. Трифонова от електронното списание Библиосфера:
„Πocтигнaтoтo oт кoлeгитe e мнoгo, твъpдe мнoгo, нo нe e дocтaтъчнo, зa
дa мoжeм изцялo дa ce ocлaнямe нa нeгo1“. В тази връзка бихме искали да
напомним някои вече споделяни с аудиторията ни факти.
Електронната библиотека по архивистика и документалистика е
частно начинание, идейно възникнало и реализиращо се от 2006 г. То не
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се е ползвало и ползва с никаква институционална или бизнес подкрепа.
Опитите ни да обезпечим поддръжката и разрастването на библиотеката
чрез проекти през различни фондове също удариха на камък, макар постигнатото дотук да бе е високо оценявано. Така търпението ни се изчерпа и решихме да преустановим безполезното търсене на средства, тропайки на различни врати. Нещо повече, дори хостът на сървъра, където
са поместени електронните публикации е за наша сметка. Към всичко
това трябва да припомним, че до 2010 г.2, пък и след това, на екипа на
Електронната библиотека по архивистика и документалистика и лично на проф. А. Нейкова се наложи да води не една и две битки за нейното
спасяване от кражба, плагиатство и унищожение3. И въпреки всичко и въпреки всички недоброжелатели библиотеката оцеля, разви се и ще я има
макар „пocтигнaтoтo да e мнoгo, твъpдe мнoгo, нo недостатъчно…“! Но
дали така мислят 25 535 читатели, осъществили 35 334 влизания с общ
трафик 234,36 GB през изминалата 2015 г. или 7254 читатели със своите
10 257 влизания и 39,49 GB трафик за периода 1. 01. 2016–21. 03.216 г.?...
И тази година екипът на Електронната библиотека по архивистика и документалистика ще продължи да попълва секциите ѝ, като читателите ще могат да се насладят на първите христоматии с извори по
история на стария свят, история на средните векове и на още много четива. В близките месеци предстои внедряване на нова визия на библиотеката, чиято разработка приключи в очакване на имплантирането на
текстовия масив и първите полеви тестове. В дизайнерско отношение
визията запазва консервативния си образ за сметка на структурно усъвършенстване на отделните раздели и подраздели. Така читателите ще
получат по-голяма детайлизация на съдържанието и усъвършенстван
навигационен инструментариум.
Накрая, но не на последно място нека обърнем внимание на предложената статистика.
2015 година е първата през която забелязваме спад в общия брой
читатели с около 800 души, но за сметка на това трафикът4, измерен в
гигабайти, е в пъти по-голям (38,67GB за 2014 г., 234,36 GB за 2015 г.),
а през първото тримесечие на 2016 г. читателската аудитория надхвърля равнищата спрямо същия период от 2014 г. Особено обнадеждаващ
е засиленият интерес от страна на потребители от Руската федерация,
което надяваме се да е трайна и възходяща тенденция. И така: 2015 г. е с
по-малко читатели, но с увеличена в пъти използваемост на ресурсите, а
2016 г. с тенденция на подем и в двата показателя!
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Бележки
<http://bibliosphere.eu/?p=2105>. Макар Електронната библиотека
по архивистика и документалистика никога да не е претендирала за изчерпателност, такава кой знае защо й се приписва. Вж. и докладът на
доц. А. Игнатова в настоящия том.
2
През октомври 2010 г. заработи сайтът на Електронната библиотека по архивистика и документалистика.
3
Нинов, Д. Електронна библиотека по архивистика – стъпка към модерно архивно образование в България. – В: Университетски четения по
архивистика. Т. I. Българската университетска архивистика като образователен модел – история и бъдеще. С., 2009, с. 234 – <http://electroniclibrary.org/books/Book%200052.html>.
4
Това е количеството данни, което се обменя чрез всеки уеб сайт. То
се определя от броя на посетителите и броя на страниците, които посещават. Трафикът е насочващ показател за използваемостта на определена информация от даден уеб сайт или за престоя в него.
1

Приложение

2012 г.

2013 г.

2014 г.
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25 535

26 328

23 291

20 778

Брой ползватели, посетили Електронната библиотека по
архивистика и документалистика за периода
2011–2015 г.

2015 г.
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2012 г.

2013 г.

2014 г.

35 334

38 291

32 443

30 381

Брой посещения на Електронната библиотека по архивистика
и документалистика за периода 2012–2015 г.

2015 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.
281

234,36

38,67

28,62

26,45

Трафик в гигабайти на Електронната библиотека по архивистика
и документалистика за периода 2012–2015 г.

2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР
СЪВРЕМЕННИ НАЦИОНАЛНИ АРХИВНИ МОДЕЛИ И СТАТУТ
НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО АРХИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
проф. д-р Андриана Нейкова, СУ
ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ДЪЛГОСРОЧНОТО АРХИВИРАНЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ
проф. д-р Юри Тодоров, СУ
АРХИВИТЕ И ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА: ИНФОРМАЦИ
ОННА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНИТЕ АРХИВИ (ИСДА)
Милена Милчева, гл. експерт, ЦДА; Николай Цеков, гл. експерт, ЦДА;
Иглика Бучова, гл. експерт, ЦДА; Християн Атанасов гл. експерт, ЦДА;
Галя Гълъбова, ст. експерт, ЦДА
УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА АРХЕОГРАФИЯ В ПЛОВДИВСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ – РЕАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ
доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева, ПУ „Паисий Хилендарски“,
Филиал – Смолян
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АРХИВИСТИКА
доц. д-р Анка Игнатова, ВТУ
ЛИЧНИТЕ АРХИВНИ ФОНДОВЕ – СВИДЕТЕЛСТВА НА ВРЕМЕТО И ИЗВОРИ НА ПОЗНАНИЕ ЗА МИНАЛОТО
Наташа Бангьозова-Димчева, държавен експерт, ГД „Държавна политика“, ДАА
ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ – МАДРИД
проф. д-р Красимира Табакова, СУ
АРХИВИ И АРХИВНИ МРЕЖИ
доц. д-р Веселин Методиев, НБУ
ПРЕДАРХИВНОТО ПОЛЕ В НОВИЯ МЕТОДИЧЕСКИ КОДЕКС
НА ДАА
гл. ас. д-р Ивайло Аврамов, СУ

КЛАСИФИКАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ОСМАНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪХРАНЯВАНИ
В ЦДА
Михаил Иванов, гл. експерт, ЦДА
ДВЕ ЦЕННИ ДАРЕНИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ АРХИВ ОТ
2014 г.
Илонка Колева, УА – СУ
ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ СРЕЩУ ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО
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