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З

а дванадесети път, през периода от 2005 г. досега на 18-19 април 2018 г., специалност Архивистика и документалистика в
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ провежда своята традиционна научна конференция: Специалните исторически дисциплини в университетското архивно образование, архивната практика
и изследванията по история. По този начин в Историческия факултет
официално се отбелязва, както Деня на специалността, така и рождената дата на нейния патрон акад./проф. Иван Дуйчев (1907–1986).
Също по една добра традиция и с помощта на предоставените ни за
целта средства от Давид Холдинг АД успяхме да съберем и публикуваме
в сборник материалите от ХI юбилейна конференция на тема: Българското професионално архивно образование в Софийски университет
„Св. Климент Охридски“: памет, кауза, отговорност. Става въпрос
за Т. VI от поредицата Университетски четения по архивистика, която
чрез профилираната Електронна библиотека по архивистика и документалистика се утвърди у нас и по света като емблема на специалността в
СУ. Надяваме се, че предлаганият сборник ще отговори на очакванията
на архивната колегия и студентите – бъдещи архивисти, предоставяйки
под формата на печатно издание и диск/електронно издание най-новите
теоретични и приложни разработки, свързани с развитието на архивноинформационния сектор, в това число и Архивологията, която е сложно
интегрално научно познание.
Имам удоволствието да споделя, че за втора година съорганизатор на конференцията е Центърът за славяно-византийски проучвания
„Проф. Иван Дуйчев“, което е обяснимо. Подкрепата и участието на колегите от центъра е навременна от гледна точка дълголетните традиции,
постижения, учебно съдържание и тенденции в областта на съвременното чуждестранно университетско архивно образование и квалификация.
В тази връзка добър пример е Франция от гледна точка организацията
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на архивното образование и статута на професията архивист. Известно
е, че от 1821 г. досега техните архивисти се подготвят в École des chartes
(Школа на Хартите), която е първото висше архивно училище в света.
А още през 1897 г. École des chartes получава статут на самостоятелен
институт към Сорбоната1.
По примера на Франция, университетското архивно образование в
редица други страни от самото начало също разполага с административна и академична автономия в структурата на съответните университети или висши професионални школи. Ето защо не е изненада, че през
1950 г. акад./проф. Иван Дуйчев, автор на първия теоретичен труд по
проблемите на архивистиката у нас – Лекции по архивистика2, споделя
очакванията си, че в бъдеще ние също би трябвало да помислим за организирането на школа по архивистика, в която да се изучават всички профилирани дисциплини, необходими за подготовката на архивисти-специалисти. Очевидно е, че идеята за подобна школа продължава да е
актуална, предвид обстоятелството, че от самото начало специалност
Архивистика и документалистика в СУ не разполага със самостоятелна
катедра. Подобна е ситуацията и в останалите висши училища, които
през последните години стартираха бакалавърски програми по архивистика (Югозападния университет „Неофит Рилски“, Университетът по
библиотекознание и информационни технологии).
При хроничния недостиг на хабилитирани преподаватели по архивистика и документалистика за страната като цяло, наложително е
обединяване на ресурсите и усилията за създаване на национална университетска школа/център за обучение на архивисти, които да бъдат
конкурентни на пазара на труда в мрежовото общество. За целта трябва
най-сетне да се регламентира и изискването за стартово образование
по архивистика или допълнителна квалификация, придобита в акредитирани по установения ред висши училища, респ. изискване за образователен ценз, като условие за упражняване на професията архивист,
каквато е практиката в повечето държави, членки на Европейския съюз. Още повече, че съвременните работодатели на национално, общностно и международно равнище все по-често конкретизират в обявите
си профилите за позицията архивист в съответната администрация, а
именно: архивист-администратор, архивист-историк, архивист-палеограф, архивист-изследовател, архивист в библиотеки и музеи, преподавател по архивистика и т. н. Посочените тенденции предполагат
решаване на посочените проблеми в областта на университетското
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архивно образование у нас, в частност и специалност Архивистика и
документалистика в СУ.
Що се отнася до избора на темата на ХII конференция, целта е да
се привлече вниманието не само на българската архивна колегия, но и
на историците. Методическият инструментариум на т. нар. специални
исторически дисциплини/помощни исторически дисциплини, обект на
които са писмените исторически извори или отделни техни страни, има
своето значение, както за работата на архивистите-специалисти, така и
в процеса на научните изследвания по история. Логично е въпросните
дисциплини, сред които: изворознание, палеография, кодикология, херменевтика, дипломатика, сфрагистика, хералдика, историческа метрология, историческа хронология, филигранология, археография и други,
да се изучават в университетските хуманитарни специалности, особено
в тези от направление 2.2. История и археология. Ще припомним, че в
същото направление три пъти след 2005 г. успешно е акредитирана специалност Архивистика и документалистика в СУ. Следователно така
формулираната тема е актуална и със сравнително широк тематичен обхват. По съвпадение, именно споменатите Лекции по архивистика (1950;
1993) на Иван Дуйчев са първото у нас и най-убедително доказателство
за сравнително широкото практическо приложение на методическия инструментариум на специалните исторически дисциплини в архивната
работа, както и при издирването и критично проучване на историческите извори от страна на историците за целите на научните изследвания
за миналото. Трябва да се поясни, че за периода на Новото и Най-ново
време архивните документи са сравнително най-многобройната група
исторически извори.
Тъй като във всеки сборник от поредицата Университетски четения по архивистика, включително и в новия Т. VI, се съдържа подробна
информация за участниците и представените от тях доклади и научни
съобщения, заедно с програмата на съответната конференция3, за да се
избегнат ненужни повторения, ще насоча вниманието на читателите
към постиженията, като цяло. Същите са категоричен атестат за научните конференции, провеждани по инициатива на специалност Архивистика и документалистика в СУ през изминалия периода от 2005 г.
досега, а именно:
– привличане за участие на преподаватели по архивистика от различни университети и експерти от архивните ни институции в този единствен
по рода си национален научен форум на българската архивна колегия;
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– използване в представените разработки на съвременни технологии, софтуерни програми, информационни стандарти и иновации, свързани с развитието на архивно-информационния сектор;
– впечатляващо успешно представяне на младите колеги, работещи
в университети и архиви, както и на студенти и докторанти от СУ;
– публикуване на повечето материали от проведените конференции
в поредицата Университетски четения по архивистика и в Електронната библиотека по архивистика и документалистика.
За да бъдем обективни, трябва да признаем също, че когато години
наред се опитваш да бъдеш първопроходец на съвременната Българска
университетска архивистика, пътят е доста трънлив, образно казано.
По-важното е, че специалност Архивистика и документалистика в СУ,
която вече се утвърди и функционира като национален образователен
модел, провежда ХII си конференция.
На колегите, които по някакви причини не предоставиха в срок
своите текстове за публикуване в настоящия Т. VI от поредицата Университетски четения по архивистика, пожелавам непременно да успеят
за следващата ХIII конференция през 2019 г. Убедена съм, че и тя ще се
случи, въпреки всичко!
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БЪЛГАРСКАТА УНИВЕРСИТЕТСКА
АРХИВИСТИКА В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ (1952–2017) – ПОГЛЕД
КЪМ БЪДЕЩЕТО
проф. д-р Андриана Нейкова, СУ

К

акто официално беше обявено, за единадесети път се провежда
научна конференция по повод Деня на специалност Архивистика и документалистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, която по стечение на обстоятелствата отново е юбилейна. Причината е, че настоящата конференция съвпада с три знакови дати в историята на университетското ни архивно образование, а именно: 110 г. от
рождението на акад./проф. Иван Дуйчев, патрон на специалността; 65
години от старта на българското архивно образование в СУ; 15 години
специалност Архивистика и документалистика в СУ. Следователно ХI
конференция също е от категорията юбилейна.
Също така, още през 2005 г., когато се проведе първата конференция от този формат1, участниците избраха за патрон на единствената тогава у нас университетска специалност Архивистика и документалистика акад./проф. Иван Дуйчев. Той е първият български дипломиран
архивист-палеограф, възпитаник на Школата по архивистика и палеография на Ватикан (1932–1936) и автор на първия теоретичен труд по
въпросите на класическата архивистика у нас: Лекции по архивистика
(1950, 1993)2. Ето защо днес – 18 април 2017 г., преподавателите по архивистика в СУ, съвместно с Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, специално отбелязват 110 години от неговото
рождение. За целта в Програмата на конференцията е включена и Кръгла
маса, посветена на паметта на патрона на специалност Архивистика и
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документалистика в СУ. Акад./проф. Иван Дуйчев е вдъхновяващ пример за респект и уважение към архивната професия, архивните институции и архивните документи в качеството им на исторически извори.
Предлаганата разработка е опит да се откроят най-значимите постижения през изминалите 65 години от началото на професионалното архивно образование в Софийски университет, в това число и 15-те години
от старта на специалност Архивистика и документалистика. Това ще
позволи да припомним имената на първите преподаватели и специалисти-архивисти, положили основите и утвърдили през разглеждания период Българската университетска архивистика, а също да се откроят
отделните етапи в сравнително кратката история на Българската университетска архивистика на фона на историята на най-старото висше
архивно училище, открито в Париж през 1821 г.: École des chartes (Школа на Хартите) към Сорбоната.
Ще се обърне внимание и на нерешените все още проблеми от законодателен, организационен и кадрови характер, които са добре известни на
специалистите у нас, но същите за пореден път трябва да бъдат поставени
на вниманието на съответните институции и техните ръководства, които
са оторизирани и разполагат с възможности за тяхното решаване с оглед
по-нататъшното развитие на университетското ни архивно образование.
Като автор, ще се постарая да изключа личните си спомени, доколкото съм един от създателите на проекта за откриване на специалността
през 2002 г. и дългогодишен университетски преподавател именно по
архивистика. В случая изцяло възприемам мнението на проф. д. и. н.
Кънчо Георгиев (1927–2006), според който, да се разчитана спомените
в качеството им на исторически извори е равнозначно да очакваш да
разцъфне хербарий. С други думи, в своето проучване ще се доверявам
единствено и само на свещения характер на документалните свидетелства, според критериите на сър Хилари Дженкинсън (Sir Charles Hilary
Jenkinson, 1882–1961), за определяне на тяхната историческа ценност.
***
Както нееднократно е отбелязвано, за развитието на специалност
Архивистика и документалистика в Софийски университет допринасят
усилията на няколко генерации университетски преподаватели и колеги от архивните институции, които са работили и работят всеотдайно
за каузата Българска университетска архивистика през трите основни
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етапа в нейното развитие, а именно: първата специалност Архивистика (1952–1955); специализацията Архивистика, като надграждаща форма на професионално обучение към специалност История
(1955–2002); специалност Архивистика и документалистика (от
2002/2003 досега).
Всеки от посочените етапи се характеризира със специфичното си
учебно съдържание, респ. учебен план, университетски дисциплини, преподаватели. Данните от съхранените учебни планове, разписи на лекциите
и Главните книги на СУ показват, че през периода 1952–2017 г. четенията
в профилираните дисциплини по архивистика и документалистика са осигурявани от следните щатни и хонорувани университетски преподаватели:
– двама академици (акад. Жак Натан и акад. Илчо Димитров);
– тринадесет професори (проф. Тодор Боров, проф. Михаил
Андреев, проф. Васил Цонев, проф. Иван Дерменджиев, проф. Мария
Велева, проф. Желязко Стоянов, проф. Андриана Нейкова, проф. Юри
Тодоров, проф. Константин Грозев, проф. Стефка Петкова, проф. Николай Арабаджийски, проф. Цветан Сивков, проф. Вихър Кискинов);
– петнадесет доцента (доц. Мария Кузманова/Матеева, доц. Румен Донков, доц. Дарина Григорова, доц. Анна Кочанкова, доц. Тодор
Попнеделев, доц. Татяна Янакиева, доц. Нина Шуманова, доц. Ана Ангелова, доц. Илко Пенелов, доц. Мариана Пискова, доц. Лъчезар Стоянов,
доц. Веселин Методиев, доц. Цветолюб Нушев, доц. Георги Петришки,
доц. Ружа Симеонова);
– единадесет асистента (д-р Валери Кацунов, д-р Ивайло Аврамов, д-р Ралица Тодорова, д-р Иван Кисьов, д-р Рени Марчева, д-р Николай Нанев, д-р Калина Минчева, Андрей Лунин, Стефка Петрова, инж.
Майя Бурмова, инж. Любомир Благоев)3.
Споменатата първа специалност/профил Архивистика, има сравнително кратка история, но прави впечатление, че предприетите действия
в тази насока от самото начало са целенасочени, последователни и координирани. Това се потвърждава от взетите конкретни решения и постигнати резултати:
– с известното ПМС 344 от 18 април 1952 г. (Т. 10) на СУ се възлага задача за разкриване на профил Архивистика и с 5-годишен срок на
обучение;
– в изпълнение на правителственото разпореждане на 28 май 1952
г. Академичният съвет (АС) на СУ взема решение за откриване на специалност Архивистика към тогавашния Философско-исторически фа11
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култет (ФИФ). Намеренията са да се заявят 50 бройки за първите два
курса, като се пояснява, че въпросните бройки следва да бъдат съгласувани и осигурени по линия на тогавашната Държавна планова комисия. Междувременно на ФИФ се възлага да организира още през есента
шестмесечен курс за преквалифициране на висшисти по архивистика.
Целта е подготовка на специалисти за държавните архиви и за многобройните учрежденски архиви в страната. За да се осигури провеждането на предстоящия курс в СУ, проф. Александър Бурмов е командирован през лятната ваканция в Съветския съюз (СССР) със задача да се
запознае на място с работата на съветските архивни институции, за
да може да подготви лекции за студентите-специализанти;
– на 24 юни 1952 г. на заседание на АС е приет Учебен план на
специалност Архивистика, но с уговорката, че работата по него ще
трябва да продължи;
– на следващото си заседание – 23 юли с. г., АС решава да бъде поканен проф. Тодор Боров за щатен професор по Архивистика. До този
момент той е хоноруван преподавател във Филологическия факултет на
СУ. За редовна асистентка по архивистика е назначена Роза Бодлева4;
– от 3 декември 1952 г. е решението на АС за обявяване на конкурс
за завеждащ катедра Архивистика. На 29 април 1953 г. е одобрено решението на Факултетния съвет на ФИФ относно избирането на проф.
Тодор Боров за завеждащ същата катедра.
С последната процедура може да се обобщи, че приключва градивният етап в усилията на университетското ръководство и оторизираните
колективни органи за създаване на специалност Архивистика в СУ.
Що се отнася до учебния план през двете години от съществуването
на специалност Архивистика, в запазения Разпис на лекциите от това
време са обозначени само четири профилирани дисциплини:
– проф. Тодор Боров: История и организация на архивното дело в
СССР; Библиотекознание и библиография;
– акад. Жан Натан – История на стопанството в България;
– проф. Михаил Андреев и проф. Васил Цонев – История на държавата и правото в България.
Очевидно е, че само с тези дисциплини не е възможно да се осигури
обучение в университетска специалност с 5-годиишен срок на обучение,
каквото е изискването в цитираното Постановление на МС.
През следващите години във връзка с извършващата се идеологизация в сферата на българското висше образование се вземат редица
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политически и административни решения, и се предприемат действия,
които на практика водят до трансформирането на специалност Архивистика като специализация към Историята. Извършващата се реформа е
насочена към налагане на командно-административната система у нас,
характерна за тоталитарната държава и принципи на управление, в това
число и в сферата на българското висше образование5.
По-конкретно, във връзка с потребностите на университетското
архивно образование на 30 август 1954 г. Академичният съвет на СУ
отхвърля решението на ФС на ФИФ да бъде избран Иван Дуйчев за преподавател по Архивистика. Гласуването във факултета се извършва по
предложение на проф. Александър Бурмов и проф. Тодор Боров, но членовете на АС не се съобразяват с резултатите от проведеното гласуване
на факултетно равнище. Причината е, че според документи в трудовото
досие на Иван Дуйчев, съхранявано в Университетския архив, той вече
е бил отстранен/уволнен от СУ по Наредбата-закон за прочистване на
учителския и преподавателския персонал в народните основни и средни
училища, учителските им нститути и в университетите и висшите
училища и академии от фашистки елементи (3 ноември 1944 г.)6. А на
17 януари 1945 г. е обнародван и съответния Указ на регентите за утвърждаване на наказанията на преподавателите от Софийския университет и други висши училища по Наредбата-закон относно предприетата
чистка и доклада на министъра на народното просвещение проф. Ст. Чолаков във връзка с наложените извънредни мерки7.
Трябва да се отбележи, че Иван Дуйчев директно е бил обвинен във
фашистка дейност още на 12 октомври 1944 г. в подготвения за целта доклад по инициатива на студенти, които чрез ОФ-комитета при тогавашния Историко-Филологически факултет го предоставят на ОФ-комитета
на Софийския университет. Предлага се Иван Дуйчев да бъде отстранен
като преподавател8. В тази ситуация, независимо от становището на Факултетния съвет на ФИФ през 1954 г., назначаването на Иван Дуйчев за
преподавател по архивистика в СУ е било практически невъзможно.
От 13 октомври 1954 г. е решението на АС за подготвяне на писмено предложение относно създаването на споменатата специализация
Архивистика, заедно с още три специализации към специалност История, а именно: История на България и на Българската комунистическа
партия (БКП); История на СССР и Комунистическата партия на Съветския съюз (КПСС); Археология и музейно дело. В тази връзка на 9
март 1955 г. АС решава: ... досегашната катедра да се трансформира в
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катедра по Библиотекознание и Библиография, а специализация Архивистика да се включи към нея.
Три години по-късно – на 11 март 1958 г., АС одобрява решението на
ФИФ за прехвърлянето на специализация Архивистика към катедрата по
История на България: ... дето тя всъщност принадлежи и дето би могла
да се развива и укрепва. Освен това, АС гласува за обявяването на два конкурса за щатни преподаватели по Теория и практика на архивното дело и
по История на държавните учреждения и учрежденията на НРБ. За бъдещия преподавател по дисциплината Теория и практика на архивното дело
АС решава той да бъде изпратен на специализация поне за един семестър в
тогавашния Историко-архивен институт в Москва (МГИАИ), сега РГГУ,
за да се запознае с учебните планове и програми, организацията на учебния
процес и практическата подготовка на студентите по архивистика, както и
със специализираната литература в тази област. Освен това, се одобрява
предложението за включването в Учебния план на специализация Архивистика дисциплината Археография, която да се възложи на хоноруван преподавател. Тъй като се констатира, че по учебните дисциплини Археография и
Изворознание всъщност липсват академически подготвени преподаватели,
а тези дисциплини са важни не само за специализация Архивистика, но и
за специалност История, се предвижда за следващата учебна година да се
отпусне една аспирантура (докторантура) в споменатия МГИАИ.
За щатен преподавател в специализацията – асистент, е назначена
Мария Матеева (Кузманова, 1921–1993), която идва в СУ вече като изграден специалист от системата на държавните архиви. В резултат от нейната научно-преподавателска дейност през периода 1958–1983 г., както
и като ръководител на създадената след обособяването на Историческия
факултет през 1972 г. катедра Архивистика и помощни исторически
дисциплини, специализация Архивистика се утвърждава като функциониращ модел за подготовка и квалификация на архивисти-специалисти.
След прехвърлянето на специализация Архивистика към катедра История на България през академичната 1964/1965 г. на М. Матеева в качеството ѝ на старши преподавател (M. Kusmanova, charge de cours) се
възлагат спецкурсовете/специализирани курсове Архивознание – VI сем.,
2 ч.,VII сем., 2 ч., и История и организация на архивното дело – VI сем. 2
ч.9. През следващата академична година студентите изучават и спецкурса:
История и организация на архивното дело в България – VI и VII сем., 2 ч.10
Под формата на спецкурс Практика на архивното дело – VIII сем.,
11
2 ч. , през академичната 1966/1967 г. се провежда и лятна практика на
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студентите от специализация Архивистика в държавните архиви, за да
могат бъдещите архивисти да се запознават и с архивната работа в системата на държавни архиви, както и с методическите изисквания във
връзка с архивните процеси и дейности.
През следващата година студентите от специализация Архивистика
изучават спецкурсовете Документознание и деловодство – II сем., 2 ч.12,
и История на държавните институции в България – IV и V сем., 2 ч.13
Заслуга на доц. М. Матеева е и включването през 1975 г. на общообразователен курс Архивознание, понастоящем Архивистика, в Учебния план
на специалност История. Курсът е предназначен за студентите-историци,
които потенциално са сравнително най-многобройната група потребители на архивна информация/читатели в архивите. За целта се проследява
появата и развитието на документите и архивите в контекста на общоисторическия процес, а също принципите на българската архивно законодателство, съвременната организация на архивите, видовете архивни
справочници и възможностите за достъп до информационните ресурси на
архивите и др. Всъщност именно този курс допринася за засилване на интереса към архивното образование и професията архивист в обществото.
През 70-те години се зачисляват първите редовни аспиранти към катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини. Освен това, започват да се обучават студенти, аспиранти и специализанти от Виетнам, Тунис,
Мароко, Полша и др. През разглеждания период по инициатива на държавните архиви катедрата организира курсове за следдипломна квалификация
на работещи архивисти, които обаче са с друго стартово образование.
Специализацията продължава да функционира и след оттеглянето
през 1983 г. на доц. Мария Матеева от преподавателска работа, въпреки
обяснимите затруднения. По инициатива на доц. Румен Донков (1946–
2017) своевременно са привлечени като хонорувани преподаватели някои от научните сътрудници от тогавашната Научно изследователска лаборатория по архивистика и документалистика (НИЛАД, 1979–1990)
към Главно управление на архивите при Министерски съвет (ГУА при
МС), сега Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), на които се възлагат дисциплините Археография (А. Нейкова) , Специални документи и архиви
(М. Пискова), Реставрация и консервация (инж. М. Бурмова).
От друга страна, конкурсите на НИЛАД през разглеждания период,
обявявани от ГУА при МС, се провеждат чрез катедра Архивистика и
помощни исторически дисциплини, а изборът на научните сътрудници
се гласува от Факултетния съвет на ИФ. Причината е, че ГУА при МС не
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разполага с необходимите компетенции за присъждане на научни степени и научни звания/академични длъжности. Сътрудничеството между
държавните архиви и катедрата в областта на университетското образование и квалификация по архивистика се основава на договор между Софийски университет и Главно управление на архивите, който впоследствие продължава да се актуализира14.
През 1986 г. Факултетният съвет на ИФ утвърждава нов учебен
план на специализация Архивистика, който включва осем профилирани курса с общ хорариум 360 ч. (по 45 ч. за всеки от тях). Отделно са
предвидени 60 ч. за лятна учебна практика на студентите в държавните архиви. По същото време видимо започва да се увеличава броят на
студентите не само от Историческия факултет, които избират да учат
за архивисти, надграждайки съответните университетски хуманитарни
специалности – Културология, БИН и др. Тенденцията се засилва след
приемането на новия закон за тристепенното висше образование и обявяването на първите магистърски програми по архивистика към специалност История.
За да се адаптират към новите реалности и изисквания с оглед
по-нататъшното развитие на Българската университетска архивистика, преподавателите по архивистика в СУ подготвят проект за създаване
на специалност Архивистика и документалистика15, а предложението е
обсъдено и подкрепено, съгласно законовото изисквания, от съответните академични колегии – катедра, ФС на ИФ, АС, както и от ръководството на ИФ и СУ, а също и от Националната агенция за образование и
акредитация (НАОА).
В резултат на 1 октомври 2002 г. официално се открива специалност
Архивистика и документалистика в Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Новата специалност отговаря
на очакванията на обществото и работодателите относно необходимостта от стартово университетско образование по архивистика във връзка
с потребностите за развитие на архивно-информационния сектор у нас.
При това, в течение на повече от десет години специалност Архивистика и документалистика в СУ, която е наследник, както видяхме, на
дълголетни традиции и постижения, остава без аналог в системата на
висшето ни образование. Едва през последните години в Югозападния
университет „Неофит Рилски“ и в УниБИТ обявиха бакалавърски програми за подготовка на архивисти, което за тях е едно ново начинание,
съпроводено с редица трудности и неизвестности.
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При тези условия, през периода от 2002 г. досега обучението на
студентите в бакалавърската и магистърска степен на специалност Архивистика и документалистика в СУ е ориентирано към два основни
профила. Първият от тях е класически за университетското архивно образование – архивист-историк, в това число и архивист-изследовател.
По-новият профил, но сравнително по-перспективен за професионалната и социална реализация на дипломираните ни архивисти след 2006
г., когато успешно завършва първият випуск в СУ, е архивист-администратор, респ. специалист по документален и архивен мениджмънт в
администрацията. Работодателите в посочената ниша, която обхваща
частния публичен сектор, държавната и общинска администрация, бюджетните учреждения, висшите училища, медиите и други, вече ясно
осъзнават потребността от специалисти-архивисти и документалисти в
условията на електронното управление и мрежово общество.
Позицията архивист в администрацията у нас обаче все още не е обвързана с изискването за съответния образователен ценз, а именно: стартово професионално образование по архивистика или допълнително
придобита квалификация в акредитирани за целта висши училища,
които предлагат бакалавърски и магистърски програми. Въпреки че,
както е добре известно, още през 2009 г. професията архивист е включена в Списъка на регулираните професии в Република България. За съжаление, този статут не е регламентиран в Закона за Националния архивен
фонд (ЗНАФ, 2007). А направеното предложение през май 2016 г. от страна на преподавателите по архивистика в СУ до ДАА за включването на
липсващите текстове в подготвяните от тяхната Работна група изменения
и допълнения на ЗНАФ, останаха без официален отговор.
В тази ситуация, която наподобява известния Параграф 22, е необходимо направените предложения от името на ръководството на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ да бъдат утвърдени от законодателя. Това означава да се регламентира изискването за образователен
ценз по архивистика в ЗНАФ, като предварително условие за заемане на
позицията архивист в администрацията. Освен това, следва да се подготви и Наредба относно задължителните университетски профилирани
учебни дисциплини с оглед статута на професията архивист. В противен случай е възможно да се предприеме нов опит с административни
хватки да се заличи професията архивист от посочения Списък на регулираните професии у нас, както това се случи в края на 2015 г., но замисълът тогава се провали заради острата обществена реакция в мрежата16.
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Очевидно е, че съществуващият казус трябва да бъде решен в полза на дипломираните български архивисти, възпитаници на специалност
Архивистика и документалистика в СУ, които вече са достатъчно изявено професионално съсловие. За сравнение – архивистите в повечето европейски държави, които са членки на Европейския съюз, имат своите
професионални права въз основа на изискването за образователен ценз
по архивистика, както и професионални организации, които ги защитават
при необходимост. У нас обаче университетските дипломи по архивистика нямат преференциално значение в конкурсите за позицията архивист в
администрацията, включително и в самата Държавна агенция „Архиви“,
като основен работодател на бъдещите архивисти. На практика във въпросните конкурси, съгласно Закона за държавния служител, се допускат
всички кандидати. Всъщност става въпрос само дипломирани архивисти
да се допускат до конкурсите за позицията архивист в администрацията,
а самият изпит, разбира се, че трябва да се провежда в рамките на законовите изисквания за държавни служители. В сегашната ситуация обаче в
значителна степен се обезсмислят усилията на студентите от специалност
Архивистика и документалистика, които са избрали професията архивист и се подготвят за нея, учейки системно осем или десет семестъра,
за да се дипломират като бакалаври или магистри именно по архивистика.
Освен това, демотивират се и университетските преподаватели по архивистика и документалистика, които като обща бройка са дефицитни за
страната ни. А, както показват наблюденията, развитието им е съпроводено не само с редица трудности, но е необходимо и доста време, за да бъдат
евентуално признати от академичните общности за специалисти-изследователи и утвърдени преподаватели в областта на интегралното по своя
характер архивно познание.
Независимо от съществуващите проблеми, още на този етап са налице достатъчно индикации, че специалност Архивистика и документалистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е един
успешен конкурентен национален образователен модел. Доказателство
за нейните постижения и интелектуален потенциал е реализацията на
дипломираните студенти като архивисти-специалисти, а също и незначителния брой отказали се студенти през изминалите години, поради
интерес към други университетски специалности или по причина несправяне с текущите учебни задължения.
Важен фактор в подкрепа на професионалния избор на студентите
ни е създадената отлична организация по предлаганите програми на Ми18
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нистерството за образование и наука (МОН) за ранното им насочване към
предварителни стажове в държавната администрация или частния публичен сектор. Така те сами могат да се убедят, че обучението в избраната
специалност Архивистика и документалистика им осигурява допълнителни възможности за успешна професионална и социална реализация.
Освен това, предлаганите стажове допринасят за по-бързо и максимално адаптиране на професионалното университетско архивно образование към изискванията на работодателите. Още през втората учебна
година студентите в бакалавърската степен на специалността в СУ се
насочват към системна подготовка в реална работна среда, която допълва учебния процес. А работодателите имат възможност да наблюдават
изпълнението на възложените задачи и да си избират бъдещи служители
за стратегическата позиция архивист във всяка администрация, в това
число и секретните регистратури и архиви.
Следователно стажовете по програмите на МОН за включване на
студентите от специалност Архивистика и документалистика в СУ в
работна среда са полезен и постоянен коректив за обучението им, като
университетските преподаватели получават адекватна представа за изискванията на различните работодатели към теоретичната подготовка и
професионални умения на бъдещите архивисти, за да бъдат те конкурентни на пазара на труда в условията на мрежовото общество.
Що се отнася до споменатите проблеми от организационен и кадрови характер, същите нееднократно, както отбелязахме, са поставяни на
вниманието на оторизираните институции, архивната общност и съответните академични звена. Настоящият юбилеен научен форум определено не е мястото отново да се занимаваме с тях. Не е оправдано обаче
да се пренебрегне обстоятелството, че дори наименованието на катедрата, към която понастоящем е ситуирана специалност Архивистика и документалистика, е: Архивистика и методика на обучението по история (Архивистика и МОИ). Трудно е да се възприеме катедра с подобно
наименование и състав, особено, когато честваме 15 години от старта
на университетската специалност Архивистика и документалистика в
Историческия факултет. При това, данните показват че студентите ни –
бъдещи архивисти, все по-рядко избират допълнително предлаганата им
учителска квалификация в рамките на т. нар. методика на обучението
по история. С други думи, редно е след 65 години история на архивното образование в СУ, специалност Архивистика и документалистика
най-накрая да се сдобие с организационна автономия, респ. самостоя19
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телна катедра със съответното коректно наименование, по модела на останалите специалности в ИФ, СУ и другите висши училища в страната,
които се представляват от собствени катедри, а не хибридни звена.
В заключение: За решаването на съществуващите проблеми на специалност Архивистика и документалистика в СУ са необходими бързи
и конкретни мерки от страна на ръководството на факултета и университета, както и със съдействието на ДАА и МОН. Едва тогава ще можем
да говорим с оптимизъм за бъдещето, не само на тази специалност, но и
на Българската университетска архивистика, като съвременен национален образователен модел, който е съизмерим на общностно и международно равнище.
Приносът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за
развитието на професионалното ни архивно образование, новите студенти, които всяка година се записват да учат за архивисти, въпреки демографската криза в страната, засилващият се интерес на работодателите към професията архивист в условията на електронното управление и
съвременното мрежово общество ни задължават да се справим с предизвикателствата пред Българската университетска архивистика, каквито
и да са те. За всички нас - българските архивисти, тя е кауза, памет
и осъзната професионална отговорност!
Още повече, че нейните представители чрез Електронната библиотека по архивистика и документалистика вече са получили категорично признание от международната архивна общност за приносите си
в областта на теоретичната архивистика и архивното образование, както
показват отчетните данни за посещенията на читателите в нея.
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ПРОФ. ИВАН ДУЙЧЕВ КАТО
ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА СЛАВЯНСКОТО
И ГРЪЦКОТО СРЕДНОВЕКОВНО
РЪКОПИСНО НАСЛЕДСТВО
проф. д. ф. н. Вася Велинова
ЦСВП „Иван Дуйчев“

О

бикновено името на Иван Дуйчев като изследовател и учен с
международен авторитет се свързва с проучването на българската и византийска история през Средновековието. И това е нормално,
като се имат предвид основните му публикации, широко разгърнатата
научна проблематика, която той следва през творческия си път. Но едва
ли можем да си представим неговото научно наследство без една друга
страна от изследователската му дейност – интересът към българското и
византийското средновековно ръкописно наследство. Интерес и системни занимания със славянските и гръцки ръкописи, без които, струва ми
се, постиженията му в областта на изворознанието и средновековната
история на Византия и славяните не биха имали това непреходно значение за науката.
Още от времето на работа със своите ментори в началото на научната си дейност В. Златарски, П. Мутафчиев, а по-късно и по време на
обучението си в Школата по палеография и дипломатика във Ватикана,
Дуйчев култивира у себе си задълбочения интерес към ръкописа не само
като към източник на информация, но и като към самостоятелен обект
на научното изследване, със свои специфични особености, с изисквания
за специална методология в проучването му. В началото на научния път
у Иван Дуйчев се колебаят като че ли две личности – тази на филолога и
тази на историка. Това е естествено, като се има предвид, че по времето
23
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на първите публикации на Ив. Дуйчев славянската филология е заявила
вече своето авторитетно присъствие в българската академична общност
с трудовете на Л. Милетич, Б. Цонев, Ст. Романски и др. Капиталният
труд на Й. Иванов „Български старини из Македония“ е претърпял своето второ издание1 и резултатите от филологическите проучвания, преди
всичко обнародването на нови текстове, допринасят във висока степен
за изясняване на отделни спорни моменти от българската средновековна
история. Може би за Ив. Дуйчев, формиран в тази високо ерудирана академична среда, чиито представители освен това се отличават и с активни
граждански позиции, това е основната причина до края на научната си
дейност да използва филологическото и историческо познание в пълен
синхрон – в резултат на това редица публикации на учения са образци
за това как историко-филологическият подход към ръкописното наследство дава обективни и значими резултати.
Научните публикации на Иван Дуйчев, свързани със средновековното ръкописно наследство могат да се систематизират в няколко направления – обнародване на редки, ценни и труднодостъпни паметници, обвързване на обучението по средновековна история с ръкописното
наследство, теоретично осмисляне на литературно-книжовния процес в
България и Византия през средновековието.
Може би за някои наши колеги би било изненада, че още в първите си статии от 1931 г., наред с моменти от българската средновековна
история, Ив. Дуйчев разглежда лексикографски въпроси, изяснявайки
значението и етимологията на отделни думи в речника на Найден Геров,
използвайки материал от славянски ръкописи2. По-късно, през 1937 г.
публикува наблюденията си над творчеството на презвитер Козма, старобългарски писател от Х в., по повод изследването на М. Попруженко,
излязло година по-рано3. Същата година обнародва: неизвестни текстове
за българската средновековна история от ръкопис Vat. Gr. 2014 от ХІ в.4
фрагмент от гръцкия текст на Житието на св. Ромил Видински5, паралелно с известната вече славянска версия, която П. Сырку е издал през 1900
г. (в книгата си за Службата на царица Теофано от патриарх Евтимий)6. Успоредното публикуване на гръцки и славянски текстове, когато
става дума за преводна литература, ще стане водещ принцип в научните публикации на Ив. Дуйчев, когато разбира се са налице съответните
преписи. Тези студии нагледно демонстрират единството на книжовната
традиция на славяните и Византия в областта на богослужебната и богословска литература. Вероятно те са основата, върху която през годините
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видният учен-хуманитарист ще изгради своето научно кредо за единството на културните системи на славянския свят и ромейската империя
– теза, която той отстоява до края на научната си кариера.
През 1938 г. Ив. Дуйчев разширява наблюденията си не само над
смятаните за „традиционни“ извори – гръцките и българските ръкописи, но привлича и съчиненията на първите католически епископи в западнобългарските земи – през 1938 г. в сп. „Родина“ излиза статията
му България и западният свят, която проследява процесите на навлизането на католическата пропаганда в България през ХVІІ в., свързаната
с нея книжнина като носител на западното влияние7. Тези процеси се
проектират и в епохата на Второто българско царство, тъй като в други
публикации от същата година ученият се връща към историята на западноевропейското влияние по българските земи, анализира значението на
кръстоносните походи, търговските отношения с Дубровник, Венеция и
Генуа и поставя въпроса за влиянието на латиноезичната книжнина върху българската литература през ХІІІ и ХІV в. Към това следва да добавим
студиите му върху дейността на Петър Парчевич, Петър Богдан Бакшев
и техните трудове8, разглеждани като фактор за етноконсолидиращите
процеси сред българите в условията на османското робство в епохата на
предвъзраждането. С тези свои изследвания Ив. Дуйчев не само показва
многопосочните влияния върху българската култура, очертава влиянието на византийската книжнина, но убедително и безпристрастно посочва
и ролята и значението на католицизма за модернизирането на българската култура на един късен етап от нейното развитие – ХVІІ в. Това личи
от монографията му, посветена на католицизма в България, излязла на
италиански език през 1937 г.9, последвана от студия за католишката архиепископия в София през 1939 г.10
Натрупванията и опитът през годините водят до редица важни публикации на средновековни ръкописи, които не са загубили значението
си и до днес. Такива са: критическото издание на текста на Монемвасийската хроника с обширно въведение и коментар, с превод на италиански
език11, редица текстове, свързани с Кирило-Методиевото дело и техните
ученици. Тук на първо място искам да отбележа изданието на Гръцкото житие на св. Климент Охридски от Димитър Хоматиан. Ив. Дуйчев
публикува житието с разночетения по всичките известни преписи, с паралелен славянски текст. Ив. Дуйчев открива през 1938 г. един обширен
гръцки вариант на житието на св. Наум Охридски, запазен в ръкопис
от Атинската национална библиотека от 1646 г., Соd. Atheniensis 82712.
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Житието издава почерка на школуван книжовник, с добре обработен риторичен стил, с интересен увод и финална молитва към светителя. Обаче
като исторически извор то не е особено надеждно, поради някои неверни сведения – напр. съобщава се, че Климент е ръкоположен за епископ
на Дакия, Илирия, Мизия, Панония. В своя по-късна публикация Ив.
Дуйчев прави обстоен преглед на житията на Наум Охридски с оглед на
значението им като извори. Според учения, ново намереното гръцко житие би могло да реши редица въпроси относно връзките между останалите жития, да даде отговор на въпроса за авторството на пространното
гръцко житие и пр.: ...Въпросът за авторството на това произведение
е свързан с решението на редица допълнителни питания, преди всичко това за еднаквости или различия наспроти творенията на такива
големи църковни писатели, представители на Охридската архиепископия от ХІІІ в. като Димитрий Хоматиан и Константин Кавасила. […]
Връзката на този житиен текст със съставените от Константин Кавасила канони вече подсказва достатъчно в каква насока с най-голяма
правдоподобност трябва да дирим автора на житието13. По-нататък в
студията авторът отбелязва, че макар и проблематично по отношение на
автентичността си, житието е доказателство за почитта към охридските
просветители от страна на висшето гръцко духовенство от късното средновековие. Можем само да съжаляваме, че големият български историк
не е успял да осъществи своя замисъл да издаде и коментира като извори
за времето на Климент и Наум гръцките текстове за св. Наум Охридски.
В научния архив на професора, който се намира в ЦСВП, е запазена папката с материали, събирани от него за изданието. Той е имал подготвен
текста на житието в ръкопис (дори не е преписан на пишеща машина),
редица бележки по неговата историческа достоверност и по връзката му
с Мосхополските издания, както и бележки върху славянския превод.
Това ни позволява да надникнем в творческата му лаборатория, която
може да се характеризира само с две думи – пълнота и прецизност.
Друг ценен български ръкопис трайно привлича вниманието на учения в продължение на десетилетия. Това е Манасиевата летопис. Този
извънредно ценен книжовен паметник, свързан с българския цар Иван
Александър, е бил обект на сериозен научен интерес много преди Ив.
Дуйчев да започне системна работа по него. Само ще изброя работите на
българските учени М. Дринов14, П. Гудев15, Б. Филов16. През 1934 г. Ив.
Дуйчев публикува латинските приписки в Манасиевата летопис от преписа за Иван Александър, съхраняван във Ватикана17. В статията се дава
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не само текстът, но се прави обстоен коментар на имената и тълкованията, установява се броят на писачите и времепоявата на приписките, които
хвърлят светлина върху битуването на ръкописа. През 1962 г. Ив. Дуйчев
издава студията си Миниатюрите на Манасиевата летопис с анализ на
всяка от 69-те миниатюри18. През 1963 г. издава фототипно (черно-бяло)
целия ръкопис с предговор, който е актуален и днес19. Следват редица
статии, посветени на отделни частни проблеми, свързани с ръкописа: за
миниатюрата, посветена на кръщението на русите в поредицата „Древнерусское исскуство“, на допълненията към българската история, на
бележките в полетата и пр. Така през 1988 г. се стига до критическото
наборно издание на текста, реализирано от международен колектив (Д.
С. Лихачев, Ив. Дуйчев, М. Салмина, Творогов)20. Тази дългогодишна работа на Ив. Дуйчев над един ръкопис позволява на учения да го представи максимално задълбочено – текстологично, тексткритично, археографски и кодикологически, т. е. да покаже комплексния характер на
проблемите, съпътстващи изследването на ръкописното ни наследство.
Тук няма да се спирам подробно на факта, че единствено участието на
Ив. Дуйчев в екипа е направило възможно въобще осъществяването на
това важно и модерно за времето си издание. Между другото критичното
издание на славянския превод изпреварва с почти 20 години критичното
издание на гръцкия текст на хрониката, а издателят му О. Лaмпсидис,
ползва редица публикации на Ив. Дуйчев, доколкото среднобългарският
превод пази една архаична версия на гръцкия оригинал. Именно задълбоченият и безпристрастен анализ на кодексите превръща Ив. Дуйчев в
авторитетен познавач на ръкописната ни традиция.
Нелекият житейски път на учения е наложил своя отпечатък и върху
характера и съдържанието на научните му публикации. След уволнението му от Софийския университет през 1945 г. той е принуден да търси
различни средства за преживяване и от този период датира сътрудничеството му със Славчо Атанасов, основател и редактор на Библиотека
„Златни зърна“. Той предлага на Ив. Дуйчев няколко заглавия за превод,
а след това ги включва в поредицата21. Благодарение на това ученият
получава и някакви доходи, за да издържа семейството си. От този периода датира и монографията му Рилският светец и неговата обител,
писана по време на близо двегодишния му принудителен престой в Рилския манастир. И до днес това остава едно от най-пълните и задълбочени проучвания за историята на култа към св. Иван Рилски и на неговия
манастир22. Разбира се, след публикуването на труда е добавен нов изво27
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ров материал, въведени са в научно обращение и редица нови документи, някои тези на автора са подложени на преосмисляне. Въпреки това
събраният на едно място фактологичен материал, концептуалността на
изложението и аргументацията на автора правят от това изследване за
няколко десетилетия образец за културно-историческа студия.
Като дългогодишен ръководител на Археографската комисия към
НБКМ И. Дуйчев неуморно работи за това подходът към средновековното писмено наследство да се развива именно на базата на комплексния
анализ, който да открива максимално количество информация в кодексите. Благодарение на натрупания от учения опит в областта и на гръцката
и на славянската традиция, той показва ролята на славянските книжовни
центрове за съхраняването на гръцките образци и убедително показва,
на базата на редица примери, че гръцки текстове, смятани за изгубени,
често се появяват в славянски превод, който не само е увеличил тяхната
сфера на влияние, но често пъти е станал единственото място, където те
са съхранени23.
Ив. Дуйчев осъзнава ясно значението на средновековните литературни текстове в обучението на студентите по българска история. Още от 1940
г. датира неговото образцово помагало Из старата българска книжнина.
Т. І. Книжовни паметници от Първото българско царство, , а през 1944
г. излиза от печат и Т. ІI - Книжовни паметници от Второто българско
царство24. В двата тома са подбрани най-представителните текстове на
българската средновековна литература. По-обемистите произведения са
представени в откъси (Пространните жития на Кирил и на Методий), отделни по-важни текстове са дадени в превод, застъпени са редица извори.
Трябва да подчертаем, че всички по-късно издадени христоматии по стара българска литература също ще повтарят структурата и подредбата на
произведенията, избрани от Ив. Дуйчев като най-важни и показателни за
отделни процеси в литературния живот на средновековна България.
Не можем да не споменем е работата на Ив. Дуйчев над серията Гръцки извори за историята на България, в която той взема активно участие
и превежда редица гръцки съчинения, които имат пряко отношение към
българската история – напр. съчиненията на Козма Индикоплевст, откъси
от Историята на Приск Такиец, студия за Теодорит Кирски, за Филосторгий, Анонимния ватикански разказ, откъси от Хрониката на Георги
Амартол., Житие на Николай Студит, Чудото на св. Георги с българина и др. И до днес приносни са студиите му за Кирило-Методиевската
енциклопедия, за Речника на българската литература и за престижното
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издание Lexikon des Mittelalters, където Иван Дуйчев е автор на всички
леми, свързани с българската средновековна история (персоналия, топографи, историчeски събития, културни артефакти).
И накрая – няколко думи за теоретичното осмисляне на средновековната литература. На Ив. Дуйчев дължим идеята за тясната връзка между
византийската и българската книжнина през Средновековието. В редица
свои студии той застъпва тезата, че връзката на българската книжнина с
Византия не обезличава старата ни литература. Напротив, във всяко произведение ученият търси проявата на специфично българското, на стремежа на старобългарските книжовници да подчертаят свята индивидуалност и самобитност25. За Ив. Дуйчев старобългарската книжнина е израз
на българския дух. В публикациите му, посветени на Кирило-Методиевската проблематика може да се открои тезата са гръцкото влияние при
създаването на азбуката и нейното първоначално разпространение, теза,
която никой днес не оспорва, но също така се вижда и стремежът на учения да покаже градивната роля на българските владетели за запазването и
разпространението на славянската писменост. Същевременно в студиите
му, посветени на отделни български писатели от тази епоха – Климент
Охридски, Йоан Екзарх, Презвитер Козма, Константин Костенечки, личи
стремежът му да подчертае тяхната българска самобитност, доколкото
самата природа на средновековната книжовна дейност позволяват това.
Този кратък преглед далеч не изчерпва стореното от Ив. Дуйчев за
опазването и популяризирането на книжовното ни наследство от средните
векове. То е много показателно за метода на научната дейност на големия
български историк. Защото историята се пише на базата на документите.
Затова архивистиката се стреми към тях, но никога не бива да забравя, че
ръкописите са всъщност архивното богатство на средновековието.
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ФЕВРУАРИ И ОКТОМВРИ 1917 г. – ПРОДЪЛЖЕНИЕ
НА ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА В РУСИЯ И ДНЕС
доц. д-р Дарина Григорова, СУ

С

то години след революциите през 1917 г. руската власт се опитва
да неглижира юбилея. Революцията е слята с ежедневието, за да
бъде удавена в съвременни целесъобразни дела. Целесъобразност е любима дума на бюрократите и от нея зависи финансирането на не един проект.
Русия с бързи темпове настига атлантическия свят в това отношение.
Политическият ботокс на Кремъл обаче не успява да изглади старите
страсти между бели и червени, нито между монархистите срещу белите
и червените. Идеологическият вакуум, в който пропада съвременна Русия след разрушаването на СССР, не може да се запълни с идеология.
Парадокс, с който мнозинството руски общественици не са съгласни,
или търсят нови, или предлагат стари идеологически проекти. Кремъл се
опитва да превърне патриотизма в идеология. Неуспешно през директиви, убедително през историческия факт – присъединяването на Крим, и
съмнително през милитаристичната пропаганда на официалните медии.
Украйна и Донбас са антипримери с отрицателен и с положителен знак.
Защо Русия няма нужда от идеология, както и всяка друга православна държава, е друга тема. Балансът между трите стожера на руската
същност, независимо от политическата система: православна духовност,
европейска култура и източна/евразийска държавност, е предостатъчен.
Нужна е руска стратегия, не руска идеология, но това е външният поглед
на български историк. Руската обществена мисъл има специфичен вкус
към идейните спорове още от ХIХ в. досега и не спира да идеологизира
миналото си. Темата за революциите от 1917 г. е поредният пример за
идеологизиране на историческата памет.
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Предмет на статията е идеологическият срез на съвременното руско
общество в споровете за Февруари и Октомври, 100 години по-късно1.
Основните линии на идеологическите спорове в съвременното руско
общество са две. Понятийният апарат: революция или преврат, Февруарска и Октомврийска или Велика русийска/руска революция, Велики
сътресения, или велика антируска революция. Втората спорна линия е
хронологическият обхват, разногласия за начало и край на 1917 г.

Революция или преврат?
Февруарска и Октомврийска
или Велика руска/русийска революция?
Споровете за понятийния апарат за 1917 г. надхвърлят академичните дефиниции, над които видимо или скрито е наслоен идеологически
пласт. Една от най-често срещаните стратификации на руската историография използва за удобство идеологическа терминология: дореволюционна, съветска, постсъветска.
Ако до 1917 г. руската периодизация на историята е европоцентрична (Киев – Москва – Петербург), то след края на монархията тя става революциоцентрична. И в двата случая фокусът е идеологически. „Европа“
като мит, обект на просвещенски култ и подражание, на вечно догонване
– уестърнизация/европеизация. Революцията като сблъсък на европейска,
петербургска Русия с традиционна, московска Рус, от който произтича
нещо трето: съветската оживяла утопия на земен рай с адска власт.
Руското историческо време тече „анте“ и „пост“ 1917 г. Докато 1991
г. няма символично присъствие въпреки мащаба на катастрофата, разрушила отвътре съветската империя. 1991 г. не създава качествено нова система,
а реставрира частично февруарския проект за Русия, съчетан със съветското наследство, сакрализирало 9 май като идентификационен маркер. Русия
след 1991 г. е квази имперска еклектика без лице, съчетава грижата за мумията на Ленин с възраждането на руското Православие, Валдай с Валаам.
Дистанцията на времето е измамен критерий за обективност на историческата интерпретация. Съвременните руски спорове за 1917 г. остават
в бяло-червената дихотомия. Бели и червени е традиционното опростено
разделение. Съществуват много оттенъци на червено, които се проявяват
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като паралелна линия в Гражданската война – война на червени срещу червени (Тамбовското въстание, западносибирското въстание и Кронщад)2.
И за белите, и за червените, революцията е сакрална, дали Февруарската или Октомврийската е според идеологическото предпочитание –
либерално или комунистическо. И двете течения както през 1917 г., така и
сега отхвърлят руската монархия за свой политически образ. Насред тях
са монархистите, за които революцията е бедствие, кощунство, катастрофа. Оттенъци на монархизъм има също най-разнообразни: от носталгия
по Романовата династия и царебожие, до политическа философия за монархията като оптимална руска система, независимо от династията.
Терминът Велика руска революция се използва още от княз Лвов
начело на либералното Временно правителство, който го разбира като
съчетание на елементи на световния вселенски характер на душата на
руския народ, която се оказва световна демократическа душа… готова
не само да се слее с демокрацията по целия свят, но и да застане пред
нея, и да води по пътя на развитие великите начала на човечеството:
свобода, равенство и братство3.
В руската емиграция през 20-те години започват дискусиите за революция и преврат. Налага се концепцията за двата заговора и за двете
революции, според която Февруари е истинската „демократическа революция“, а Октомври е болшевишки „заговор“, „преврат“4. Емигрантската концепция обаче е идеологическа като опозиция на съветската парадигма и не се интересува от виждането на самите февралисти, за които
Февруари е преврат. Впрочем и болшевиките първоначално описват събитията като Октомврийски преврат, а не революция. Павел Милюков в
лична кореспонденция до И. В. Ревенко (декември 1917–януари 1918 г.)
директно и строго конфиденциално описва действията на февралистите като преврат: Ние не искахме пълна разруха, макар че знаехме, че по
време на война превратът ще се отрази неблагоприятно… твърдото
решение да се възползваме от войната, за да извършим преврат, беше
прието от нас скоро след началото на тази война5.
След 1991 г. в Русия сред историческата гилдия постепенно се въвежда понятието Велика русийска (по-рядко руска) революция. В някои
учебници по история то се използва от 1996 г.6 Първоначално паралелно
с ВОСР, но през 2005 г. Кремъл официализира определението Октомврийска революция, от която отпадат велика и социалистическа7. В изявленията си по повод 1917 г. Путин не взема страна, използва уточняващо и двата термина – революция и преврат, като целта му е примирение
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и преодоляване на „разкола“ в отечествената история8. В доклада си на
Валдайския форум в Сочи (октомври, 2017) той се придържа внимателно към определението „руска революция от 1917 г.“9 без „велика“.
За преодоляване на „обществения разкол“ говори и министърът на
културата Владимир Медински, който предпочита вместо революция
безличното събития от 1917. Медински призовава за уважение към паметта на героите на двете страни („червени“ и „бели“), искрено отстояващи своите идеали и невинни в масовите репресии и военни престъпления“10. Невинни участници в Гражданска война е художествено
словосъчетание, далеч от реалността.
В концепцията за единния учебник по история на Русия от 2013 г.
Великата русийска революция е поставена в по-големия период, назован
„години на велики сътресения“ (1914–1922)11. Реплика на Пьотър Столипин и неговата прочута фраза: Им нужны великие потрясения, нам
нужна Великая Россия“ (1907).

Руските историци за 1917 г., 100 години по-късно
От съвременните руски историци и общественици към понятието
Руска революция, като по-широко от Октомврийска революция, се придържа Андрей Фурсов. 1917 г. според него поставя началото на левия
якобински проект на модерна, с два идеологически стадия: интернационал-социалистически на Ленин и Троцки (1917–1925) и сталински, на
червената империя (1925–1939)12.
Елена Пономарьова дефинира Февруари като преврат, а Октомври
като революция, но поставя революционното начало през март с отречението на Николай II13.
Юрий Пивоваров предпочита термина Революция, 1917, докато Руска революция съзира още в епохата на реформите на Александър II от
60-те години на ХIХ век, която финишира според него с колективизацията (1930). Отправната точка в дефиницията му е социална и фокусирана
върху селския въпрос. От гледна точка на селската община Пивоваров
обяснява и 1917 г. като общинна революция, или реванш на общината,
свързвайки го с 12-годишния цикъл на преразпределяне на поземлените
общински участъци.
Действително има съвпадение на общинните цикли с ключови политически събития – руски и съветски: 1905 г. (Първата руска револю35
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ция), след 12 г. следват революциите от 1917 г., и пак след 12 г. е 1929 г.
(колективизацията).
Юрий Пивоваров доразвива тезата на Александър Солженицин,
който вижда финала на великата кървава необратима революция от световно значение с унищожаването на селячеството (1930–1932). Солженицин обаче представя тази Русийска революция като комбинация от
симулация на революция (1905), неправдоподобен Февруари поради
никаква съпротива на властта и кратък , груб, местен военен преврат –
Октомври (1917)14.
Като либерал, Пивоваров симпатизира на февралистите и на белите, за него ключовото събитие е Февруарската революция, съответно
Октомври е преврат. Идеализацията на бялото движение е характерна
за елциновата епоха, част от която е Пивоваров: белите са се биели за
тази Русия, каквато тя иска да стане днес – демократическа, правова,
многопартийна, „либерална“, а 1917 г. е „трагическа народна революция“15. Трагическа от либерална гледна точка, защото февралистите са
изтласкани от болшевиките, а не защото е унищожена руската монархия.
Андрей Зубов също използва широкото понятие Руска революция
от 1917, прочитът му е идеологически либерален. Зубов заклеймява преврата от 25 октомври като унищожил не просто историческа Русия, изчезва човешкото общество като такова и се въвежда терористичен,
експанзионистичен режим16.
Историците, които професионално се занимават с революционните
движения, имат по-особена позиция. Любопитното при тях е, че запазват
интелигентското очакване от революция в Русия като нещо естествено,
почти природно явление. При това няма значение дали са симпатизиращи на либералните или на левите революционери. Също характерно за
тези изследователи е чувството за пренебрегнатост и липса на интерес
към тях от 90-те години досега.
Константин Морозов определя като „парадоксалност“ ситуацията, в
която интересът към 1917 г. в продължение на много десетилетия изкуствено се сдържа. Според него, това е следствие не толкова на забрана, колкото самата тема след 1991 г. престава да бъде популярна и става „периферийна“. В центъра излизат темите за руския либерализъм и консерватизъм, идеологически неглижирани от съветската историография. Дмитрий Рубльов
обяснява „идейната хегемония на консерватизма в Русия и на консервативната пропаганда в СМИ“ със „страха от революцията като тема“17. Страхът
от революция е породен от очакванията за такава. Руски фатализъм.
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На психологическия фактор на „масовото помрачение“ на руското
общество в навечерието на революцията набляга и епископ Тихон Шевкунов. Той съзира плашеща периодичност на смутните времена и препоръчва сериозно да се мисли за хигиена на психическото поведение18.
Алексей Гусев е убеден, че в Русия революционният потенциал не е
изчерпан и до ден днешен. За него революцията е буржоазно-модернизационна с отворен край, а началото е социалната революция от 60-те–70те години на ХIХ век19. Гусев категорично отхвърля наличието на концепция за Велика русийска революция и смята, че тепърва предстои да се
направи такава.
Владимир Булдаков, за когото 1917 г. е поредната руска смута, в
случая червена смута, също приема, че руската система е революционна изначално, това се усеща от мнозина. Но да гадаем кога ще
прогърми гръмотевицата е безполезно… нашата реалност е вечна
смута20. Смута, дефинирана от Булдаков, е пределно точно описание
на руското изпадане от реда („порядок“), което обаче не е едно и също
нито с революция, нито с преврат. Смута е циклично руско явление, не
линейно европейско.
Булдаков отхвърля популярния и преобладаващ в историографията
сравнителен анализ с Френската революция (1789) и предпочита руския
фактор за концепцията си. Оттук той не вижда нищо уникално в Октомврийската революция. Нещо повече, смята, че след нея страната продължава да живее в рамките на предишната стопанско-управленческа
структура, и така и не извършва скок в бъдещето21. Ирационалният
фактор е доминиращ в червената смута.
Александър Шубин обратно, приема рационалния фактор в схемата
индустриализация и модернизация, победата на града над селото. Той
одобрява концепцията за Велика русийска революция (1917–1922) с два
етапа Февруари и Октомври, последният е преврат, поставил начало на
революция: „нов етап на Русийската революция, призван да постави
началото на преобразуването на целия свят. За него съвременност и
съветско са синоними22. „Велика“ за Шубин не е оценка за добро или
лошо, а за дълбочина, мащаб и международен резонанс23.
Дискусиите за хронологията на Великата русийска революция често
са следствие от идеологическите разбирания на авторите24. Предложен е и
хронологически обхват (1905–1922) от правна гледна с три етапа: първи —
конституционна монархия; втори - република; трети — съветска форма
на народно представителство, утвърждаване на съветска държавност25.
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Борис Колоницки предпочита термина Русийска революция, 1917,
която разбира като специфическо състояние на властта, различно от
нормалното. Като историк на революциите, той споделя, че се чувства
ненужен, поради табуираната тема за революцията и табуираната дума
„революция“. На шега Колоницки цитира Генадий Зюганов: Русия си е
изпълнила плана по революциите, което е все едно да се приеме закон
за прекратяване на цунами в Япония. Колоницки отхвърля водещата роля на икономическия детерминизъм и набляга на революционната неизбежност от „двувластието“, съчетано с фактора „бездействие“ на чиновниците, които не бързат да изпълняват задълженията си.
Колоницки изследва всички оттенъци на червено, съпротивлявайки се срещу опростената теза за „непреодолимата стена“ между
меншевики и болшевики. Оттук той извежда още един фактор: безпартийната революционност, ирационално свързана с идеализацията на
революциите в нач. на ХХ век: Хората мислят напълно сериозно, че
в Русия няма да има повече затвори, смятат, че в свободна държава
няма роби, няма престъпления, не са нужни и затвори. Огромен е интересът към политиката. Всеки политически текст се купува за луди
пари, предплащат даже за него. Хората са готови нощем да стоят
на митинги. Появява се глаголът „отивам да помитингувам“, необичаен интерес към политиката, хипер политизация и необичайно завишени очаквания.
Ирационален фактор, анализиран от Колоницки, е сакрализацията
на терора през имената на новородените. Любимият ми материал са
имената. Струва ми се, че хората често лъжат, че приемат революцията, даже когато си водят дневник, те пишат понякога не за себе си,
а за друг, с цел оправдание. Но струва ми се, че хората не лъжат така
често, когато дават имена на децата си. Ако в годините на гражданската война човек дава име на дъщеря си – Терора…! На дъщеря си! То
можем да си представим какво е отношението му, каква ужасна сакрализация на терора и увереност, че тези институции на властта ще бъдат вечни. Известно е, а и вие можете с лекота да предположите, кое
е най-популярното име в Русия до революциите – Николай. След революциите следва рязък спад, вие знаете кое е най-популярното мъжко име
в Русия през 20-те, 30-те и 40-те години – Владимир. Интересно за цялото управление на Владимир Путин кое ли ще е най-популярното име.
Колоницки използва и понятието балканизация на Русия за 1917 г.,
а също и обръща внимание на това, че Февруарската революция в много
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отношения е и антинемска революция с популярния тогава лозунг: Ние
победихме вътрешния немец, ще победим и външния. „Вътрешният немец“ са или царят и царицата, или само царицата26.
На първо място по важност Колоницки поставя политическата култура на революционната нелегалност и символиката на революцията,
като политико-културен фактор. Символите са важен инструмент в борбата за власт, а понякога и автономен фактор, провокиращ и организиращ политически конфликти от различен характер27.

Консервативната памет за 1917 г.
Консервативната съвременна трактовка на 1917 г. също има своите
оттенъци, от една страна, нюанси на съветофилия, съчетани с антиболшевизъм на основата на антизападничество (Наталия Нарочницкая),
от друга, антифеврализъм и антисъветизъм с монархически романтизъм (Леонид Решетников, Виктор Аксючиц), от трета, метафизически,
мистичен подход към историята като „съвкупност от смисли, не от
факти“ (Александър Дугин).
Наталия Нарочницкая разглежда революцията на 1917 г. като комбинация от два преврата – Февруари и Октомври. Нарочницкая идеализира
белите в Гражданската война, което съчетава с отричане на либералите
февралисти (бъдещите бели). Идеализацията ѝ е плод на фундаменталното отхвърляне на болшевиките като червени, съчетано с търпение към
сталинския период като съветски.
Червено за Нарочницкая е Ленин, Троцки, интернационалистите,
докато съветско и съветски патриотизъм е сталинската политика на
възраждане на руската национална идея преди и по време на Великата
отечествена война.
Червеното при Нарочницкая е и късносъветският космополитически интелигентско-номенклатурен елит, както и съвременната лява интелигенция: Опитайте в кръговете на лявата интелигенция да посегнете на Троцки и даже на Ленин, ще ви накълват. Но от Сталин правят
въплъщение на вселенското зло за всички времена и народи.
Антиболшевизмът на Нарочницкая е съвместим с умерена съветофилия, породена от втория период сталинската национална политика
от средата на 30-те години. Ключов в отношението към Сталин е фактът,
че той е съвършено свободен от преклонение пред западната история.
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Революцията е зло, породеният от нея Съветски съюз е даденост: Определям като престъпление разрушаването на СССР и искам да защитя
от поругаване съветската история. У нас кой знае защо се смята, че
ако човек призовава към уважение към съветската история, то той
задължително трябва да слави и революцията. СССР на моето поколение не е реализация в чист вид на болшевишкия замисъл, идеологията
му значително се променя!28
Духът на 9 май е сакрален и опрощаващ за СССР: духът на мая
1945 г. – съветският патриотизъм, понятието национални интереси,
възстановяване на руската история, дори и с извращения, и инкорпорацията ѝ в съветската доктрина. Това, разбира се, е Не-Русия, но вече не
е Анти-Русия, замисляна от Ленин и Троцки. Но ние днес сме руснаци
благодарение на духа на май 1945 г.29
Ако Наталия Нарочницкая свързва руското и съветското през 9
май, то за писателя Даниил Гранин сродяването между тях е през руската класическа литература: в съветския и руския – още дореволюционния,
човек преобладава друг подход към литературата. Литературата като
откровение. Литературата като проповед. Днес няма такъв подход30.
За идеолога на съвременния монархически романтизъм Леонид Решетников руското не е нито бяло, нито червено, нито съветско, а православно и монархическо. Решетников обаче съвместява руското с кесаревото. Според него, идеята за руска цивилизация като особена мисия свише,
основана на служение на Бога не противоречи на капитализма: неправилно е да се твърди, че капитализмът като такъв не ни е нужен. Трябва да се
види кое от него може да се използва от полза на нашата държава31.
Леонид Решетников идеализира ролята на монарха и препоръчва
при президентска победа на Путин (2018) да се посвети на подготовката
на механизъм за прехода на държавата към монархическа форма, и може
би, сам [Путин] да стане блюстител на престола32.
Митологизацията на функцията на монарха след съветския период
на мястото на вожда или „президента“ е романтична идеологизация на
монархията, изолирана пустиннически от реалиите на съвременна Русия.
За катастрофата през 1917 г. като духовен разкол: интелигенция–
власт, интелигенция–народ, интелигенция–православие, говори и консервативният философ и монархист Виктор Аксючиц, който предлага
понятието идеомания (идеологическа мания). Революцията като духовната болест на империята – Петровска революция33, е осъвременен вариант на славянофилското разбиране за европеизацията на Русия.
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Националболшевишкият писател Захар Прилепин не вижда противоречие между руско и болшевишко, а отношението му към белите е
идеологическо по каноните на съветската пропаганда: болшевиките не
започват Гражданската война и не се нуждаят от нея… войната я
започват белите34. Прилепин забравя ленинския лозунг за превръщането на империалистическата война в гражданска, както и Троцки, за
когото съветската власт е организирана гражданска война срещу помешчиците, буржоазията и кулаците. Захар Прилепин смята и, че либерално-буржоазният преврат през 1991 г. е насочен срещу съветските идоли, преди всичко срещу Ленин35.
Националболшевишкият идеолог и писател Едуард Лимонов също
не разграничава руско от болшевишко. Руското за него отговаря и на антибуржоазно, оттук Октомврийската руска революция е антипод, а не
продължение на Френската (1789) като символ на победилата буржоазия
(третото съсловие).
Метафизичен, мистичен консервативен подход към 1917 г. предлага
Александър Дугин, с четвърта интерпретация на революциите, на базата
на отричането на трите други (либералната, марксистката и националистическата, както той опростено нарича консервативната). Дугин
смята за преувеличен външния фактор за Февруари и Октомври, но самият той хиперболизира вътрешния през личната отговорност на руския
народ: Октомврийската революция трябва да се оценява и разбира, изхождайки от логиката на руската история. Това е събитие, за което
носим отговорност всички ние, вие и аз.
Убеден, че революциите са дело на руския народ, Дугин не може
да отговори на въпроса си защо се случват и предлага апокалиптично
съмнение: в събитията на Октомври е скрита някаква тайна на нашето национално съществуване. По-скоро тя е свързана с тайната на
беззаконието, с мистерията на антихриста36. Това е консервативната
мистика.
За либералната мистика на писателя Дмитрий Биков революцията
е хазарт на социално творчество, дело на масите, посветени в ленинска мистерия: висш полет на социалното творчество на масите. Ленин
първи посочва на масите възможностите за подобно творчество. Съветското за Биков е равнозначно на ленинско, но не на сталинско: Във
вътрешния си календар аз отмервам периода на съществуване на съветската власт до 1929 г. Това, което се случва после, е нормален опит за
реставрация на монархията37.
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Заключение
Слуховете за прекратяването на Гражданската война
на идеологическия фронт са силно преувеличени
Защо Гражданска война 100 години по-късно? Защото идеологическото мислене е милитаристично, идеологията е жива, докато воюва, докато има враг.
От една страна, Едуард Лимонов е прав, като предупреждава, че
опасно съсъществуват две идеологии. Идеологията на Революцията,
все още имаща грамадно влияние в Русия, и идеологията на тези, които
са победени от Революцията на 1917 г.38
От друга страна, през 1917 г. Русия показва исторически, че има качеството изненадващо да скъсява дистанцията между епохите за кратко
време – в рамките на една година. Февруари 1917 г. е финалът на руската
либерална революция в стил ХIХ век. Февруарското начало може да
се датира още с декабристите (1825) или с Първата руска революция
(1905), наложила конституционната монархия. Октомври 1917 г. е началото на съветската революция в стил ХХ век. Съветският край формално
е през 1991 г., но реално започва от 9 май 1945.
Парадоксално, но именно разцветът, пикът на съветското, маркира
и началото на залеза с постепенната десакрализация на властта. 9 май
остава обаче в митичното време на съветската Победа, която надживява
съветската държава, защото се дължи на възраждането на руската идея.
Защо войната продължава? Защото е духовна. За червените остава
фантомният спомен на съветския свръхчовек. Съветският антропоцентризъм е описан носталгично от Александър Зиновиев: въпреки всички
недостатъци на комунистическия строй в Русия, комунизмът отваря
възможност за значителна част от хората да станат богове. [...] искам да подчертая: в съветско време хората можеха да стават богове39.
Защо все още е невъзможно примирение? Защото страните не виждат „врага“ в себе си, а извън. Честен пример за идеологическа слепота
е спонтанното наблюдение на Даря Митина, интернационалистка, комунистка по дух, с идейна прямота, а не опозиционен статист като КПРФ.
Даря Александровна споделя с ликуваща радост във фейсбука си за срещата с нейни симпатизанти по повод 7 ноември 2017 г. Баща с момиченце, което тя посвещава с червена връзка в пионерство. А след това
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детето с току-що завързана пионерска връзка гордо тръгна с баща си към
метрото и за ужас на пътниците ревеше: Рабoчим – винтoвки, буржуям
– верёвки!!! Наш чoвек расте;)40. Символичната инициация завършва с
не по-малко символична по смисъл песничка.
А каква е разликата между рабoчим – винтoвки, буржуям верёвки!
и москаляку на гиляку!?41 Никаква. В първия случай въжето е за класовия враг, във втория бесилото е за националния враг. Даря Митина
гледа с възхита момиченцето, тананикащо болшевишката песничка от
времето на Гражданската война. Ако чуе обаче западенската клетва42,
възродена на последния майдан, тя ще се ужаси, и с право, защото е
фашистка и русофобска. Представете си обаче западноукраинска майка, гледаща с умиление детето си, нареждащо чутото от възрастните
москаляку на гиляку? Няма разлика, защото има идеология, а тя се поддържа с вражда, независимо на какъв принцип: национален, класов,
расов, конфесионален и т. н. Враждата към човека превръща тутакси и
вярата в идеологическа страст.
От историческа гледна точка споровете между всички оттенъци
бели и червени 100 години по-късно са архаични и даже безсмислени.
Октомврийската революция е безнадеждно остаряла за ХХI век, така
както Февруарската за ХХ век.
Поредната революция, надвиснала над човечеството като глобалистки проект (болшевишкият интернационализъм беше първият планетарен опит за глобализация), е техногенната революция с трансхуманистична идеология. Футуристичен прогресистки проект, разчитащ на
технологичния скок на био-, нано- и кибертехнологиите, за да реализира
мечтата на алхимиците. Изкуствен интелект в изкуствен човек с контролирани способности според профила на поръчителя – безсмъртен олигарх от „правителство в сянка“.
Идеологическият срез на руските спорове за 1917 г. просто е проявление на гражданската война на антропоцентричния свръхчовек срещу
христоцентричния човек. Мирът е въпрос на личен избор.

Бележки
Интересен и своевременен историко-социологичен анализ на Кремълската политика за историческа памет по отношение на 1917 г. 100
години по късно е студията на Марчева, Ил. Политики на паметта: офи1
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МОЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗБОР – МОТИВИ
И УМЕНИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ВРЕМЕТО
доц. д-р Веселин Методиев, НБУ

В

рамките на Университетските четения по архивистика проф.
Нейкова ме ангажира с тема, която има повече характер на
спомен, отколкото на научно съобщение. В следващите редове ще се
постарая да разкажа през моя случай, как аз съм стигнал и реализирал
професионалния си избор в областта на хуманитаристиката, която по
примера на проф. Александър Фол ще наричам човекознание. Акцентите
са в посока на интереса в училищната възраст, университетската среда и
формирането на професионален избор, който в крайна сметка съм успял
да реализирам. Ще се опитам да съчетавам разказа с изследователска
методология и специално внимание към мястото на документалния анализ – като архивознание и изворознание. И, разбира се, ще се постарая
да бъда кратък.
***
Училищната среда дава възможностите на всеки от нас да прояви
любопитство в дадена научна област. Това става и с решаващото присъствие на домашните хора. При мен факторът четене и избор на книги в
ранна възраст също бе много важен. Една от първите книги, която четях
и препрочитах, бе Старогръцки легенди и митове на Кун. Това съвпадна
с времето, в което на моя баща му бе разрешено да работи по специалността си – история, в БАН.
Родителският контрол върху четенето и насоките към разказите за
миналото, съвпаднаха с детското въображение, породено от античната
митология. След това попаднах на романите на Фани Попова-Мутафова
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за фамилията на българските владетели Асеневци. Книги, които от скоро
отново бяха на книжния пазар, след дълго време на забрана. Така в моя
детско-юношески свят интересът към миналото стана водещ. В къщи се
появиха и солидните исторически съчинения на Васил Златарски и Петър Мутафчиев и колебанията, какво искам да уча в рамките на университетското образование, съвсем изчезнаха в началото на гимназиалния
курс. Именно в това време разбрах и нещо много важно. Ако искам да
се занимавам с изследване на средновековната история на българите, в
която се бях влюбил, то трябва да мога сам да изследвам историческите
извори. А те бяха на т.нар. мъртви езици – латински и старогръцки. С
възхищение гледах приятели на баща ми, за които научавах, че могат да
четат на латински, какъвто бе случаят с Борислав Примов, например. Осъзнах ,че без да напредна с изучаването на споменатите езици, няма да
успея на стана медиевист, т.е. историк на средновековието. Трудностите
ми в изучаването на живите чужди езици по онова време бяха сериозни
и мисълта за още по-голямото усилие в областта на мъртвите езици, ме
накара да преосмисля интереса си към историческата наука. Но появата
на „Строителите“ на Симеон Радев и запознаването с текста на тази прекрасна книга в два тома даде нова насока. И до днес любопитството ми
към модерната ни история е основна за изследователската ми работа.
И така, какви са методическите изводи от този кратък разказ за моето детско увлечение. Професия се избира първоначално по чисто емоционален път – нещо, което те е докоснало в душата, и след това е нужно
да се изясни какъв е конкретният начин на упражняване на въпросната
професия. Да подчертая, че в случая става дума за нещо идеално като
интерес, а не материално. Темата за реализацията на професията като
материални изгоди бе встрани почти до края на средното ми образование. Не казвам, че този път е по-добрият. Просто подчертавам, че в моя
случай няма материален пътеводител. Важен фактор е домашната среда,
а често, и при мен има такова влияние, определяща е работата на учителя и неговото умение да завладее въображението на младия човек. Имах
много добри учители по история.
При навлизането навътре в кухнята на един изследователски процес, човек научава и основните инструменти, и начини на работа. Как
и с какво провеждаш своята дейност? Днес мога да кажа, че в областта
на човекознанието основен инструмент, който трябва да бъде овладян, е
езикът – родният, ако интересът е към собственото минало; също и водещият за науката чужд език, за да може да се запознаеш с написаното от
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другите исторически школи; споменатите мъртви езици, ако интересът е
към далечното минало. Става дума, разбира се, за днешния свят, в който
тази глобална отвореност – демократична и технологична, дава огромни
възможности на младите хора. За времето обаче, в което аз взимах своите решения, тези възможности бяха твърде ограничени и като демократични свободи, и като технологии от съвсем друг ред. И тук се появява
архивът като институция. Знаенето на даден език те отвежда към историческия извор, а той в преобладаващия случай е документ – писмен
текст върху някакъв носител, главно хартиен. И къде са тези документи,
бе нормален въпрос за моето любопитството.
Но това вече се случи в рамките на университетското образование. В
началото на втори курс трябваше да се направи избор на специализация.
Моят интерес към българската история се оказа, че не може да бъде удовлетворен, тъй като, когато аз трябваше да избирам, местата за специализацията История на България бяха запълнени. С помощта на човек, на
когото съм признателен през целия си живот за съвета – проф. Цветана
Георгиева, попаднах в специалзация Архивистика. Тук започнах да слушам лекции по Архивознание, Документознание, История на архивите.
Признавам, че този абстрактен подход на преподаване, чисто методологично ме затрудняваше. Не можех да свържа трупащото се знание с
интерес, разпален във въображението ми от романтичния подход, както
в белетристиката, така и в историографията. Но започнах да вниквам в
ролята на архивите като информационни институции. И установих, че
тяхната история е тясно преплетена с историята на властта и политика.
Специално място в тази посока бе курсът История на държавните учреждения, воден от проф. Илчо Димитров. Срещите с него окончателно
определиха избора и темата на дипломната ми работа: Историята на
Министерството на външните работи и изповеданията (1879–1885).
Следващ методологически извод – ключово е събирането на една
класическа наука, каквато е историографията, с нещо ново и по-различно, каквото за мен бе информационното качество на архивистиката. В
нашия свят, и това не е само от влиянието на технологиите, интересът
към информационните инструменти е важен въпрос за всяка човешка
дейност/работа. Постепенно архивните системи, именно като информационни, се превръщат в естествен център на обществен интерес. Това е,
защото съвременните хора имаме много голяма свобода на търсене, на
издирване. Те са подчинени единствено на любопитството си. Културата на човека, особено в последните 50-тина години, е тясно свързана с
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неговата информираност. Дори се забелязва нещо повече. Възможно е
да има плитка информираност, каквато дават съвременните технологии
– интересуваш се от нещо конкретно, техническото средство ти го дава
за секунди и толкова. Но има и дълбинна информираност, която дава
четенето на книгата, на архивния източник. За това се иска подготовка, в
която на първо място е умението да се концентрираш за по-дълго време,
а не за секунди. Това е голяма тема и е свързана и с образованието на
младите хора.
Следващата стъпка в моята професионална дейност бе постъпването
му на работа в тогавашното Главно управление на архивите, сега Държавна агенция „Архиви“. Първоначално в Централния държавен исторически архив, а след това в отдел „Използване и издателска дейност“ на
самото управление. Имах късмет да попадна при една нова вълна от специалисти. В тези първи 3–4 години се запознах и сприятелих с поне дузина млади хора, някои по-големи от мен, други около моята възраст. Но
всички бяхме едно поколение. И тук се развих вече като професионалист.
Без тази среда със сигурност нямаше да придобия необходимите умения.
Мога да определя като изключително ползотворни разговорите и
споровете около това, което наричаме Научно-справочен апарат. Това
се случваше не само във формалната среда на всекидневната ни работа.
То беше част от свободното ни време, от вечерите и приятелските разговори. Дори бих казал, без особена гордост, бе част от среднощните ни
спорове, когато и алкохолът даваше основание за нови и нови аргументи. В това живеене осъзнах, какво е да имаш представа за една папка и
нейното съдържание; за един документ, и как може да се интерпретира един или друг факт. Ставах свидетел почти всеки ден на спор, кой
как е изговорил или написал нещо за близкото или далечното минало
на българите. Именно използването на описите на архивните фондове,
като основен справочник, бе израз на това дали един архив е отворен или
не. Тогавашните правила не позволяваха на чуждестранните читатели
да използват съответните архивни справочници. Трябваше да заявяват
тема и едва след преценка на архивистите да получат или не достъп до
определен документ. Това правеше архивите в определена степен затворени. Съществуващата разлика бе фактически изцяло политически въпрос. При демократични условия не може някой друг да определя, какво
да четеш, но при затворената система пътят до документалните свидетелства се контролира, казано още по-точно – минава през цензурата.
Този аспект на нещата още повече задълбочаваше любопитството към
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методологическия разговор. Със съжаление да спомена, че и научните
съобщения не бяха достатъчно ясни и то бе, защото не можеше да се
критикува самата същност на системата – функционираща през забраната. Това е дало основание на обществото да счита архивните институции
за нещо далечно, тъмно и спекулативно, дори конспиративно. Този образ
на архивите, който бе удобен на тогавашната политическа система, има
своите стереотипни последствия и в сегашните времена.
Темата за достъпа до архивите предизвикваше интерес и към въпросите на сроковете, в които определени документи бяха затворени. Тук
методиката съдържаше и законовите измерения. По нормативен ред едва
ли не всичко постъпило в архивите ни бе отворено/достъпно, но както
стана дума … не съвсем. Ние нямахме прочутите от Запада 30-годишни
срокове, защото бяхме по-демократични от тях. Една лъжа, в която някои бяха повярвали. Но за моето поколение – архивисти, въпросът със
въпросните срокове бе особено важен и ние направихме много, за да
разберем, какви са правилата. Тук трябва да спомена един от най-уважаните ми колеги Златина Николова, която работейки в друга област –
научно-техническата обработка на архивните фондове (НТО), но използвайки отличните си знания по английски език, успя да ни ограмоти
по темата. Това самообучение ни даде много, т. е. във взаимоучителна
методика намирахме начин да се дообразоваме.
Западният архив, особено дипломатическият, бе въвел популярния
30-годишен срок, защото така реализираше, по своите си критерии, отдалечаването от политическата конюнктура. Наред с това имаше и други
срокове, породени например от средната възраст на хората – от 75 до
150 години се съхраняват документи за гражданско и имотно състояние,
след което те се унищожават. Така разбрах разликата между срок на съхранение, за да се запази временно една документация, от времето, необходимо за използването на историческите извори, когато временно те са
закрити, но се съхраняват вечно, за да бъде в услуга на историческите
изследвания на поколенията.
Тези методологически проблеми се оказаха много важни, когато след
1989 г. трябваше да се правят радикални промени и в българските архиви. Съдбата ми поднесе огромна динамика на промени – станах председател на Главното управление на архивите, бях уволняван два пъти, което ме направи по неволя търсена медийна личност, но и допълнителен
фактор за включването ми в политиката: бях народен представител 4-ри
мандата, в единия от които ръководех приемането на днешния Закон
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за Националния архивен фонд; бях заместник министър-председател
и министър на образованието, където в ресора на управление бяха и
архивите. Така професионалната ми реализация пряко ме включи и в
система, която често се нарича кариера, но винаги архивите са били до
мен, с мен и в мен. Познанието, получено в тези нелека тема за организацията на документите, тяхната обработка и използване от гражданите,
се оказа култура, която бе изключително полезна в моята обществена
работа. Да не забравя, да спомена, че процесите по възстановяването на
отнетата от комунистите собственост на хората след 1944 г. се оказаха
невъзможни без архивите. В края на 1992 г. бяхме издали над 2 млн.
копия на документи, доказващи частна собственост. Не зная какъв е цялостният обем на тази огромна и много важна обществена дейност на
колегите от архивите.
В края да добавя, че без архивната си професия никога нямаше да
успея да реализирам и детската си мечта да стана историк. От 25 години
преподавам в Нов български университет различни исторически теми
от Новата и Най-нова история на България, както и курсове, свързани с
архивознанието и документознанието. И независимо, че студентите са
ориентирани към модерните технологии, винаги слушат с интерес, когато вникнат в същността на архивната работа и темите за информационната стойност на архивите. Един колега след края на курс, посветен на
архивната система на България, ми каза, че не е очаквал колко интересна
тема са документите и тяхната обществена стойност. Трябва да споделя,
че е много важно и пътят, по който се опитвам да заведа студентите до
тези теми. Спазвам една важно правило – незнаещият не може да отиде
при знаещия. Преподавателят трябва да намери познато за студента място и през разказа да му представи онова, което не му е познато. През нещо атрактивно като тема, да му представи важен принцип или въпрос от
своята материя. Това в НБУ наричаме процес на разбиране. Няма смисъл
от трупане на знания, ако те не довеждат до разбиране. В трупането има
един процес на зазубряне, който по правило е неефективен. А архивистиката в своята същност изключва зубренето. Как ще запомниш всички, да кажем 40 км. български архиви!? Ясно, че е абсурдно. Трябва обаче да знаеш пътя, по който можеш да стигнеш до информацията, която
те интересува. И нещо особено важно, което е по-близко до изворознанието. Трябва да можеш да проявяваш нужния скептицизъм към информацията в един документ. Тя е субективно дело на автора на текста. От
вида на документа можеш да направиш заключения за истинността на
53

Моят професионален избор – мотиви и умения през призмата на времето

информацията, от мястото на този документ в документооборота с останалите, можеш да провериш за стойността. Тези умения дават възможност да не се подлагаш на манипулация от хора, които често спекулират
с документи, представяйки отделни фрази или части от документ, като
доказателства за свои твърдения. Тези хора не винаги го правят нарочно.
Но тук личи професионализмът на архивистите.
***
Задълбоченото знание в областта на архивите е широка научна област, която дава шанс на човек, да бъде полезен за хората. Всеки би го
казал за своята професия, но аз да го подчертая за нашата: нямаме шанс
да бъде истински културни хора в културно общество без това знание.
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ЛЕКЦИОННИЯТ КУРС ПО АРХИВИСТИКА
И ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ В ПЛОВДИВСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева
ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал – Смолян

П

о повод на настоящата юбилейна конференция, белязана от три
знаменателни дати и събития, свързани с тях: 110 г. от рождението на проф. Иван Дуйчев, патрон на специалност Архивистика и
документалистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
(СУ); 65 години от старта на професионалното архивно образование в
СУ; 15 години специалност Архивистика и документалистика в СУ1,
резонно възниква въпросът за съвременното състояние и бъдещето на
българското професионално архивно образование и познание.
В тази връзка темата на настоящата разработка логично е насочена към общообразователния курс по Архивистика, който е част от профилираното обучение на студентите от хуманитарните специалности в
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ), които подготвят
бъдещи историци и учители. В случая интересът ми е провокиран от
личните ми наблюдения и опит, като преподавател по Архивистика, в
Пловдивски университет, и във Филиала на ПУ в гр. Смолян.
За разлика от СУ историческото образование в ПУ има сравнително
кратка история. През 1993 г. за първи път в ПУ се открива специалност
Български език и история (БЕИ) в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., а през 2017 г. стартира и специалност История и чужд език (ИЧЕ). През 2002 г. започва обучение в специалност История в професионално направление 2.2. История и археология2. Именно
в учебните планове на тези три специалности, е включен като задължи55
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телен (поне засега) и лекционният курс по Архивистика. Във филиалите
на ПУ в гр. Смолян и гр. Кърджали курсът по Архивистика е въведен в
рамките на учителските специалности БЕИ и История и география (ИГ).
Смущаващо е, че спорадично се появяват неаргументирани инициативи общообразователният курс по Архивистика да бъде изключен от
списъка на задължителните дисциплини на специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в които едната
професионална квалификация е учител по история. Подобно пренебрежително отношение, от една страна, е закъсняла рефлексия от неуспешния опит да се заличи професията архивист от Списъка на регулираните професии в Р. България, което ще засегне професионалното архивно образование, респективно и общообразователния курс, а от друга,
е следствие от липсата на достатъчно хабилитирани преподаватели от
този професионален профил. А това е индикация, че в административно
отношение не се работи целенасочено за кадровото осигуряване на преподаванията по архивистика.
Ето защо бъдещето на професионалното архивно образование се
оказва и определящо за бъдещето и на общообразователния лекционен
курс по Архивистика в обучението по история. Подобна равносметка
не е особено обнадеждаваща и предизвиква основателна тревога сред
малцината подготвени специалисти у нас, разпръснати в различни университети, и поставя под въпрос перспективата на общообразователния
курс по Архивистика, като задължителен при подготовката на историци
и хуманитаристи. В ерата на дигиталната цивилизация и интелектуалните комуникации е неоснователно да се поставя под въпрос значението
на общообразователния курс по Архивистика, съответно да се обяснява:
Що е то Архивистика и има ли почва у нас?
За сравнение, протичащите процеси в Европейското пространство
за висшето образование и новите Стандарти и насоки за осигуряване на
качеството в Европейското пространство за висше образование3, одобрени от Конференцията на министрите в Ереван, проведена на 14–15
май 2015 г., фокусират вниманието върху философията и качеството на
учебните планове от гледна точка актуалността, целесъобразността и качеството на учебните програми по отделните дисциплини.
В случая общообразователният курс по Архивистика е един от категоричните примери за учебна дисциплина, чиято реализация, в голяма
степен, се доближава до посочените стандарти, които понастоящем са в
основата на критериите на Националната агенция за оценяване и акре56
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дитация (НАОА) за акредитационни процедури на професионални направления4. През призмата на новите стандарти и критерии, общообразователният курс по Архивистика, като единство от съвременно учебно
съдържание, изведено по модерен начин с необходимите информационни ресурси и конкретна практическа реализация в ПУ, успешно би могъл
да се използва като модел за гарантиране качеството на обучението и за
други сродни учебни дисциплини.
***
Разгледан в контекста на новите стандарти и, по-конкретно, на критериите за акредитация на професионално направление, общообразоватеният курс по Архивистика в ПУ придобива актуални характеристики
и измерения.
С оглед стандарта, който се отнася до институционалната Политика
за осигуряване на качеството, която същевременно е и част от стратегическото управление на университетите, реализацията на общообразователния курс по Архивистика допринася в значителна степен за развитието на т. нар. специфична култура на качеството. В случая това е така, защото всички вътрешни заинтересовани страни поемат отговорност
за качеството и участват в осигуряването му на различни равнища. На
практика политиките за осигуряване на качеството са най-ефективни,
когато отразяват връзката между научните изследвания, обучението и
преподаването. Имайки предвид структурата и съдържанието на общообразователния курс по Архивистика, определено може да се твърди, че
то отразява във висока степен тази тристранна връзка. Специално бих
искала да отбележа, че в развитието си като преподавател и изследовател
в областта на Архивистиката, имах шанса своевременно да срещна своя
учител и колега в лицето на проф. д-р Андриана Нейкова. По стечение
на обстоятелствата трябваше да поема упражнения по дисциплината,
която най-много ме затрудняваше и беше лично изпитание от студентските ми години за овладяване на учебен материал, който тогава трудно
асимилирах. От дистанцията на времето е видно, че учебната програма,
по която съм била обучавана, преимуществено е обвързана с технологията на архивната работа. Подобен подход се оказва твърде абстрактен за
студентите, бъдещи историци и учители. С много внимание и търпение
проф. Нейкова ми показа един друг поглед към архивите и ме въведе в
необятния им свят на увлекателни разкази, наситени с много примери и
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креативно изследователско въображение. Имах уникалната възможност
да работя като неин асистент, а по-късно и като колега, на когото тя гласува доверие да поеме общобразователния лекционен курс в ПУ. През годините тя не само ми предостави учебната си програма5, но и ми помогна
да вникна във философията на тази интегрална област от научното познание, за да мога да реализирам собствени теоретични и практико-приложни проучвания, които впоследствие да интегрирам и в учебния процес.
Както отбелязах, учебното съдържание на общообразователния курс по
Архивистика отразява пряката връзка между научните изследвания на извеждащите го преподаватели, осъществяваното обучение и преподаване.
В светлината на стандарта за Разработването и одобряването на
програмите, в частност на програмите по отделните дисциплини, се изяснява, че липсата на достатъчно квалифицирани преподаватели по Архивистика е причина предлаганото учебно съдържание за общообразователния курс по Архивистика да се гласува и утвърждава от колегиума
на историците или други хуманитарни специалисти. На практика, ако
не съществуват неформалните колегиални контакти между българските
университетски преподаватели по учебната дисциплина Архивистика,
трудно би могло да се гарантира и качеството на обучението, ограничавайки се в собствените си имагинерни представи или тези на историците за актуалност и целесъобразност на съответното учебно съдържание.
Не бива да се забравя, че учебната програма по дадена дисциплина е
гаранция за предоставяне на студентите на академични знания, умения
и компетенции, включително и такива, които могат да се прехвърлят и в
други области, да повлияят на личностното им развитие и да се прилагат
в бъдещата им професионална реализиция.
В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ студентите от
специалност История изучават Архивистика в I курс, първи семестър,
с хорариум от 30 часа лeкции и 15 часа упражнения, а тези от специалност Български език и история в III курс, шести семестър, с хорариум
от 30 часа лекции. Основната цел на общобразователния курс по Архивистика е свързана с придобиването на конкретни знания, практически
умения и компетенции от студентите относно формирането, опазването
и използването на публичния документален и архивен ресурс в сферата
на управлението, социалните дейности, науката и културата.
Завършилите успешно курса на обучение придобиват знания за:
значението на архивите като специфични институции на историческата памет и архивната работа в професионалната дейност на истори58
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ка; еволюцията на архивната парадигма и историята и съвременната
организация на архивите в България; основните архивни термини. В
резултат те могат: да издирват, посредством методическия инструментариум на архивната евристика и да използват архивните документи
(в традиционен и дигитален формат) в качеството им исторически
извори, а също и да решават частично практико-приложни задачи във
връзка с подготвителната работа по публикуването на документи.
Предвидените лекции в общообразователния курс по Архивистика
запознават студентите с появата и развитието на документите, като средство за управление, информационни източници и обект на архивиране, а
също и с архивните институции, които осигуряват съхраняването и организират използването на ретроспективната документна информация в
различни сфери.
Учебната програма е структурирана по модулен принцип и съдържа
определени образователни компоненти и учебни единици, изградени въз
основа на дефинираните учебни резултати. Именно те са определящи,
както при избора на учебното съдържание, така и относно начина, времето и мястото на преподаване и подготовка.
Уводният модул Обща теория на Архивистиката е посветен на въвеждащите теми и терминологията в областта на теорията и философията на Архивистиката, като интегрално научно познание.
Вторият модул Архивите в историческото развитие на обществото представя архивите като цивилизационен феномен, индикатор на
държавността, културното равнище и научно-технологичния потенциал
на обществото през различните исторически периоди.
В модула История и съвременна организация българските архиви в
контекста на общоисторическия процес се разглеждат основните етапи
в историята и развитието на българските архиви. Изясняват се законодателните основания и източниците за формиране на Националния архивен
фонд на Република България; посочват се принципите за неговото разпределение по мрежата от исторически архиви; представят се информационните ресурси на отделните архиви и основните им функции. Специално
внимание се отделя на развитието на архивно-инормационния сектор,
включитерно и е-услуги, предоставяни на гражданите. В сравнителен аспект се обобщават резултатите от българската архивна реформа след 1989
г. и българският архивен модел в европейското архивно пространство.
Последният модул Основни функции на архивните институции е
посветен на Информационната система на българските държавни ар59
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хиви (ИСДА) и особеностите на различните видове архивни справочници. Демонстрират се информационните им възможности в традиционен
и автоматизиран режим на използване при издирването на архивни документи от потребителите – по теми, отделни въпроси, за справки и т. н.
По този начин студентите овладяват пътя до документа от позициите на
потребители на архивна информация в традиционна и дигитална среда,
в това число и чрез Европейския архивен портал6 (Archives Portal Europ)
и Европеана (Europeana)7.
Предвидените семинари допълват лекционния курс. Те включват
учебно-научни екскурзии до Държавен архив - Пловдив, Държавен архив – Смолян, Народна библиотека „Иван Вазов“ – гр. Пловдив (НБИВ),
Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – гр. Смолян. Представят се електронните ресурси за архивното образование и архивната мрежа в България (сайтовете на Държавна агенция архиви8, НБКМ9,
Научния архив при Българската академия на науките10, Комисията по
досиетата11 и др.).
Освен това, в специализирани компютърни кабинети се осъществява практическа работа с ИСДА, Европейския архивен портал и Европеана. Провеждат се и практически упражнения за дигитализация на
архивни документи.
Трябва да се отбележи, че предлаганото учебно съдържание на общообразователния курс по Архивистика е разработено и конструирано
в съответствие с целите на висшето образование на Съвета на Европа
за осигуряване на качеството за учене и преподаване на европейско, национално и институционално равнище. По-конкретно: ясно са изразени
очакваните резултати от обучението, като се дават възможности
за плавно усъвършенстване на студентите; определя се очакваната
натовареност на студента, чрез въведената Европейска система
за трансфер и натрупване на кредити (European Credit Transfer and
Accumulation System – ECTS); включени са добре структурирани възможности за практическо обучение.
От гледна точка стандарта за Обучение, преподаване и оценяване,
фокусирани върху студента, общообразователният курс по Архивистика отговаря на изискването за предоставяне на съдържанието по начин,
който насърчава студентите да поемат активна роля в организирането на
учебния процес. Ученето и преподаването, фокусирани върху студента,
играят важна роля за стимулиране на мотивацията, самоанализа и ангажираността на студента в процеса на обучение. Включването на студен60
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тите в предвидените практически занимания, стимулиращи творческата
им активност, гарантира качеството и практическата полезност на обучението. Използването на ясни съвременни и публично оповестени методи за оценяване постиженията на студентите (портфолиа, творчески
задачи, информационни продукти, есета, реферати), създава динамична и прозрачна обратна връзка между обучаеми и обучаващи.
Стандартът Прием, развитие, признаване и сертифициране на студентите съотнесен към учебния курс по Архивистика поставя въпроса
за насърчаване на мобилността и договорите за сътрудничество с други
висши училища. Евентуалното затруднение, което се очертава е, че за
разлика от европейските университети, където се предлагат значителен
брой задължителни курсове с архивна тематика за студентите-историци
и хуманитаристи, в българските университети Архивистиката по-често
фигурира в списъка на избираемите дисциплини, което е неоправдано.
Специално в Пловдивския университет и филиалите му този курс фигурира сред задължителните дисциплини, което позволява предлагането и
на избираеми дисциплини с архивна насоченост.
Както е известно, във връзка със стандарта Преподавателски състав, изискващ доказана научна компетентност по преподаваната дисциплина от страна на преподавателя, със съответстваща на дисциплините
квалификация и представителна изследователска активност, ПУ вече има
един щатен доцент по Архивистика и документалистика и един асистент
с научната и образователна степен доктор по Архивистика и документалистика. Същите са възпитаници на школата на проф. Нейкова.
Съгласно посочения стандарт, ролята на преподавателя е от съществено значение за натрупването на висококачествен опит от студентите и за
даване на възможност за придобиване на знания, компетенции и умения.
Именно висшите училища носят основната отговорност за качеството на
техния преподавателски състав и за предоставянето на по-благоприятна
среда, позволяваща ефективното изпълнение на служебните задължения
и стимулиране на публикационната активност в даденото професионално
направление и научна специалност. При тези изисквания, като проблемно
се очертава развитието на преподователите по Архивистика в университетите, където липсва специалност Архивистика и документалистика, ако
общообразователният курс не е сред задължителните дисциплини по учебен план. Според Закона за висшето образование (ЗВО) за обявяване на съответния конкурс за дадена академична длъжност е необходимо наличието
на задължителна дисциплина с минимален хорариум от 30 часа лекции.
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Един от най-важните стандарти за оценяването на качеството на
обучението е: Учебни ресурси и подпомагане на студентите. В това отношение, благодарение на личните усилия на малцината специалисти в
тази област, идейно обединени от проф. Нейкова, с категоричност може
да се твърди, че едва ли има друга университетска дисциплина в България като Архивистиката, за която да са осигурени толкова модерни и
леснодостъпни ресурси за обучение и подпомагане на студентите, които
гарантират гъвкави модели на обучение и преподаване. Дидактическите
ресурси, осигуреността на дисциплината с научна литература, учебници, учебни пособия и материали за обучение, включително и на електронен носител, възможностите за онлайн достъп до информационните
образователни ресурси, са наистина впечатляващи и без аналог досега.
Безспорно, най-значимият профилиран ресурс се предоставя чрез
Електронната библиотека по архивистика и документалистика на
специалността в Софийския университет12, в която се публикуват електронно само издания, които вече са библиографски факт. Наличието на
подобна учебна база осигурява на студентите автоматично генериране
на библиография по теми, автори и други критерии. Възможностите за
сърфиране, копиране и комбиниране на текстове позволява на обучаемите да създават бързо и лесно информационно-семантичната основа по
даден изследователски проблем. Респектиращ е броят авторските дигитализирани научни публикации, достъпни чрез тази библиотека, които
осигуряват възможно най-пълноценно обучение на студентите по дисциплината Архивистика.
В случая особено внимание заслужава уникалното електронно учебно пособие Архивите във виртуалното пространство с автори проф. А.
Нейкова и доц. Р. Пенджекова13, което по своя замисъл и изпълнение
също е без аналог в българската и световна специализирана литература
засега. Съдържанието му допълва и онагледява монографията на проф.
Нейкова Архиви и общество14, която студентите най-често използват при
подготовката си по Архивистика. Ето защо подбраният за целта илюстративен материал изцяло е съобразен с темата, съдържанието, структурата и хронологичния обхват на монографията. Освен това, в описанията към тях са направени необходимите уточнения, включително и терминологични, които позволяват е-издание да се ползва самостоятелно
като учебно пособие по Архивистика. Технологичните му възможности
правят възможно т. нар. интерактивно обучение, чрез което се осъществява връзката между обучаващи и обучаеми.
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Обратната връзка със студентите, бъдещи учители по история, показва, че те успешно използват пособието и в обучението по история на учениците от различни класове по време на стажантската си практика в училище.
Стандартите, свързани с Управлението на информацията и Информацията за обществеността, пряко кореспондират с вече споменатата
по-горе Учебна програма за общообразователния курс по Архивистика.
Може да се каже, че споменатата учебна програма, подготвена от проф.
Нейкова, която отдавна е публикувана и достъпна, всъщност задава стандарта и тематичния репертоар на общообразователния курс по Архивистика и в другите университети. Подобна възможност позволява на тези,
които използват посочения модел, доказал вече своята ефективност, да
надградят обучението по архивистика по посока разработване и предлагане на профилирани избираеми и факултативни курсове за студентите
от различни професионални направления и специалности. По този начин се разширява и допълва специализираната им подготовка по Архивистика. Например, в ПУ вече има няколко избираеми и факултативни
курса за студентите от специалностите История и БЕИ: Археография;
Изворознание; Електронни документи, електронен документооборот и
електронни архиви; Институции и архиви в Източна Румелия.
Във връзка с новата Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ (Обн. – ДВ, бр. 89 от
11. 11. 2016 г., в сила от учебната 2017/2018 г.), и наличието на избираеми дисциплини от т. нар. втора група – интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини, ориентирани към ключови компетентности и свързани с професионално-педагогическата реализация
на учителите, в актуализираните учебни планове на специалностите от
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... – БЕИ,
ИГ и ИЧЕ, към тази група избираеми дисциплини са предложени и дисциплините: Работа с училищна документация; Организация и управление на документални и архивни ресурси в образованието; Архивите в
обучението по история.
Относно стандарта Информацията за обществеността трябва да
се отбележи, че чрез Електронната библиотека по архивистика и документалистика се популяризира актуалната и пълна информация за образователната и научноизследователската дейност на преподавателите и
студентите. На практика провежданите досега вече единадесет на брой
конференции на специалност Архивистика и документалистика в СУ и
реализираните в резултат от тях сборници в поредицата Университет63
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ски четения по архивистика15, които се публикуват и в Електронната
библиотека по архивистика и документалистика, са най-въздействащото средство за популяризиране на все още непопулярната у нас кауза
Българска университетска архивистика.
От гледна точка стандарта Текущ мониторинг и периодичен преглед
на програмите, общообразователният курс по Архивистика в ПУ е доказал своята висока ефективност. Резултатите от анкетите сред студентите
показват високата практическа полезност на курса в обучението на историци и учителите по история. Също така, периодично събираните мнения и отзиви от работодатели във връзка с акредитационните процедури
за професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... доказват потребността от задължителен курс по Архивистика и профилирани
такива, свързани с работата с документи в образователната и културната
сфера. Интересен пример в това отношение е обратната връзка с един
от работодателите - Областна дирекция на Министерство на вътрешните
работи, където се реализират наши възпитаници. В случая се акцентира
специално върху полезността на придобитите знания и умения по Архивистика. Положителен атестат са и отзивите на работодателите, участващи
в проекта Студентски практики, по които студентите ни имат стажове
на позиции в администрацията, свързани с работа с документи и архиви.
Последният стандарт Циклично външно осигуряване на качеството
в последните акредитационни процедури ясно показва, че именно реализацията, модернизацията и актуалността на общообразователния курс
по Архивистика са сред най-добрите примери за престиж и практическа
целесъобразност на тази университетска дисциплина.
***
В светлината на най-новите европейски стандарти за качество на
висшето образование общообразователният курс по Архивистиката в
Пловдивския университет, заедно с профилираните избираеми и факултативни дисциплини от т. нар. архивен цикъл, са пряка функция от
качеството на обучението, което се осигурява и което предполага наличието на определени категории и предпоставки, като: академичен потенциал, респективно университетски преподаватели с необходимия
професионален профил, квалификация и опит в посочената област;
учебно съдържание, изведено по най-модрен начин като интелектуални
и учебни ресурси, които гарантират неговата актуалност и съизме64

Лекционният курс по „Архивистика“ и обучението по история...

римост с чуждестранния опит и постижения в тази област; модерна информационна инфраструктура, материално-техническа база и
съвременни електронни ресурси; договорни отношения с институциите на паметта и училищата; възможности за работа на студентите
по научни, образователни и практико-приложни проекти, в които са
заложени архивни дейности.
Фокусът на ESG за осигуряване на качество, свързано с ученето и
преподаването в областта на висшето образование, включително и учебната среда, както и съответните връзки с научните изследвания и иновациите, в голяма степен съвпада с настоящия статут и реализация на
общообразователния курс по Архивистика в ПУ.
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4
Критериална система за програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии – <https://
www.neaa.government.bg/images/OA-PA-PN/Kriterii_PN_SRP.pdf>.
5
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ОБУЧЕНИЕТО ПО АРХИВИСТИКА
В СПЕЦИАЛНОСТ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО
гл. ас. д-р Тина Петрова, УниБИТ

Ц

елта на доклада е да насочи вниманието към актуалните въпроси от обучението по дисциплината Архивистика в специалност Културно-историческо наследство при Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Основните акценти
в изложението са поставени върху съчетаването на базови теоретични
знания и практико-приложни дейности. Специално внимание се обръща
на разнообразните форми на обучение, предлагани на студентите в рамките на дисциплината - провокиране на дискусии, работа по групи, работа на терен, работа с електронни ресурси. В доклада са представени и
резултати от проведено анкетно проучване във връзка с мнението на студентите за обучението им по задължителната дисциплина Архивистика.
***
Специалност Културно-историческото наследство в УниБИТ обучава и подготвя широкопрофилни специалисти в областта по издирването,
опазването, изследването и популяризирането на културното наследство на
страната ни. Специализираната подготовка в рамките на специалността е
насочена към осигуряване квалификация на кадрите в архиви, музеи, галерии, библиотеки, читалища и други културни институции, с цел социализация, развитие и разпространение на културно-историческото наследство1.
– Настоящата публикация е по научноизследователски проект
„Модели за социализация на културно-историческото наследство в
„интелигентен град“, който се реализира със съдействието на Фонд
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научни изследвания при Министерството на образованието и науката
на Р. България.
Учебната дисциплина Архивистика присъства като задължителна от 2003 г. в учебния план на специалност „Културно-историческото
наследство“. Преподава се в редовна и в задочна форма на обучение.
И досега нейното изучаване спомага за постигане на пълна и цялостна
представа относно съдържанието и значимостта на културно-историческото наследство, което е предпоставка за утвърждаването ѝ като фундаментална във връзка с профила на специалността.
На студентите се чете общообразователен курс по Архивистика,
чрез който се получават солидни знания за историята на архивите, тяхното съхранение и използване2. Придобиват се умения по издирването,
събирането, обработването, опазването и популяризирането на архивното наследство, неделима част от културното богатство3.
Учебното съдържание на дисциплината е разработено и структурирано по модули. Въвеждаща част на курса по Архивистика е представена
чрез дефиниране на основни понятия4. Студентите се запознават с това,
какво е архивен документ, Национален архивен фонд, документална памет, документално богатство, с историята на архивите като институти
на паметта, както и с работата с архивни документи5. Подробно се разглежда и темата за предмета, целите и задачите на съвременната архивистика и връзката ѝ с други науки и научни дисциплини6. Тъй като архивните документи са част от културното наследство, уводна лекция представя
на студентите приетия през 2009 г. Закон за културното наследство. В
него, като културно наследство (движимо и недвижимо, материално и
нематериално), се определя цялата съвкупност от културни ценности.
Що се отнася до документите, те са посочени като част от него (чл.6 т.10,
11 и 12). А в чл. 53, т. 7 като движими културни ценности са определени
архивните документи, с културно и научно значение, независимо от времето, мястото, носителя и техниката на създаването им7.
Проследяването на институционалното изграждане на националната
ни архивна система и нейните функционални компетенции е съществена
част от обучението на студентите. Акцентите са поставени върху представяне на системата на държавните и специализираните архиви, като органи
за управление на националното документално богатство8. Появата, развитието и съвременната организация на архивите се разглежда в историко-хронологичен аспект с оглед функциите и дейностите, които изпълняват. Наличието на нормативно-методическа уредба във връзка с архивни
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институции е своеобразна гаранция за добре развиващ се архивно-информационен сектор, което обуславя и представянето на националното ни архивно законодателство (Закон за Националния архивен фонд, 2007)9.
Теоретичната част от общия лекционен курс се допълва и с теми,
свързани с физическото опазване на документите. Става въпрос за изключително важен процес, неизменна част от правилното управление на
архивното наследство на всяка страна. Затова и част от практическите
задачи на студентите се изразяват в анализиране на основната методика
на архивите – Методически кодекс (Свитък І–VІ)10.
Практико-приложният характер на лекционния курс по Архивистика
е много важен. Акцентът, който се поставя в случая, е как студентите да
се справят с издирването и използването на документите, все пак, те са
бъдещите потребители на архивна информация. Тази част от обучението
се допълва и от теренните наблюдения, които се осъществяват в рамките на курса, като извънаудиторни часове. На студентите се организират
практически занимания в Държавна агенция „Архиви“11. С помощта на
експерти по отделните процеси и дейности и техните интересни беседи
основните архивни операции се онагледяват. За целта студентите организирано посещават съответните специализирани звена: читални, където
се научават как да попълват заявката за използване на архивен документ;
лабораторията по реставрация, където им се представят различните видове реставрация, в това число и реставрацията чрез листоотливане.
Отделът по дигитализация е мястото, което обяснимо предизвиква
най-голям интерес сред студентите. Това се дължи на факта, че този метод
все още се възприема и като основен за популяризирането на културното
наследство, включително и на архивното наследство. Студентите получават актуална информация относно многобройните проекти, които ДАА е
разработила, както и за ценните дигитални колекции, достъпни на сайта ѝ.
Също така, в учебната програма е заложено и посещение на архивохранилището в кв. Илиянци, гр. София. В момента то е най-модерното
у нас и безспорно отговаря на всички изисквания за правилното съхранение и опазване на архивните документи. Така теоретичната част на общия курс по Архивистика много добре се допълва с посещение на терен.
По време на своето обучение студентите се запознават и с възможностите, които се предлагат за справки и използване на документите по
електронен път.
В края на лекционния курс се дава възможност за обратна връзка
от обучаващите се. Подготвена е анкетна карта, която е анонимна и съ69
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държа единадесет въпроса и се провежда в края на семестъра, след приключване на лекционния курс и оформянето на оценките по предмета.
Тя се реализира във връзка с проучване мнението на студентите относно
обучението им по задължителната учебна дисциплина Архивистика.
Като цяло студентите изразяват задоволството си от проведения лекционен курс, а най-високо се оценяват следните практики: възможността
за по-детайлно запознаване с дисциплината и очертаване ролята и връзката ѝ с профила, който изучават; оценяват положително разнообразните
форми на обучение, които преминават в рамките на дисциплината – дискусии, работа по групи, работа на терен, работа с електронни ресурси.
Най-често студентите са неудовлетворени от липса на повече практически занимания, като посещение на терен.
Предложение за подобряване на обучението обикновено няма, но в
отделни случай се препоръчва: увеличаване на теренните посещения и
пряко участие в процесите, съпътстващи управлението на архивното
наследство.
Във връзка с последната препоръка трябва да се отбележи, че в
Учебния план на специалност „Културно-историческо наследство“ е
включена задължителна лятна практика на студентите в архиви, както и
допълнително посещение на Научния архив на БАН и Българския исторически архив в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“,
което допълва и обогатява придобитите теоретични знания.
Обучението по Архивистика, в специалност „Културно-историческо наследство“ продължава и в ОКС „магистър“, като разработеният
курс е в областта на опазването на архивното наследство.
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ОСНОВИ НА ДОКУМЕНТАЛИСТИКАТА –
ОСНОВНА ДИСЦИПЛИНА В УЧЕБНИЯ
ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ АРХИВИСТИКА
И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА В СУ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“
гл. ас. д-р Ивайло Аврамов, СУ

О

т 2013 г. досега дисциплината Основи на документалистиката
е част от Учебния план на учебно-квалификационната степен
„бакалавър“ на специалност Архивистика и документалистика в СУ. Тя
се чете на студентите през първия семестър в съотношение: 2:2 и с хорариум 30 ч. лекции/30 ч. семинарни занятия (Вж. Приложение № 1).
Лекционният курс включва 14 теми, които целят да запознаят студентите с Документалистиката, като самостоятелна научна дисциплина, занимаваща се с широк кръг от въпроси, свързани с мястото и ролята
на документите в обществото още от времето на появата и разпространението на писмеността като средство за комуникация.
Курсът представя и формира у първокурсниците познания за обекта,
предмета и задачите на Документалистиката, както и относно връзката ѝ
с други науки и научни дисциплини, в това число и Архивистиката.
По-конкретно, се разглеждат следните въпроси:
– закономерности при възникване и създаване на документите в историческия контекст на развитието на обществото;
– начините на създаване на документите;
– функции, форма и структура на документите;
– принципи на организация на документооборота;
– възникване и развитие на документни системи и документни комплекси;
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– усъвършенстване процесите по документиране на процесите в обществото.
Също така, студентите се запознават в исторически аспект със средствата за документиране, включително и видовете материални носители
на документна информация.
***
Встъпителната лекция проследява появата, развитието, същността, свойствата, признаците и функциите на документа в контекста на
историческото развитие на обществото. Специално внимание се отделя
на значението на документите в обществения живот, респ. изяснява се
принципната разлика между официални документи и документи от личен произход.
Втората лекция представя Документалистиката/Документознанието, като самостоятелна научна дисциплина, със свой обект, предмет и методи на изследване, както и връзките ѝ с други науки и научни
дисциплини. Въвеждат се базови понятия, необходими за формиране
на професионален речник при работа с документи – документ, архивен
документ, чернова, оригинален документ, официален документ, реквизит на документ, информация, електронен документ, документация,
документна информация, документооборот, документален фонд, документиране, номенклатура на делата, списък на видовете документи
със срокове за съхранение, „жизнен цикъл“ на документа, предархивно
поле, архивно поле и др.
Акцентът се поставя върху естествена връзка между Документалистиката и Историята, Документалистиката и помощните/специалните исторически дисциплини, Документалистиката и Архивистиката/Архивологията. Специално внимание се отделя на връзката Документалистиката и Архивистика, защото именно тя придава смисъл
на понятието „жизнен цикъл“ на документа, изпълва със съдържание
взаимозависимостта предархивно – архивно поле и гарантира пълнотата
и високата информативност на архивния фонд, като основна отчетна и
класификационна единица в историческите архиви.
Третата тема запознава с институционалния и административен
модел, принципи, нормативна уредба, установените деловодни и архивни практики и видове документи през периода 1878–1944 г. Представянето им е в контекста на деловодните и архивни практики на две големи
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империи – Османската и Руската, които имат своето влияние върху българския модел след Освобождението.
Акцентите при представяне на османския модел се поставят върху
наследените византийски, персийски и арабски традиции в областта на
документосъставянето, оформянето на документи, работата с тях и целенасоченото им съхранение. Вниманието е насочено към писмовниците
inşa и münşeat, по които бъдещите писари и служители в канцелариите
се обучават на ръкопис, стил и подредба на елементите на документа.
Особен акцент е епохата на Танзимата (30-те–70-те години на ХIХ в.),
когато законодателната „рамка“ „европеизира“ и административния модел, в това число работата с документите и тяхното съхраняване.
Като част от темата се разглежда административната култура,
която се възпитава у българския етнос посредством т. нар. писмовник,
писменникъ и други подобни ръководства, както и влиянието на европеизирания османски административен модел, преводите на руски, гръцки, френски и други ръководства. Всички те имат за цел да формират у
грамотната част от българското население знания и умения за административно (и не само) общуване от гледна точка стил, форма, организация на изложението и др.
Руският модел е представен с оглед развитието на принципите, технологията на работа, деловодната и архивна практика през периодите: а)
ХV–XVII в. прикáзное (столбцóвое) делопроизводство; б) XVII–XIX в.
коллéжское (коллегиáльное) делопроизводство (1720–1811) и в) XIX–XX
в. министерское (исполнительное) делопроизводство (1811–1917).
Акцентът в случая е върху приемствеността, самостойното развитие, европейското влияние, еволюцията и установяването на типа административна и деловодна култура, която влияе върху и обяснява развитието на българския модел след 1878 г. в законодателството, технологията на работа с документи и терминологията в разглежданата област.
В тази връзка са проследени решенията на Канцелария за гражданско
управление на освободените зад Дунава земи в хода на Освободителната война (1877–1878), приетите нормативни актове на Временното
руско управление (ВРУ), както и моделите за създаване и оформяне на
документи (формуляри, бланки), изискванията по отношение начините
на административно общуване, изискванията за работа с документи в
сферата на управление, подчинени на идеята за формиране на преписки
и дела, при което специално внимание се отделя на Източна Румелия и
съответния административен модел.
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Темата е логично продължена с анализ на последващите национални законодателни и вътрешнонормативни актове на българските институции през периода от 1879 до 1944 г. които продължават и доразвиват
заложените принципи на работа в администрацията на новоосвободената държава, създавайки, европейски по дух и смисъл административно-управленски и административно-делови стил, съчетаващ френско-романски и немски модел, предопределен от логиката на приемственост в
посока европейски – руски – български модел.
Четвъртата тема запознава с модела, принципите, нормативната
уредба, установените деловодни и архивни практики през периода след
1944 до 1990 г. Вниманието е насочено към настъпилите политически,
икономически и институционални промени, които способстват създаването на нормативна, теоретическа и методическа рамка, формираща
единен държавен модел за работа и управление на документите в жизнен цикъл. Същият интегрира предархивното и архивно поле. Акцентът
е върху създадения в областта на документалния мениджмънт модел,
който позволява унификация, стандартизация и класификация на документите и документните комплекси.
Вниманието е насочено към очертаване на принципни методически решения в Единната държавна система за деловодство, Методическите указания за тяхното практическо прилагане и Примерната
инструкция за организация на деловодната дейност в министерство
(комитет и др.) и подведомствените им учреждения и организации
от 1979 г, които са основополагащи за българския национален модел
в предархивното поле. Представено и изяснено е влиянието през разглеждания период на съветската школа по документознание относно
формулирането на принципни методически решения във връзка със създаването, управлението, организирането и съхранението на административните документи у нас в предархивното поле. Това е постигнато чрез
разглеждане в съпоставителен аспект на основните съветски и български нормативно-методически решения: Основные правила постановки
документальной части делопроизводства и работы архивов учреждений, организаций и предприятий СССР (1963), Единая государственная
система делопроизводства (Основные положения) (1973) и Методические рекомендации по практическому применению основных положений
Единой государственной системы делопроизводства.
Акцентите в анализа се поставят върху: принципите, методиката
и методологията при създаване, управление, организиране, системати75
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зиране и съхранение на документите в предархивното поле; основните
видове документни системи; основните видове документни носители и
изискванията за създаване и оформяне на административни документи.
Петата лекции запознава студентите с моделите, принципите,
нормативната уредба, установените деловодни и архивни практики през
периода от 1990 досега. Вниманието е насочено към настъпилите политически, икономически и институционални промени, които оказват влияние върху нормативните и методически решения в документационния
и архивен сектор.
Акцентите в темата са насочени към появата на електронните документи, с изясняване принципната еднаквост между традиционния/хартиен и електронния документ от гледна точка на техните функции, но и
техните различия и специфики, произтичащи от характера на носителя;
реквизитите при съставянето на електронния и традиционен/хартиен
документ; изискванията за работата с е-документи в администрацията, произтичащи от особеностите на документния носител; мястото
на е-документите и традиционните документи в предархивното поле,
респ. в „жизнения цикъл“. В тази връзка е представена философията, защитена в ICA Study № 8: Guide for Managing electronic records from an
archival perspective, Metadata and the Management of Current Records in
Digital Form от Hans Hofman (ICA-committee on electronic and other current
records) и MoReq2 Specification. Също така се изясняват различията между
електронен документ: електронно роден документ (digital born document
– англ. ез.), снет електронен образ от хартиен оригинал; дигитален и
дигитализиран документ. Обръща се внимание на понятията документ
(document, но и record) и запис (record), между които съвременната национална терминология е склонна да поставя знак за равенство.
Шестата тема е посветена на същността на понятието документооборот, принципите, правилата и нормативно-методическа регламентация за организация и управление на документите в администрацията.
Акцентите са поставени върху документооборота от гледна точка видовете документни системи – счетоводна документация; техническа документация; организационно-разпоредителна документация
(ОРД) и др.; явна и секретна/класифицирана документация; планова и
отчетна документация и т. н., а също и основните документни потоци
в отделните администрации – входящ; изходящ; вътрешен.
Вниманието е насочено към изясняване принципите на организация
на документооборота в администрацията, независимо от характера на съ76
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щата – централна държавна администрация, местни административни
органи, законодателна, изпълнителна и съдебна власт, частен сектор.
Акцентът в случая се поставя върху принципната еднаквост при
организацията движението на документите в дадено учреждение или
организацията им от момента на тяхното създаване или получаване до
завършване на изпълнението или изпращането им. Обръща се внимание
на структурите в администрацията, които имат пряка отговорност и активно участие в организацията и управлението на документооборота
– деловодство и учрежденски архив, като ролята на архива е изяснена
чрез последващото използване на предадените в него документи в работата на съответната администрация.
Възможната организация на документооборота се поставя и обяснява
в контекста на структурата, функциите и отговорностите на администрацията, която може да бъде линейна, линейно-функционална или матрична. Акцентът е поставен върху последната, която е най-сложна и изисква съгласуване на различни по обем и характер документи както по хоризонтала,
така и по вертикала. Във връзка с това се изясняват задължителните етапи
при организация на документооборота в една административна структура
– регистрация, насочване/пренасочване на документ, контрол на решение/
изпълнение на поставените с документ и/или резолюция задачи.
Студентите се запознават с принципа за маршрутизация на документите в рамките на администрацията и налагания нов термин-еквивалент реинжинеринг (е-реинжинеринг), свързан с предоставянето
на административни услуги в рамките на електронното управление.
Особено внимание е отделено на термините оборот и обмен на документи, които в контекста на идеята за електронно управление се използват
в националното законодателство като равнозначни на документооборот.
Седмата тема запознава студентите с националните нормативи и
стандарти за съставяне и оформяне на документи, с общите правила и
основните изисквания към съставянето и оформянето им, същността и
смисъла от тяхната унификация и стандартизация.
Акцентите са поставени върху действащия български държавен
стандарт БДС 6.04.1:1985 (Унифицирани системи за управленска документация. Общоадминистративна документация. Основни положения
и формуляри-образци) и Практическа инструкция за създаване и оформяне на документите в публичната администрация на предишното
Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР).
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Вниманието е насочено към изискуемите и в двата регламента задължителни реквизити, които гарантират, че създадения документ е
официален, оригинален, законосъобразно създаден и юридически валиден. Темата се разглежда в съпоставителен аспект със съществуващи в
държави от и извън ЕС стандарти и/или други нормативни изисквания,
гарантиращи унификация и стандартизация на документите.
Осмата тема запознава студентите със структурата деловодство и
нейното място в администрацията. Представят се видовете деловодства
– централизирано, децентрализираното и смесено (комбинирано), с особеностите им, обуславящи се от спецификата на администрацията и/или
административната структура, в която са създадени и функционират.
Акцентът е поставен върху националните регламенти и методически изисквания, които обосновават съществуването, задачите, мястото и
отговорностите на деловодството в организацията на документооборота, респ. в „жизнения цикъл“ на документите. По-конкретно студентите се запознават с: видовете регистрационни системи – автоматизирана, дневнична и картотечна; принципните методически изисквания при
двата вида регистрация на документи – чрез кореспондентска схема
(кореспондентска регистрационна схема – КРС), или с класиране; принципните методически изисквания при регистрацията на документите,
независимо от мястото им в документооборота – входящи, изходящи
или вътрешни; принципната еднаквост и методически изисквания по
отношение работата на деловодството с документи на различен носител – традиционни/хартиени, електронни и/или съставни.
Деветата тема запознава първокурсниците с основните видове документи в зависимост от различни критерии: място в документооборота; произход; способ на документиране и носител на информация;
съдържание; начин на оформяне; форма на представяне на съдържанието; отразена дейност; степен на разгласа и т. н. Вниманието е насочено върху документните потоци входящ, изходящ и вътрешен в контекста на изяснените в предходните лекции принципи на регистрация,
маршрутизация, движение и работа с явни официални документи.
Акцентът е поставен към логиката на организация на документите
в дадена администрация и оперативното им съхранение – формиране на
преписки и дела, с оглед практическото пресичане на маршрутите на
трите документни потока.
Десетата тема представя номенклатура на делата със срокове
за съхранение, като универсален модел и средство за класификация на
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документите в състава на документалния фонд, респ. „връзка“ между
предархивното и архивно поле. В рамките на темата се разглежда: националната нормативна и методическа „рамка“ в частта, която регламентира съществуването и функциите на номенклатурата на делата;
видовете номенклатури на делата – примерна, типова и индивидуална;
изискванията за съставянето на номенклатурата на делата; ролята на
номенклатурата на делата за извършване на експертизата за определяне ценността на документите.
Акцентите се поставят върху организационната функция на номенклатурата на делата спрямо документалния фонд и произтичащата от
това методическа обвързаност между преписки-те и дела-та.
Специално внимание е отделено на изясняване принципните разлики, а също йерархичната и методическа неравностойност, между номенклатура на делата със срокове за съхранение и списък на документи
със срокове за съхранение, в контекста на вече изяснените въпроси за
маршрутизация на документите и систематизирането им в преписки.
Единадесетата тема запознава студентите със статута, структурата задачите и функциите на учрежденския архив в администрацията.
В тази връзка се представя: националната нормативна и методическа
„рамка“ в частта, която регламентира съществуването и функциите
на структурата учрежденски архив; видовете учрежденски архиви: за
документи на хартиен носител и позитиви, както и изискванията към
тях – оборудване, температура, влажност, осветеност и т. н.; технически архив и изискванията към него – оборудване, температура, влажност, осветеност и т. н.; за филмови ленти и изискванията към него
– оборудване, температура, влажност, осветеност и т. н.; магнитни
носители и изискванията към него – оборудване, температура, влажност, осветеност и т. н.
Акцентът е върху методическите изисквания и регламенти, които
определят мястото, участието и отговорностите на архива в организация
на документооборота, респ. в целия жизнения цикъл на документите.
Дванадесетата лекция представя частта от националната нормативна и методическа рамка, която определя принципите на регистрация
на документите, характеристиките на регистрационните форми, принципите на съставяне на КРС, видовете документи, регистрирани чрез
КРС и такива с класиране.
Акцентите са поставени върху контекстуалната обвързаност и организация на видовете документи (регистрирани чрез КРС и такива с
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класиране), в преписки и дела. В тази връзка вниманието е насочено към
представяне на съществуващите основни документи – Наредба за обмена на документи в администрацията (НОДА) и Единна държавна система за деловодство (ЕДСД), в частите от тях, които еднозначно дефинират съответните изисквания. Студентите се запознават, в съпоставителен план, с нормата, която НОДА и ЕДСД налагат като задължителна по
отношение регистрацията, отчитайки факта, че НОДА има претенцията:
да урежда общите правила за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
– да отменя действието на съществуващи аналогични правила, създадени по модела на ЕДСД, там където съществуват в администрациите,
т. е. да е всеобхватна.
Тринадесетата тема обхваща възникването, развитието и управлението на видове документни системи и документни комплекси от взаимно свързани документи, подчинени на единни методически правила
и изисквания, с които се решават организационни и други делови служебни въпроси – организационно-разпоредителна документация (ОРД),
финансово-счетоводна, безопасни и здравословни условия на труд и т. н.
Темата е представена в контекста на повсеместното навлизане на
електронни документи във формáта структуриран електронен документ (СЕД) и силното присъствие в предархивното поле на неструктурирани такива.
Четиринадесетата тема насочва вниманието върху националната нормативна уредба за работа с електронни документи и документи в
електронна работна среда.
Акцентите са поставени върху: принципи на изграждане и функциониране на електронните автоматизирани системи за регистрация и
документооборот в администрацията; принципите на организация на
системите за традиционно и електронно деловодство; понятията реквизит и метаданни в контекста на понятията традиционен и електронен документ; съществуващите технологични (ISO) стандарти, осигуряващи дейността и сигурността на автоматизираните системи за
регистрация и документооборот, включително и на управляваните и
съхранявани от тях документи.
В тази връзка студентите се запознават с принципните постановки
в Закона за електронното управление (ЗЕУ), Наредба за обмена на документи в администрацията, както и в някои основни ISO стандарти: ISO
15489-1:2016 Records management – Part 1: Concepts and principles, ISO
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16175-1:2010 Principles and functional requirements for records in electronic
office environments – Part 1: Overview and statement of principles, ISO
16175-2:2011 Principles and functional requirements for records in electronic
office environments – Part 2: Guidelines and functional requirements for
digital records management systems, ISO 23081-1:2017 Metadata for records
– Part 1: Principles, ISO 23081-2:2009 Managing metadata for records – Part
2: Conceptual and implementation issues, ISO 30301:2011 Management
systems for records – Requirements, ISO 30302:2015 Management systems
for records – Guidelines for implementation и др.
Дисциплината Основи на документалистиката е поставена в контекста на още няколко задължителни и избираеми лекционни курса, които в своята съвкупност имат за цел да изградят у студентите устойчиви
професионални знания и умения за управление и работа с документи
– традиционни и електронни. Това са:
1. Деловодство и учрежденски архиви – задължителна дисциплина,
четена в 1 курс, 2 семестър;
2. Архивна теория и методика – задължителна дисциплина, четена
във 2 курс, 3 семестър;
3. Автоматизирани системи за деловодство и архивиране – задължителна дисциплина, четена в 3 курс, 5 семестър;
4. Съвременни архивни системи – избираема дисциплина;
5. Стандарти за архивно и библиографско описание – избираема
дисциплина;
6. Електронно управление и електронно правителство – избираема
дисциплина;
7. Функции на документа – избираема дисциплина;
8. Аудиовизуални документи и архиви – избираема дисциплина;
9. Учрежденски архиви – организация и типология – избираема дисциплина и др.
На този фон, що се отнася до самата дисциплина Основи на документалистиката, видно е, че тя е само част от профилираните дисциплините в областта на съвременната документалистика, като основно
направление в специалност Архивистика и документалистика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Тази дисциплина обаче е
необходима стъпка от пътя, който бъдещите документалисти и архивисти поемат, избирайки да учат при нас. А през изминалите години специалността, която, както е известно, е наследник на дълголетни традиции
и постижения в областта на съвременно българско университетско про81
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фесионално архивно образование, вече се утвърди и успешно функционира като национален образователен модел.

Приложение № 1
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра: Архивистика и методика на обучението
по история
ПРОГРАМА ПО ОСНОВИ НА ДОКУМЕНТАЛИСТИКАТА
ОКС: „Бакалавър“
Специалност: Архивистика и документалистика
Форма на обучение: (редовна/задочна)
Хорариум: 60 ч. (30 л. + 30 упр.); кредити: 2
Вид дисциплина: (задължителна)
Лектор: д-р Ивайло Аврамов
Асистент: д-р Ралица Цветкова

Анотация на учебната дисциплина
Лекционният курс дава основни познания по документалистика.
Въвеждат се базови понятия, необходими за формиране на професионален речник и работа с документи.
Курсът представя появата, развитието и значението на документите
в живота на обществото с акцент върху националната история. Запознава с функциите на документа и проявлението им в различните етапи
от неговия „жизнен цикъл“. Студентите се запознават с национално законодателство, респ. методиката и методологията, в областта на документалния мениджмънт в периода от Освобождението (1878) до днес.
Въвеждат се принципите (и термините), свързани с документалния мениджмънт в администрацията. Студентите се запознават с промените и
особеностите на документалния мениджмънт в институциите в контекста на идеята за „електронно управление“.
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Очаквани резултати
В края на лекционния курс студентите ще знаят:
1. основни понятия, необходими за професионалното образование
по документалистика;
2. историческото развитие на различните методи за документиране;
видовете документи според различни систематични критерии.

Лекции
1. Същност и развитие на термина документ. Поява и еволюция на
документите. Свойства, признаци и функции на документа. Документите в обществения живот. Документите в историческото развитие на
обществото. Официални документи и документи от личен произход.
2. Документалистиката/Документознанието, като научна дисциплина – обект, предмет и методи на документалистиката/документознанието. Основни понятия – „документ“, „информация“, „електронен документ“, „документация“, „документна информация“, „документооборот“,
документален фонд“ и „номенклатура на делата“, „списък на видовете
документи със срокове за съхранение“ и др.). „Жизнен цикъл“ на документа. Връзка на документалистиката с други науки.
3. Създаване на българските институции, изграждане и развитие
на административни структури и установяване на деловодни практики
(1878 – 1944) – модели, принципи, нормативната уредба.
4. Развитие на административни структури и установяване на деловодни практики (1944 – 1989) – модели, принципи, нормативната уредба.
5. Развитие на административни структури и установяване на деловодни практики (1990 – до днес) – модели, принципи, нормативната уредба.
6. Принципи и правила за организация и работа с документи. Понятието „документооборот“ и организация на документооборота – нормативно-методическа регламентация.
7. Съставяне и оформяне на документи. Основни изисквания към
съставянето и оформянето на документи. Унификация и стандартизация
на документите, реквизити на документи. Нормативи и стандарти, отразяващи различните подходи към съставянето и оформянето на документи. Общи правила и изисквания при съставяне и оформяне на организационно-разпоредителна документация (ОРД).
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8. Документиране дейността на администрацията и организация на
работа с документи. Деловодство – видове, задачи, функции и задължения на деловодната структура в администрацията.
9. Видове документни потоци – „входящ“, „изходящ“ и „вътрешен“.
Принципи на регистрация, организация, движение (маршрутизация) и
работа с „входящи“, „изходящи“ и „вътрешни“ документи. Регистрация,
оперативно съхранение, формиране на „преписки“ и „дела“ в структурите на администрацията – методическа връзка.
10. Принципи и изисквания към формиране и оформяне на „преписки“ и систематизация на документите в „дела“. Номенклатура на делата.
11. Документиране дейността на администрацията и организация
на работа с документи. Учрежденски архив – статут, задачи, функции и
задължения в администрацията
12. Регистрация на документи, цели на регистрацията, видове регистрация. Основни принципи на регистрация, характеристики на регистрационните форми, регистрация на „традиционни“ (хартиени) документи.
Принципи на съставяне на кореспондентска регистрационна схема (КРС)
– видове документи, регистрирани чрез КРС и такива с класиране.
13. Видове документни системи и документни комплекси – възникване, развитие и управление: организационно-разпоредителна документация
(ОРД), финансово-счетоводна, безопасни и здравословни условия на труд
и др. Електронни документи във формáта структуриран електронен документ (СЕД) в предархивното поле и различните документни комплекси.
14. Електронни автоматизирани системи за регистрация и документооборот. Принципи на изграждане, функциониране и технологични
стандарти. Понятията „реквизит“ и „метаданни“. Понятията „електронен“ и „традиционен“ документ. Съвременна национална нормативна база за работа с електронни документи и документи в електронна работна
среда. Характеристики и възможности на електронния документооборот.
15. Системи за електронно деловодство – принципи на организация.
Реквизити на електронните документи. Регистрация, документооборот,
текущо съхранение и организация на електронен архив.

Конспект за изпит
1. Същност и развитие на термина документ. Поява и еволюция на
документите. Свойства, признаци и функции на документа. Докумен84
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тите в обществения живот. Документите в историческото развитие на
обществото. Официални документи и документи от личен произход.
2. Документалистиката/Документознанието, като научна дисциплина – обект, предмет и методи на документалистиката/документознанието. Основни понятия. „Жизнен цикъл“ на документа. Връзка на документалистиката с други науки.
3. Създаване на българските институции, изграждане и развитие
на административни структури и установяване на деловодни практики
(1878–1944) – модели, принципи, нормативната уредба.
4. Развитие на административни структури и установяване на деловодни практики (1944–1989) – модели, принципи, нормативната уредба.
5. Развитие на административни структури и установяване на деловодни практики (1990–до днес) – модели, принципи, нормативната уредба.
6. Принципи и правила за организация и работа с документи. Понятието „документооборот“ и организация на документооборота.
7. Съставяне и оформяне на документи – основни изисквания. Реквизити на документи. Нормативи и стандарти при съставянето и оформянето на документи. Общи правила и изисквания при съставяне и оформяне на организационно-разпоредителна документация (ОРД).
8. Деловодство – видове, задачи, функции и задължения на деловодната структура в администрацията.
9. Видове документни потоци. Принципи на регистрация, организация, движение (маршрутизация) и работа с документи. Регистрация,
оперативно съхранение, формиране на „преписки“ и „дела“ в структурите на администрацията.
10. Принципи и изисквания към формиране и оформяне на „преписки“ и систематизация на документите в „дела“. Номенклатура на делата.
11. Учрежденски архив – статут, задачи, функции и задължения в
администрацията.
12. Регистрация на документи – цéли, основни принципи и видове
регистрация. Характеристики на регистрационните форми. Принципи
на съставяне на кореспондентска регистрационна схема (КРС).
13. Видове документни системи и документни комплекси: организационно-разпоредителна документация (ОРД), финансово-счетоводна,
безопасни и здравословни условия на труд и др. – възникване, развитие
и управление.
14. Електронни автоматизирани системи за регистрация и документооборот в администрацията. Съвременна национална нормативна база
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за работа с електронни документи и документи в електронна работна
среда. Характеристики и възможности на електронния документооборот.
15. Системи за електронно деловодство – принципи на организация.
Реквизити на електронните документи. Регистрация, документооборот,
текущо съхранение и организация на електронен архив.
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МЕЖДУНАРОДНИЯТ ТЕХНИЧЕСКИ СТАЖ
НА АРХИВИТЕ В ПАРИЖ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛЕН
И ПРОФЕСИОНАЛЕН МОДЕЛ
д-р Росица Маркова, ЦДА

П

рез 2016 г. участвах в известния и у нас Международен технически стаж на архивите в Париж (МТСА), организиран
от Отдела за научна и техническа специализация към Главна дирекция
„Културно наследство“ при Министерство на културата на Франция, с
подкрепата на Междуведомствената служба на архивите на Франция
(Service Interministériel des Archives de France – SIAF) и на Главния секретариат на министерствата на културата и на външните работи. Стажът се провежда се всяка година от 1951 г. досега.
По своята същност това е стаж, предназначен за франкофони, чиято
цел е специализация по архивистика за френски и чуждестранни професионалисти. Понастоящем обучението е разпределено в пет модула,
а стажантите-франкофони, представители на различни държави, могат
да осъществят обмен на опит, да създадат мрежа от професионалисти,
обединявани от сходни идеи и желание за сътрудничество.
Идеята за създаването на стажа принадлежи на известния френски
архивист и общественик Шарл Бребан (1889–1976), директор на Френските национални архиви през периода 1948–1959 г., който е и председател на Международния съвет на архивите (МСА) през 1950 г. Тогава,
както е известно, се провежда Първият конгрес на МСА, Бребан споделя
своите възгледи за промените в професията и новите предизвикателства
пред архивистите. Идеята му за един Национален стаж на архивите,
като място за усъвършенстване на административните умения на възпитаниците на съществуващото още от 1821 г. École nationale des chartes1,
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се възприема от директора на същата – Клови Брюнел. Една такава форма
на обучение би способствала и за разширяване на познанията на чуждестранните архивисти-франкофони по архивистика и документалистика.
Целта на Бребан е да бъдат обединени усилията на архивистите от
петте континента за възстановяване на доброто състояние и опазването
на писменото историческо наследство, пострадало от Втората световна
война2. Той предлага да изготви програма за френските и чуждестранните архивисти, по която да се провежда бъдещият стаж.
Така се стига до практическото осъществяване на идеята за Стажа,
чиято първа сесия се провежда във времето от м. ноември 1951 г. до м.
март 1952 г. Още тогава се отбелязва, че обучението не цели единствено
разпространяване достиженията на френската архивна школа, а главно
полагане основите на една „лаборатория“ за научен и практически обмен между специалисти от различни държави, носители на различни
култури и традиции. Не е трудно да се направи връзка, че организирането и провеждането на Стажа още от самото начало е в съзвучие с духа
на приетата впоследствие Хагска конвенция за защита на културните
ценности в случай на въоръжен конфликт (14 май 1954).
През годините програмата на Стажа се променя с оглед учебното съдържание и продължителността на провеждането му, но идеята за
неговото съществуване се възприема от архивната общност в рамките
на МСА3.
Българската държава също участва със свои представители в този
образователен форум, провеждан неизменно в Париж. Самите български курсисти, съгласно изискванията, работят в архивни и научни институции. През изминалите години в МТСА участват, както служители
в тогавашното Главно управление на архивите при МС и от НБКМ „Св.
св. Кирил и Методий“, така и университетски преподаватели от СУ „Св.
Климент Охридски“. След успешното завършване на Стажа, повечето
от тях споделят впечатленията си за придобитите знания и професионален опит от съответното обучение4.
Подборът на стажантите по линия на МТСА се извършва и по критерий за необходимо ниво на владеене на френския език, както и мотивацията на всеки от тях, като крайната оценка се дава от френските културни
служби в съответната държава. Друг важен критерий е професионалната
биография на кандидата, която доказва не само потребността от подобно
обучение лично за него, но и разкрива потенциала му на популяризатор
на френската архивна школа в бъдеще5.
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По-конкретно, през 2016 г. в МТСА бяха класирани 34 стажанта от
27 държави. Повечето курсисти идваха от Африка – страните от Магреба
и Кот дְ’Ивоар, Гвинея, Мали, Буркина Фасо, Бенин. От Виетнам и Бразилия имаше по един стажант. Останалите представляваха европейски
държави и Русия.
Всички участниците, съгласно посочените критерии при подбора
им, са служители в националните и регионални архиви, в архивни отдели на министерства и други институции, както и архивисти, работещи в
частни фирми (Мали, Гвинея). Интересно е да се отбележи, че именно
през 2016 г. в МТСА за първи път участват и студенти от Магистърска
програма по опазване на културното наследство от университета Сенгор, Александрия.
Повече от 60 години МТСА продължава да бъде високо ценена и международно призната форма за специализация и обучение на специалисти
от френските архиви и архивисти от различни държави по света. Същевременно, всеки участник има задача да представи структурата и особеностите на архивите на страната, от която идва, методите за класификация и
описание на документите, формите за тяхното популяризиране и т.н.
В началото на МТСА пристигат представители само от 6 държави:
Аржентина, Гърция, Бразилия, Таити, Ливан и Великобритания. Останалите курсисти са французи, възпитаници на École de charts. Специализацията продължава три месеца, лекциите са в аудиториите на Сорбоната,
а програмата включва също посещения във френските архиви и музеи.
Освен това, са предвидени посещения в читалните на архиви и библиотеки, където стажантите имат възможност да направят проучвания по
тема, която лично ги интересува6. В тази връзка е интересно е да се припомни, че през 1982 г. Елена Мирчева по време на обучението си в Стажа успява да изготви подробна справка за участието на България в Балканската и Първата световна война, а също и за икономическото и политическото състояние на страната ни в началото на ХХ в. по документи,
съхранявани в Националния архив и в Архива на Службата за сухопътни
войски на Франция7. В писмо до Панто Колев, Е. Мирчева споделя, че
възможностите за събирателска работа извън рамките на обучението са
минимални: почти всеки ден има запланувано мероприятие и вратичка
за целодневна работа в архивите почти не се отваря8.
Все пак, постигнатите резултати привличат интереса на тогавашния
Колегиум на Главно управление на архивите (понастоящем Държавна агенция „Архиви” – ДАА). Както свидетелства запазеният проект на решение на
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същия по този повод, препоръчва се да се взема под внимание от архивистите въпросният доклад с откритите материали от стажантката, като в бъдеще се полагат повече усилия за издирването на неизвестни свидетелства за българската история, съхранявани в чуждестранните архиви9.
Всяка година броят на стажантите, избрани да бъдат обучавани в
МТСА, е различен. Средно годишно в Стажа се приемат около 25–30
души от приблизително 25 държави.
След създаването на Института за национална памет през 2000 г.,
в МТСА вече не участват възпитаниците на École nationale des charts10. В
наши дни МТСА приема френски архивисти, които нямат предварителна
професионална квалификация по архивистика и палеография.
Традиционно програмата на Стажа включва два основни цикъла,
покриващи принципите на теорията и практиката в архивно-информационния сектор, а именно: международен цикъл – история и организация на архивите във Франция; архивно законодателство; международно архивно сътрудничество; и общ цикъл от лекции и упражнения,
разделен на четири модула: комплектуване на архивите с документи;
обработка на архивните фондове, правила и международни стандартни за архивно описание; консервация и реставрация на документите;
популяризиране на документалното богатство и неговото използване11.
С течение на времето продължителността на стажа (три месеца) е
редуцирана до пет седмици. Въпреки това МТСА е един бележит момент в
професионалното израстване на всеки от стажантите – възпитаниците му
винаги говорят с ентусиазъм и убеденост за обучението си в Париж12. Следователно МТСА се е утвърдил като място, където специалисти от държави с дълголетни традиции в архивната теория и практика се срещат със
специалисти от страни от Африка и Азия, в които, по стечение на историческите обстоятелства, създаването на националните им архивни системи
значително закъснява. По принцип обаче, без значение произхода, географското разположение на държавата и нейното икономическо развитие,
само работещи архивисти имат право да бъдат обучавани в МТСА.
През годините се постига гъвкава организация в програмата на обучението, утвърждава се традиция да се извършват пътувания с учебна цел
извън Париж за запознаване на курсистите с постиженията на френските
архиви по места, включително и на архивите в частния сектор. Може да
се обобщи, че програмата на стажа еволюира с течение на времето и успешно се адаптира към промените в обществото, както и към новите изисквания към професията архивист. Следователно съвременната визия
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на Стажа е съобразена с тенденциите в развитието на архивно-информационния сектор, в това число и университетското професионално архивно образование, както и изискванията към професията на архивиста.
Добър пример в тази насока е сътрудничеството между МТСА и
Международния портал за франкофонска архивистика (PIAF). На практика PIAF e единно пространство за онлайн обучение и обмяна на опит
между архивистите – франкофони от целия свят. Същият функционира
от 2004 г., а 2016 г. е четвъртата поредна година в партньорството на
Портала с организаторите на МТСА.
Чрез PIAF се споделят професионални умения, опит и знания между самите стажанти с преподаватели и специалисти-архивисти, без значение мястото, където те се намират, както и времето. Стремежът е да
се изгради единна архивна общност и пространство за обмен на постигнатите добри практики, за хармонизиране на теорията с дейността на
архивите и архивната професия. Така и адаптацията на специалистите
към техническите иновации, повсеместното навлизане на информационно-комуникационни технологии и актуализацията на архивното законодателството ще се извършва по-бързо и ефективно.
Специална част от Портала, наречена Е-pro (l’espace pro – професионално пространство, бел. Р. М.), предвижда реализиране на заложените идеи на практика. За целта в него са качени лекции с повече от
200 часа учебно съдържание, обединени в десет теоретични курса по
архивистика, разпределени в 15 модула, заедно с Речник на архивната
терминология. Всеки курс предлага библиография с основните разработки по разглежданата тема, упражнения с ключ за верните отговори и
мултимедийни връзки, които илюстрират изложението (видеа, снимки,
звукови записи и анимация).
На страницата на сайта са посочени връзките за обучение, документиране и работа в екип. В пространството за съвместна работа E-Pro
е създадена и виртуална група на участниците в МТСА, наречена STIA
2016, за да улесни съвместната работа и комуникацията между стажантите и ръководителите на всеки следващ модул.
Намеренията са да се развие и динамизира Е-Pro, като съществена
част от работата на стажантите в МТСА. В центъра попадат, както индивидуалните проекти на всеки участник, така и работата по групи, които
пространството предоставя като възможност.
Идеята на създателите на Е-pro е то да се използва пълноценно, за
да разкрие и изпълни замисъла, заложен в портала. Включването на МT93
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СА е направено с оглед пространството да се оживи, тъй като стажантите
ще бъдат мотора на съвместната работа и професионалния обмен, респ.
прилагането на savoir-faire и savoir-vivre в архивна среда.
На принципа на сайта Facebook, всеки регистриран член на PIAF
създава свое портфолио, в което помества информация за своя професионален опит, интереси, като може да участва и във форумите на Портала. С времето профилът се допълва и обновява с нови професионални
контакти, и участникът може да споделя впечатления и мнения от работата, преживяванията си в МТСА (ако е стажант) и др. PIAF е отворен
за всички, които ползват и работят с френски език, интересуват се от
развоя на архивното дело във франкофонските държави.
Основна задача на PIAF е да разпространява тенденциите и новостите в архивната теория и да предостави свободен достъп на всички заинтересувани от полезните практики в архивите. Тези функции Порталът
изпълнява с поддържане и обновяване на специализирани рубрики, в
които се публикуват новостите в архивната работа. Сред тях е блогът на
Портала. Затова сайтът, даващ свободен достъп за участие, е в състояние на постоянно развитие и актуализация. Чрез форумите, в Портала
се инициират професионални дискусии, които подхранват интереса на
потребителите. Представата за PIAF може да се допълни и чрез страницата му във Facebook, както и от т. нар. Дневник на МТСА (Journal de
bord du STIA), редовно попълван и съставян от стажанти на МТСА13.
Преувеличено би било да се смята, че точно МТСА ще спомогне
за цялостното оформяне на профила и съвестта на архивистите. Това е
индивидуална задача при формирането на всеки един професионалист.
Стажанти на МТСА обаче впоследствие са членове и представители на
МСА, ЮНЕСКО, ИКОМ, ИКОМОС, Кръглата маса на архивите и други международни организации и научни форуми. Това означава, че стажът изпълнява първоначалния замисъл на Шарл Бребан – да се хармонизират идеите за опазване на световното документално наследство,
които стажантите излъчват по време на престоя си в Париж, а тяхното
осъществяване и детайлизиране впоследствие е във високите нива от
международното архивно сътрудничество.
МТСА оказва силно влияние върху възпитаниците си с популяризирането на френския професионален архивен модел и възпитание на
отношение към архивите, като към най-значимите белези за високо културно равнище на една държава и отговорността на архивистите за опазване документалната памет човечеството.
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И НЕГОВИЯТ МАНАСТИР (ЧАСТ 2)
д-р Калина Минчева, ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“

Н

аучният архив на проф. Иван Дуйчев се съхранява в ЦСВП
„Проф. Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Той е
дарен на Софийския университет от самия професор, заедно с неговата
лична библиотека и къща. Волята на проф. Дуйчев е била в дарената
от него къща да бъде създаден интердисциплинарен център, в който да
работят учени от различни сфери на хуманитаристиката. Неговото желание е реализирано и началото на този център е поставено още в годината
на кончината на професора с решение на Академическия съвет на СУ
от 14. 05. 1986 г. – Център за славяно-византийски изследвания „Проф.
Иван Дуйчев“ (ЦСВП).
Днес в ЦСВП, освен библиотеката и архива на проф. Иван Дуйчев,
се съхраняват и тези на В. Бешевлиев, Т. Боров, Н. Михов, А. Василиев, А. Шаренков, В. Велков, П. Харанис и др. Част от това книжовно и
архивно богатство е дарено от наследниците на учените, а друга част
е откупена1. В архива на проф. Иван Дуйчев в архивни кутии и папки
се съхраняват материали, свързани с неговата научна работа, кореспонденция с български и чуждестранни учени и общественици, различни
документи, пощенски картички и др.
Настоящата разработка в тематично отношение е продължение на
статия, посветена на непубликуваната книга на проф. И. Дуйчев – Заветът на св. Иван Рилски2, като основната ни цел е да представим и други
документи от архива на професора, свързани с неговите проучвания за
св. Йоан Рилски и Рилския манастир3.
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Материалите от архива на проф. Иван Дуйчев, свързани с Рилския
светец и основаната от него обител, не са съсредоточени в една или няколко поредни кутии, а са разпръснати из целия архив, което затруднява
изчерпателното проучване на тази проблематика. Според предварителния опис такива документи се намират в няколко архивни кутии. Отделно
в папки се намират няколко писма до проф. Иван Дуйчев, изпратени от
Иван Снегаров, Васил Захариев и Климент Рилец. Писмата са изпратени
от Рилската Света обител и са още един детайл на контактите, които професорът продължава да поддържа с рилското монашеско братство. Така
условно може да разделим нашето изследване на две части – материали,
свързани с научната работа на проф. И. Дуйчев и лична кореспонденция.
Един от най-интересните документи, свързани с научната работа на
проф. И. Дуйчев е неговия ръкопис – Заветът на Св. Иван Рилски. Той
се намира в кутия № 183. В нея се съдържат голям брой ръкописни и
машинописни страници с впечатляващ брой коментари, написани на ръка, преводи на житията на св. Йоан Рилски (преводите са направени от
проф. Дуйчев), фишове, бележки, снимки и др. Този непубликуван материал беше обработен и издаден в поредицата Из архивното наследство
на проф. Иван Дуйчев през 2000 г.4
В архива на проф. Дуйчев са запазени коректури и на вече публикувани негови книги и статии. По-конкретно, в кутия 354 е запазена коректура на монографията му Рилският светец и неговата обител. Въпросната коректура съдържа 440 листа, върху които е залепена страница от
самото издание, като на първата страница е залепена корицата. Вероятно
това е последната коректура на монографията, тъй като към нито една
от страниците няма негови ръкописни бележки5. Подобна коректура откриваме и в папка 261, но че тя е на фототипното издание на Рилската
грамота на цар Иван Шишман от 1378 г. В този случай са запазени
няколко листа с ръкописни бележки, вероятно едни от последните, които
проф. Дуйчев нанася преди отпечатването на изданието6. В друга кутия – 171, открихме коректура с минимален брой ръкописни бележки
на статията Рилският манастир като книжовно и просветно средище,
публикувана в сборника Пътеки от утрото. Върху тази коректура има
запазена дата, написана на ръка – 2 май 1982 г.7
Вероятно в архива са запазени коректури и на много други публикации на проф. И. Дуйчев, но до този момент те не са издирени. Работата
допълнително се затруднява от неточното отбелязване на съдържанието
на отделните кутии. Така например, в кутия № 357, в която е отбелязано,
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че има материали, свързани с св. св. Кирил и Методий, открихме подробен историографски преглед за Безименното житие на св. Йоан Рилски.
Ръкописът е с обем 11 машинописни страници, като самият автор ги е номерирал от 157 до 167 страница. Може да се допусне, че посоченият ръкопис случайно е попаднал в тази кутия, но за нас той е индикация, че и
в други кутии може да се открият материали по интересуващата ни тема.
От приведените примери се вижда, че в архива на проф. И. Дуйчев се
съхраняват различни материали, свързани с дългогодишните му проучвания и публикациите, посветени на св. Йоан Рилски и неговият манастир.
Прави впечатление, че материалите, свързани с споменатия ръкопис на
проф. Дуйчев – Заветът на св. Йоан Рилски, включват различни по тип
документи, написани на ръка или машинопис, които подробно представят
огромната работа на учения по подготовката на съответното издание, преди то да бъде предадено за печат. От друга страна, част от материалите,
които са свързани с вече публикувани статии или книги, са свързани с
последните коректури, преди ръкописите да бъдат изпратени от автора за
издаване, или коректури, предоставени на автора от самото издателство.
Обяснимо е, че тези, изпратени му от издателствата, съдържат минимален
брой бележки, с които да се изчисти текста от технически грешки или
да се допълни с последни бележки под линия. Материалите, свързани с
процеса на подготовка на дадена публикация (различни ръкописни/машинописни страници с коментарни бележки, фишове, отделни бележки и пр.
не са съхранени). Вероятно авторът, след приключване на работата си по
дадена тема и най-вече след нейното публикуване, сам ги е унищожавал.
Интересна част от архива на проф. Дуйчев във връзка с разглежданата тема са съхранените писма, които той получава от Рилския манастир.
С писмо от 19 февруари 1946 г. проф. И. Дуйчев е поканен да се
включи с материал в юбилейния сборник по случай 1000 години от успението на св. Йоан Рилски. Писмото е подписано от председателя на
Редакционната колегия на сборника проф. Иван Снегаров и нейния секретар М. (?) Костов. Сборникът е издаден през 1946 г., но в него липсва
публикация на проф. Дуйчев. Причините, поради които проф. Дуйчев не
се включва в този сборник, са неизвестни, но едва ли могат да се търсят
в съобразяване с новата политическа обстановка, тъй като тя не му пречи да продължи да се занимава с теми, свързани с българските светци
и манастири, и по-конкретно със св. Йоан Рилски и Рилския манастир
(Вж. Приложение 1). В тази връзка ще припомним, че през следващата
1947 г. излиза монографията му Рилският светец и неговата обител, а
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през 1948 г. – Пътеводител на Рилския манастир“, както и една малка
книжка – Рилският светец и неговият манастир8.
В архива на проф. Дуйчев са запазени няколко писма и картички от
проф. В. Захариев, които ще бъдат обект на бъдеща публикация. Тук ще
обърнем внимание само на две картички, които художникът му изпраща
от Рилския манастир. Първата картичка е с дата 8. 12. 1952 г., а втората
– 8. 08. 1954 г., като на нея има изображение на Рилския манастир. И в
двете картички В. Захариев подчертава колко много го е впечатлила и му
е харесала книгата на Иван Дуйчев, посветена на Рилския светец. (Вж.
Приложение 2 и 3).
Интересна е с оглед разглежданата тема и кореспонденцията на
проф. И. Дуйчев с архимандрит Климент Рилец. Добре известно е, че
Климент Рилец наред с другите си задължения се грижи и за библиотеката на Рилския манастир и дори посещава курс за библиотекари. Освен
това, заслуга на архимандрит Климент е създаването на уникалната етнографска сбирка на Рилския манастир, като именно със събрания от него материал се организира Етнографският музей към Рилския манастир
след извършената национализация на същия9.
В архива се пазят няколко писма от Климент Рилец до проф. И. Дуйчев и едно копие на писмо от професора до архимандрита. Най ранното
писмо е от 13 май 1952 г. От него се разбира, че проф. И. Дуйчев е помолил о. Климент да направи справка в Рилската библиотека дали в нея се
намира книгата на архимандрит Леонид Беседи на св. Кесарий.
В отговора на Климент Рилец се вижда неговото отношение не само като библиотекар, но и на учен към поставената му задача. Същото
отношение е засвидетелствано и в останалите му писма. Той не само
проверя за въпросната книга, която се оказва че липсва в библиотеката,
но по своя инициатива проверява и за други произведения на о. Леонид,
с което се надява да помогне на проф. И. Дуйчев (Вж. Приложение 4).
Следващото писмо е от 4 февруари 1953 г. То е в отговор на молба
на проф. Дуйчев да му бъде направена справка в синаксарен текст от ръкописен триод, в който е описано отблъскването на турците от Цариград
с помощта на Св. Богородица. Климент Рилец сериозно се заема и с тази
задача, като отново се откроява неговия опит като изследовател – подробно обяснява, че текстът е дълъг и е разделен на три части. Също така,
дава точни сведения за неговото съдържания, а на отделен лист, който не
е запазен, преписва редовете, свързани с битката между българите и турците, която вероятно е интересувала проф. Дуйчев. Отец Климент прави
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и сравнение на този текст с публикуван Триод от 1872 г. в Москва, който
съдържа подобен текст. Според него, двата текста не се различават, но
руският е в съкратен вариант (Вж. Приложение 5).
Единственото копие-писмо, запазено от проф. Дуйчев до о. Климент
Рилец е с дата 30 ноември 1954 г. Професорът отправя запитване към
рилския библиотекар във връзка с две приписки от рилски ръкописи,
които според него може да принадлежат на Партений Павлович. Отговорът на това писмо до момента не е намерен (Вж. Приложение 6).
Според писмо от 14 май 1958 г. проф. Дуйчев относно е отправил
запитване към архимандрит Климент Рилец, относно търговска книга на
манастира от османския период. Архимандритът подробно му отговаря,
че през турско време манастирът се е издържал от милостиня, давана от
поклонниците и събирана от таксидиотите, а продукцията от манастирското стопанство е отивала за изхранване на монашеството и поклонниците, които получават безплатна храна през целия си престой в манастира. И тук отново проличава научното отношение на рилския монах към
поставения му въпрос. Вероятно това е и причината проф. И.. Дуйчев да
търси нееднократно неговата помощ (Вж. Приложение 7).
От запазената кореспонденция с архимандрит Климент Рилец става
ясно, че проф. И. Дуйчев педантично е държал да направи справка, да намери необходимата му книга или да получи сведение по въпрос, който го
интересува в момента, като се обърне за помощ към различни библиотеки
и хора. От друга страна, о. Климент се е заемал с поставената му задача и
дава подробни отговори на професора, за да осветли по-добре поставените му въпроси, от което проличава неговия изследователски интерес. Тук
ще подчертаем, че рилския библиотекар е автор на редица научни публикации, което вероятно му помага при изготвянето на съответните справки.
В заключение: научният архив на проф. Иван Дуйчев дава интересни сведения около процеса на работата му върху даден проблем. Заслужава специално внимание и кореспонденцията на проф. И. Дуйчев. В
случая се спряхме само на няколко писма, свързани с темата за Рилския манастир, но в тях ясно се вижда, че професорът е споделял своите
научни занимания и е търсел помощ, когато е било необходимо. Едно
по-сериозно проучване на неговата кореспонденция, както в личния архив, така и в други архиви и фондове, ще ни даде по-пълна представа за
пътя, който проф. Иван Дуйчев следва, за да разреши един исторически
проблем, да оформи своята научна теза или хипотеза, включително и да
подготви съответния текст за издаване.
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Бележки
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култура, 1976, № 8, с. 8–15; Наказанието на крадеца. Епизоди от Киевопечерския Патерик и Житието на Иван Рилски. В: Зборник Владимира Мошина. Београд, 1977, с. 75–79; Проучвания върху средновековната българска история и култура. (Сборник статии). С., 1981 (тук са включени:
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Отшелникът Иван Рилски); Пътеки oт утрото. Очерци за средновековната българска култура. С., 1985 (тук са включени: Рилският манастир
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грамота на цар Иван Шишман от 1378 година. С., 1986. Вж. и: Dujčev, I.
Biobibliographie. Verfaßt von A. Kirmagova, A. Paunova, S., 1996.
4
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на св. Иван Рилски. Из архивното наследство на Иван Дуйчев. С., 2000 г.
5
Книгата е публикувана през 1947 г. и фототипно през 1990 г. Вж.
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6
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Приложения
Приложение 11
Рилска Св. Обитель
До Господинъ № 3 Проф. Иван Дуйчев
19. II. 1946 год. Ул. М. Скала 67
Рилски манастиръ София – Павлово
Тази година се навършват хиляда години от смъртта на Св. Иван
Рилски. По решение на Св. Синод, Св. Рилска Обител ще издаде между
другото Юбилеен сборник, в който ще бъдат поместени изследвания за
живота и дейността на Св. Ив. Рилски и за историята на Св. Рилска Обител, както и за значението ѝ в културното развитие на българския народ.
Назначена е редакционна комисия, която да се грижи за навременното издаване на сборника, който трябва да излезе от печат най-късно до
31. VIII. 1946 г., когато ще се чествува хилядогодишнината от смъртта
на Св. Иван Рилски.
Знаейки Вашата научна дейност и Вашата почит към небесния покровител на българския народ – Св. Ив. Рилски, редакционната колегия
има честа да Ви покани да участвувате със свои студии в Юбилейния
сборник, като Ви моля да представите материалите най-късно до 31 март
т. г. Материалите да се изпратят на адрес – проф. Ив. Снегаров – ул.
П. Волов 15 – София.
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Определен е хонорар от 3000 лева на кола, а за архитектурни скици
и снимки до 12 000 лева.
Председател на редакционната колегия: И Снегаров
Секретар: М (?) Костов2

Приложение 23
Рилска Св. Обител
8.XII. 1952, Св. Климент
Здравей Иво,
Случая ме доведе тук, където празнуват деня на твоя патрон. Тука
всред непрогледна мъгла, пустош, забвение и безмълвие дължа незабравимо изживяване на твоята вдъхновена прекрасна творба Рилският светец. Първото ми пожелание е: за всегда да се радваш на крепко здраве и
всякакво благополучие и да ни ощастливиш с нови подобни творби.
Винаги твой бай Васил.

Приложение 34
София. Павлово 18
Ул. Знаменосец 5
За Професор Иван Дуйчев
Р. М. 8. VIII. 1954.
Сърдечни поздрави от Рилската Св. Обител, в която не се виждаше
никъде най-хубавата и ценна книга, написана за манастира и за неговия патрон. Следвайки стъпките на моя бележит съгражданин …5 тук си
спомнян с най-добри чувства за теб.
Бай Васил

Приложение 46
Архимандрит Климент Рилец
Библиотекар
Рилски манастир 13
Маи 1952 год.
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Многоуважаеми Господин Професоре,
Получих любезното Ви писмо след като се завърнах от София, та
прощавайте, че някой ден се забави отговора.
Направих справка относно интересуващата Ви книга: Бесıды св.
Кесарiя, но се оказа, че такава няма в нашата библиотека. От трудовете на Архиан. Леонида имаме само 3 отпечатъка от Изданието Общества Любителей древней письменности, които се отнасят към годините
1867–70.
Като Ви пожелавам всичко хубаво оставам с поздрав уважающия
Ви: Архмр. Климент!

Приложение 57
Архимандрит Климент Рилец
Библиотекар
Рилски манастир
4 февруари 1953 год.
Многоуважаеми господин Дуйчев,
Снощи получих препоръчаното Ви писмо, на което и бързам с настоящия отговор.
Прегледах внимателно въпросния ръкописен триод. Словото, за
което споменава Спространов, в същност е синаксари на събота от 5-та
седмица на вел. пост, когато се чете целия акатист на Пресв. Богородица.
Както винаги чрез синаксари се дават полонения за празнуваното събитие, така и тук се обяснява по какъв повод е било учредено от Църквата
да се чете на този ден акатиста. Понеже този синаксар е доста голям
(обхваща 15 ръкописни страници от голям формат гъсто изписани), то за
улеснение на слушателя той е разделен на 3 части. В него се споменава
за 3 исторически събития – нападения върху Цариград през различни
епохи, които нападания са били сполучливо отблъснати, благодарение
на чудотворната помощ на Пресв. Богородица.
На л. 347 започва помествуването на третото отблъскване на противниците от Цариград. Тези противници тогава са били турци. Това
е станало при император Лъв Исаврянин. След като победили Персия,
Египет и Либия те са се насочили върху Цариград. В Словото се казва,
че турските войски са били предвождани от двама военачалници. Единият от тях се насочил срещу българите и е бил разбит от тях. Другият
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се насочил с по-голяма войска срещу Цариград. Описанието на поражението на турците от българите е само в няколко реда, което тук прилагам
преписано на отделно листче8, а поражението на турските войски, които
се насочили срещу Цариград е по-обширно (обхваща 5 страници).
Предполагам, че целия синаксар, който почествува за историческите събития от византийската история няма да Ви интересува, но
ако е необходимо за преписване аз мога да Ви предложа моите услуги.
Мога да препиша с църковно-славянски букви с най-големи подробности и точно. Предполагам, че Вие бихте могли в такъв случай да ми
издействувате някакъв хонорар за труда. Ако-ли това е невъзможно и
за вас би имало интерес да получите командировка за целта от БАН,
то нямам нищо против това и готов съм да Ви бъда на разположение,
когато дойдете насам.
А сега като Ви пожелавам всичко хубаво оставам с поздрав уважающия Ви: Архмр. Климент.
P. S. Направих справка и сравнение на ръкописния гореспоменат
триод с такъв издаден в Москва 1872 г. Има такъв синаксаръ и в печатния триод, само че е доста съкратен и не е разделен на три части.

Приложение 69
30. XI. 1954 г.
До почитаемия Архимандрит Климент Рилец
Рилски монастир
Многоуважаеми и любезен отец архимандрит,
Както вече няколко пъти, така и сега аз си позволявам да Ви обезпокоя с една научна справка относно Вашите рилски ръкописи. Работата се състои в следното. Преди няколко години преглеждах приписката,
която е отбелязана в описа на Е. Спространов (сс. 44–45), с начало: ИСТИННА… и без край, защото листът е прерязан. Ръкописът, както пише
Спространов, е от XVI в., а приписката не може да се датира точно. Според описвача, по почерк приписката приличала на приписката към ръкопис № 33 (с. 37). Интересува ме да зная, дали е вярно моето впечатлени,
че всъщност приписката по почерк наподобява известната приписка на
Партений Павлович, обнародвана у Спространов на с. 93. Когато сега
трябва да напиша това в една моя статия, обзеха ме някакви съмнения.
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Тъй като нямам възможност да пристигна в този миг в монастира, моля
Ви да сверите и Вие двете приписки по правопис и почерк, та да ми
съобщите Вашето лично впечатление. С това ще ми направите една извънредно голяма услуга.
Когато акад. Кристанов посети, преди около месец, обителта, аз бях
помолил да се направят снимки от известния ръкописен Шестоднев на
св. Василий, изложен в Вашата библиотека. Може ли отец Теодосий да
направа няколко снимки от ръкописи. Това би спестило едно идване до
монастира. Като Ви благодаря предварително за голямата услуга, моля
Ви да приемете израза на моята най-голяма почит към Вас10.

Приложение 711
Архимандрит Климент Рилец
Библиотекар
Рилски манастир
До
Проф. Иван Дуйчев
Ул. Знаменосец № 5
София – 18, Павлово
14 май 1958 год.
Многоуважаеми Господин професоре,
По повод запитването Ви относно търговски книги и документи
дължа да кажа, че монастира през турското робство с търговия не се
занимавал. Издръжката на монастиря идела главно от милостинята, било събирана от таксидиоти, било донасяна от поклонниците. Всички
произведения от земеделското и скотовъдното стопанство са били изконсумирани отчасти от живущите в монастиря (монаси и служещи), но
по-голямата част от тях отивала за посрещането на поклонниците, които
получавали безплатна храна от монастиря през цялото време на престояването им в монастиря.
Експлоатацията на монастирските гори започва едвам в началото на
ХХ в.
Като пожелавам на Вас и на Г-жа Л. Лихачова всичко хубаво от Господа Бога, оставам с поздрав.
Уважаещия Ви: Архмр. Климент.
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Бележки
Писмото е на бланка на Рилския манастир, в която има текст на
машинопис и ръкописен текст. За по-голяма яснота даваме ръкописния
текст в курсив.
2
Не сме сигурни в разчитането на първата буква на името на секретаря, възможно е да се разчете и като Л и С. Писмото има и печат на
Рилския манастир.
3
Текстът на картичката е написан на ръка.
4
Текстът е написан на ръка.
5
Тук текстът не може да бъде разчетен.
6
Текстът е написан на пишеща машина. Подписът на архимандрит
Климент е даден в курсив.
7
Текстът е написан на пишеща машина. Подписът на архимандрит
Климент е даден в курсив.
8
Това „листче“ до момента не е намерено в архива на проф. И. Дуйчев.
9
Писмото е написано на пишеща машина с изключение на датата,
която е отбелязана на ръка в горния ляв ъгъл. Даваме я в курсив.
10
Писмото не е подписано, но това може да се обясни с факта, че то
е копие.
11
Писмото е написано на пишеща машина, като в горния десен ъгъл
има печат на о. Климент. Печатът и подписа са дадени в курсив. Писмото е отпечатано върху бланка на манастира, като в горния ляв ъгъл има
снимка на обителта.
1
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ПРОФ. ИВАН ДУЙЧЕВ И МИСИЯТА
МУ В КОСТУР ПРЕЗ 1941 г.
Светозар Ангелов, ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“

Т

емата на настоящата публикация е посветена на дейността на
проф. Иван Дуйчев през лятото на 1941 г. като преводач при италианските военни части и застъпник на българското население в град Костур и Костурско. Тази специфична и сравнително по-малко позната работа
на големия български историк, изпратен там лично от Министър председателя Богдан Филов, го разкрива като един отговорен човек, който истински
обича родината и сънародниците си, доказвайки го с неуморната си работа.
По време на проучването бе подбран фотодокументален материал от личния архив на проф. Дуйчев, съхраняван в Центъра за славяно-византийски
проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, който досега не е публикуван.
На 6 април 1941 г. 12-а германска армия започва офанзива срещу Гърция и Югославия. След седмица Белград капитулира, а немският танков
удар по долното течение на р. Вардар, довежда до завладяването на Солун
и до разгрома на гръцката отбрана. След тежките поражения и загуби на
23 април 1941 г. представителите на Германия и Италия подписват акта за
безусловна капитулация на Гърция. От гръцка страна акта е подписан от
ген. Георгиос Цолакоглу, който по-късно ще състави правителство1.
На 29 април 1941 г. е сформирано гръцко марионетно правителство
на Г. Цолакоглу. Членовете на кабинета се задължават в тесен контакт
с войските на Оста да възстановят реда и спокойствието…вярно да
сътрудничат в осъществявания от войските на Оста планиран нов ред
в Европа. Почти целият съществуващ до окупацията държавен апарат на
Метаксасовия режим, вкл. полиция, жандармерия и органите на държавна сигурност, преминават на служба при окупаторите2.
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С установяването на германска и италианска окупационна власт в
Гърция, командванията им получават наставления да толерират и не
дразнят с нищо гръцкия народ, като по този начин се стремят да го
приобщят към идеите на националсоциализма и фашизма3.
На 17 май 1941 г. Гърция е разделена на две окупационни зони. В
германската са включени най-важните във военно отношение области –
Атика, крайбрежието на Сароническия залив с пристанище Пирея, Крит,
Централна и част от Западна Егейска Македония и др. Окупираните от
Вермахта гръцки територии са разделени на три военноадминистративни
района. Първият е Северна Гърция (областта Солун – Егея) в който влиза
и Халкидическия полуостров. Останалите две военноадминистративни
области са Южна Гърция и остров Крит. В техните командвания е съсредоточена висшата военна и административна власт, а те от своя страна са
подчинени на Върховното командване на Вермахта на Балканите4.
В италианската окупационна зона са включени Епир, Тесалия, част
от Централна Гърция, Пелопонес и др. При подялбата на Егейска Македония италианците включват в своята окупационна зона почти целия
окръг Пиерия (Катерински), половината от окръг Костур и една трета от
областта Кожани (околиите Гревена и Сятиста). Заставайки срещу интересите на България в западната част на Егейска Македония, италианските управляващи са на твърда позиция, че Костур принадлежи на Италия,
а Леринско е нейно „жизнено пространство“. Италианските войски в този район са концентрирани в Костур. Те приемат окупационната власт
над града от германците на 6 юли 1941 г. Първите дислоцирани италиански военни части са под командването на полковник Д. Ферара, който е
военен комендант на града и района – до края на септември 1941 г. Негов
приемник като командир на гарнизона и комендант на града е генерал
Дж. Дел Джудиче – до края на 1942 г. През лятото на 1942 г. костурският
гарнизон е съставен от 5000 души. В началото на септември 1942 г. част
от италианските военни части в Костур се изтеглят към Атина. През декември 1942 г. в Костур е разположен 13-ти пехотен полк „Пинероло“,
наброяващ около 4300 души. Той е под командването на полковник Алдо
Вениери, също така и военен комендант на града5.
Със заповед от 18 април 1941 г. до българския Щаб на войската,
подписана от началник щаба на 12-а армия ген. Ханс фон Грайфенберг,
се съобщава за нареждането на Главното командване на Вермахта и за
съгласието на Фюрера, български войски да заемат територията между
р. Струма и линията Дедеагач – Свиленград (Беломорието). Това искане
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е засвидетелствано и в директивата на Хитлер от 13 април за българска
окупация на тези земи. Цар Борис III се съгласява предложението да бъде
прието, но „не за окупация“, а за да се запази „редът и спокойствието“6.
На 20 април 1941 г. подразделенията на 2-а българска армия започват заемането на определения участък. В същия ден външният министър
И. Попов уведомява българските легации във Вашингтон, Виши, Москва, Букурещ, Стокхолм и Буенос Айрес за навлизането на българските
войски в Беломорието и Вардарска Македония, за „да осигурят реда и
спокойствието на населението“7.
Едновременно с военното заемане на Беломорието, се пристъпва и
към организиране на българската държавна власт. Българското правителство решава да не формира специално управление в областта, а то да
бъде както в старите предели. През целия период на българското управление, усилията на София са насочени към нормализиране и развитие
на всички сфери на живота в тези земи. Това специфично отношение
ще струва на българската държава много усилия и огромни финансови
средства. Местните жители се поставят при коренно различни военновременни условия, за разлика от техните сънародници в зоните на Германия и Италия, където окупационният режим е тежък8.
След съставянето на ново гръцко марионетно правителство се
пристъпва и към формиране на местни органи на властта. В западната
и централната част на Егейска Македония е създадено „Главно губернаторство Македония“ със седалище Солун (с ранг на Дирекция в Министерство на вътрешните работи). На 19 април за главен губернатор е
поставен ген. Р. Рангавис (дотогава посланик в Берлин). Командващият областта известява населението, че главния губернатор управлява от
името на атинското правителство, под контрола на германските власти9.
Основен ресор в губернаторството е Главната областна инспекция.
Към нея е Административната инспекция, която е военна служба. В нейно подчинение е звеното за събиране на информация, имащо за цел борбата срещу „чуждите пропаганди“.
В периода 1941–1944 г. българското представителство в Гърция се
разширява. Заедно със съществуващата дотогава българска легация в
Атина, на гръцка територия се създават и някои други наши служби и
звена. През втората половина на април в Солун е организирано представителство на българското правителство, оглавено от проф. Димитър
Яранов. В него са включени университетските преподаватели, професорите Веселин Бешевлиев, Никола Саранов и Иван Трифонов. Те са
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ангажирани лично от премиера Богдан Филов да поддържат връзка с
германските власти по македонския въпрос. Заедно с това на представителството са предоставени и консулски функции10.
Въпросът за отношенията на българското представителство и италианските военни власти в западната част на Егейска Македония оставал неразрешен. По този повод през юли 1941 г. в Битоля е организирана
тристранна среща. От българска страна участват Д. Яранов, преводачът
на германската комендатура в Лерин капитан Цв. Младенов, преводачът
Митков и битолският областен директор Т. Павлов. От германска страна
се явяват майор Денглер, капитан Гризе, а от италианска страна – началникът на костурския гарнизон полковник Д. Ферара. Тогава се постига и решение за назначаване на български преводач към италианската комендатура в Костур. С одобрението на дивизионния си командир,
костурският комендант се съгласява да приеме тогавашния доцент Иван
Дуйчев „като застъпник на българското население“. Той лично е инструктиран от Богдан Филов и на 7 юли 1941 г. пристига в Костур с дипломатически паспорт като представител на българското правителство11.
Една от най-важните задачи на представителството е да проучи демографското състояние на Егейска Македония и да се установи броя на българското население. Осъществяването на това начинание е улеснено от желанието на егейските българи да създадат своя общинска власт в селищата
с компактно българско население, а също така и от желанието на германските власти да им бъдат предоставени нужните демографски доказателства. При изпълнението на тази отговорна национална задача голяма активност проявяват Иван Дуйчев в Костурско и капитан Младенов в Леринско.
Преброяването в тези области се осъществява по тяхно лично указание, а
резултатите са отразени в официално заверени документи. Д. Яранов също
се включва активно в тази задача. През август 1941 г. той обикаля 18 села
в източната част на Преспанско, намиращи се в италианската окупационна
зона. По време на обиколката му италианските власти му създават сериозни
проблеми и даже го задържат. За резултатите от извършеното преброяване
Д. Яранов информира външния министър през август 1941 г.12
Събраните статически сведения за егейските българи се обобщават и
прецизират в българското представителство в Солун като се превеждат на
немски, английски, френски и руски език с оглед защитата на българските
национални интереси пред бъдещите следвоенни международни форуми13.
През август 1941 г. в Солун е създадена и Служба за връзка с командването на областта Солун – Егея (първоначално оглавявана от ка112
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питан Сава Иванов, а впоследствие от майор Любомир Митков). На подчинение на службата са българските преводачи към комендантствата на
германските и италианските военни власти в Егейска Македония. Тези
две български институции поемат непосредствената защита и закрила
на местните наши сънародници от издевателствата на гръцките власти и
терора на нелегалните гръцки структури. С активната роля на майор Л.
Митков в областта се възражда българското църковно и просветно дело
с откритите в Солун българска църква и българско училище14.
След капитулацията на Гърция възроденият национален дух на егейските българи придобива своите конкретни очертания. На 1 май 1941 г.
е създаден Българският клуб в Солун, първата масова обществена организация на нашите сънародници. Броят на неговите членове достига 20
хиляди души15.
В такава обстановка на 7-и юли 1941 г. Иван Дуйчев е изпратен лично от Богдан Филов като преводач при италианските войски в Костурско. Ето какво споменава в дневника си Филов: „5 юли …следобед Попов
дойде у дома по проверка на документи; дойде и Севов да се информира
за разговора му с Маджистрати. Дойде и проф. Яранов, който току-що бе
пристигнал от Солун. Дадохме му някои наставления. Италианският комендант в Костур, със знанието на генерала си, бил съгласен да приеме
проф. Дуйчев при себе си като застъпник на българското население“16.
По нататък в дневника на Филов четем: 7 ноември … през време на
съвета ме посети Бекерле… Засегнахме и въпроса за българите в гръцка Македония… Той твърди, че всички наши оплаквания, след надлежна
проверка се оказали безосновни. Това го изложило и в Берлин, понеже
той се застъпвал за нас. Генерал Кренцки в Солун толкова се нервирал,
когато почвал Бекерле да му говори за нашите оплаквания, че просто
скачал от мястото си. Отговорих, че не ме учудват тези опровержения, понеже разследванията се правят чрез гръцките власти. Ние нямаме представители на самото място. Не мога да допусна, че всички тези
десетки или стотици случаи, за които имаме оплаквания, са все измислени. Особено пълно доверие имам в рапорта на проф. Дуйчев. Обърнах
му вниманието, че германците трябва да влизат в положението на нашето население, което ги е посрещнало с отворени обятия като приятели и съюзници, а сега се вижда пак изоставено на гръцкия произвол17.
През лятото на 1941 г. въпреки предизвикваните затруднения от
гръцката администрация, специално създадена българска комисия организира преброяване на сънародниците си в Гумендженска околия. В
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Гумендже и още 15 села общият брой на българите възлиза на 6 595
души. Петиции със списъци са изпратени от всички села в Леринско,
Костурско, Воденско, Ениджевардарско и Гумендженско. Подобни преброявания на българите пред окупационните власти са извършени и в
отделни райони на Негушка, Солунска, Кукушка, Лагадинска и Нигритска околия. Установява се, че в централната част на Егейска Македония
(района между реките Вардар и Струма) живеят около 30 000 българи,
11 000 от които в Солун18.
В условията на засилен патриотичен подем сред българското население в Егейска Македония, членовете на представителството на българското правителство и най-вече Димитър Яранов и Иван Дуйчев взимат активно участие в създадената организация и за изготвяне на демографски
статистически сведения. През август 1941 г. Яранов извършва обиколка
на селата в района на източна Преспа (северната част на Костурско, т.нар.
малка Преспа) и установява, че в 18 села живеят 9087 българи и 1060
преселници от Мала Азия. Много активна дейност развива и Дуйчев в
Костурско. Той успява да организира събирането на статистически данни
за населението по народности в 108 селища в района от всичко 12019.
Според извършените демографски проучвания, направени от университетските преподаватели от българското представителство, към
май-юли 1941 г. в западната част на Егейска Македония живеят общо
326 847 души. Българи – 182 656 (55,88%), гърци – 125 315 (38,33%),
власи – 14 421 (4,40%), албанци – 1985 (0,60“), евреи – 790 (0,02%) и
други националности – 1680 (0,51%)20.
Но да се върнем на мисията на Ив. Дуйчев в Костур. Веднага след
пристигането си в града на 7 юли 1941 г. той прави официално запитване
до гръцките власти за националния състав на населението в района. Те
му отговарят, че броят на българите в Костур е само 24, а в същото време
еврейските семейства там са 168 на брой. Ив. Дуйчев ежедневно помага
за решаването на редица въпроси, свързани с проблемите на местните българи. За това ясно свидетелства воденият от него дневник. Още
в първите дни, след пристигането му, в италианското комендантство в
Костур идват българи от селата в района. Те се оплакват пред командващия гарнизона и комендант полковник Д. Ферара от издевателствата
и неправдите, извършвани от гръцките власти. Ив. Дуйчев отбелязва, че
тези жалби са свързани със забраната да се говори български език, арести и побой над лица, забрана да упражняват занаята си и др. Потърпевшите поставят и въпроса за откриване на български училища. До края
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на юли и през август Ив. Дуйчев продължава да приема хора от Костурско с различни жалби. Има дни, в които той се среща с 20–25 души свои
сънародници. По време на разговорите си с тях, освен решаването на
поставените въпроси, Иван Дуйчев събира и информация за състава на
населението в селищата21.
Дейността на Ив. Дуйчев за защита на българското население в
Костурско поражда силно недоволство сред местните гръцки власти. Те
правят всичко възможно да го злепоставят пред италианските власти.
Полковник Д. Ферара получава многобройни писма срещу престоя на
българския преводач. Гърците отправят и официален протест до главното командване на италианските войски в Гърция. За да не се усложняват отношенията с гърците от италианска страна е взето решение Иван
Дуйчев да бъде отстранен от Костур. На 16 август полковник Д. Ферара
съобщава на Ив. Дуйчев за донесение на гръцката жандармерия, според
което той е обвинен, че подтиква българите от село Апоскеп да ликвидират трима тероризиращи ги гърци. Италианският комендант препоръчва
на българския представител да замине за Солун за 10–15 дни. На 17 август Ив. Дуйчев напуска Костур. В своя дневник той отбелязва: Ще се
върна! С победа! Не искам да мисля за позора, но ще го измия!... Същият
ден, на път за Солун, Дуйчев е арестуван от гръцките жандарми в Лерин.
Благодарение на проявеното хладнокръвие и самообладание той успява
да се освободи. На 1 септември Д. Яранов информира външното министерство в София: Доцент Иван Дуйчев, настанен от мен като преводач
в Костур, бе принуден да се прибере в Солун докато мине визитата на
генерала – шефа на началника на гарнизона в Костур22.
По това време в Солун пристига и полковник Д. Ферара, който се
опитва да изглади инцидента, като изтъква толерантното си отношение
към българското население и взетите мерки за защитата му. Тогава без
много шум „на четири очи“ му е връчен българския орден „Св. Александър“ III степен с мечове23.
През първата половина на септември 1941 г. по инициатива на италианците Ив. Дуйчев отново пристига в Костур, където извършва старите си задължения. Той съдейства всекидневно за решаването на многобройни проблеми на местните българи. Те търсят помощта му за освобождаване от арест на свои близки, за уреждане на формалности при
отпътуването им в България.
Десетина дни след завръщането на Ив. Дуйчев в Костур и след поредното гръцко донесение пред висшето италианско командване в Ати115
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на е решено той да бъде отстранен като преводач. На 21 септември италианците разпитват Дуйчев и го обвиняват в шпионаж. Всъщност това е
формалния повод за изгонването му. На следващия ден той заминава за
Солун. Тогава Дуйчев отнася много ценни документи, доказващи българския характер на населението, оригинални списъци от проведеното
през лятото преброяване на населението в Костурско, а също и молби и
изложения на българите срещу гръцкия терор24.
На 24 септември Ив. Дуйчев се завръща в София. По време на срещата си с Б. Филов на 29 септември, той подробно го осведомява за ситуацията в Костурско. Тогава Дуйчев отчитайки отстраняването му от
италианските власти и това, че смята „работата си за завършена“ иска от
министър-председателя да бъде освободен от длъжността си в Егейска
Македония. Премиерът го съветва да не прекъсва връзките си с Костур
и тамошните италианци и периодично да отива до там. На 3 октомври
1941 г. Д. Яранов и Ив. Дуйчев отново се завръщат в Солун. Двамата
посещават солунското село Айватово, където местните българи се страхуват да разговарят с тях, заради гръцките репресии. На 20 октомври
Яранов и Дуйчев заминават с кола за Костур. На пътя те са пресрещнати
от трима българи от с. Старичани, Костурско, които им се жалват, че
непосредствено след заминаването на Дуйчев, синовете им са арестувани от гръцката жандармерия. В леринските села Баница и Горничево,
селяните впечатлени от военните им униформи ги посрещат с възгласите „Наши братя!“. След кратък престой в комендантството в Костур,
Дуйчев и Яранов продължават към Корча, вероятно за да разговарят с
командването на италианската дивизия за положението на българите в
Костурско. Преминавайки през селата Лабаница и Косинец, Дуйчев отбелязва в дневника си: Всички са радостни, че виждат българи25.
Тук за първи път се публикува Заявлението от доц. Дуйчев до Декана на историко-филологическия факултет от 20 октомври 1941 г., в което
той възнамерява да възобнови преподавателската си работа по българска
история след повече от три месеца прекъсване, заради мисията му в Костур. Дуйчев моли да му бъде разрешен 25-дневен отпуск, за да подготви
лекционния си курс. Заявлението е подадено от Солун26.
На 23 октомври Ив. Дуйчев подава молба за освобождаване от длъжност пред началника на „Службата за връзки“. В същото време (25 октомври) става известно, че ген. Джелозо е съгласен Дуйчев да се върне като
преводач в Костур, но българският учен е категоричен и на 1 ноември
1941 г. е освободен (официално) от длъжност от военното министерство.
116

Проф. Иван Дуйчев и мисията му в Костур през 1941 г.

На 2 ноември Ив. Дуйчев се завръща в София и на другия ден в университета представя на проф. П. Мутафчиев доклада си за положението
в Егейска Македония. Изключително впечатлен той препоръчва да бъдат
връчени преписи от доклада на военния министър и началника на щаба.
На 5 ноември Ив. Дуйчев се среща с проф. Б. Йоцов, който оценява неговата мисия, приема доклада, за да го връчи на премиера. Ив. Дуйчев споделя впечатленията си и с проф. М. Арнаудов27. На същата дата Дуйчев
подава отново заявление до Декана на Историко-филологическия факултет, което е сходно с това от 20 октомври от Солун. В това заявление той
обяснява, че след четиримесечно откъсване като преводач в Костур, иска
да възобнови лекциите си по българска история, но поради изживените
несгоди, здравословното му състояние по това време е лошо и иска 25
дневен отпуск, за да се съвземе и да подготви лекциите си.
След завръщането си в София Дуйчев успява да запознае академичните среди с положението на сънародниците ни в Егейска Македония. За
да провокират интереса на широката общественост към историческото
минало на областта той и колегите му Д. Яранов и В. Бешевлиев замислят издаването на научно списание „Беломорски преглед“. През 1942 г.
излиза от печат първия том на изданието. Той съдържа материали от осъществена през месец май 1942 г. експедиция от тримата учени в Серес,
Драма, Кавала, о. Тасос, Ксанти, Гюмюрджина (днес Комотини) и Дедеагач (днес Александруполис). През лятото на 1943 г. те извършват експедиция и до Света гора, когато посещават много от атонските манастири
като резултатите от нея са включени във втория том на Беломорски преглед. За съжаление целият тираж на това издание изгаря в Придворната
печатница по време на бомбардировките над София през 1944 г.
След края на Втората световна война гръцките власти задържат доста
български граждани (военни и цивилни), за да бъдат изправени пред гръцки съд като военнопрестъпници, заедно с германски и италиански военни
за деянията им по време на окупацията на Гърция. От българска страна в
Министерския съвет е взето решение защитата да бъде поверена на Стоян
Бояджиев, специалист по международно право, владеещ няколко езика и
познавач на македонския въпрос. За осъществяване на тази задача той се
обръща към митрополит Стефан. Създаден е граждански комитет за защита на българските военнопрестъпници като Ст. Бояджиев става секретар
на този комитет. Предаден му е списък с 18 обвиняеми, начело с генерал
Иван Маринов (комендант на битолския гарнизон), сред които за негова
голяма изненада е и близкият му приятел Ив. Дуйчев. В гръцките обвине117
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ния Дуйчев присъства като „извършил грабеж на културното наследство
на населението и конфискувал ценни исторически документи“. В спомените си Ст. Бояджиев разказва: „Извиках Дуйчев незабавно в кантората си.
Разбрах от него в какво е обвиняван от гърците. След като германските
войски окупираха Гърция, Иван Дуйчев заедно с Димитър Яранов решават
да обиколят Егейска Македония и се срещнат с българското население
там. За реализиране на плана си привличат собственика на печатницата
Николай Божинов. Той разполага с един мощен мотоциклет с кош и с него обикалят всички селища в Егейска Македония. Срещат се с местното
население, снимат разни документи на българските черкви и читалища,
събират документация относно числеността на населението и пр.“.
В България се пристъпва към издирването на лицата от списъка,
задържането и предаването им на Съюзната контролна комисия и изпращане в Атина. Тогава Ст. Бояджиев, уведомявайки Дуйчев за грозящата
го опасност му предлага следното: написва некролог, в който се съобщава за трагичната и внезапна смърт на Иван Дуйчев. Текстът е даден
веднага на техния близък приятел Н. Божинов да го отпечата в десетина
броя. Дуйчев го разлепя из квартал Павлово, където живее и след това
незабавно напуска София за няколко месеца. Ст. Бояджиев го съветва да
замине за едно търновско село, но вероятно тогава пребивава известно
време в Рилския манастир. По този начин Дуйчев е спасен.
В тази публикация представих известните факти около мисията на
проф. Иван Дуйчев в Костур през 1941 г. Избрах думата мисия, тъй като
смятам, че е най-подходяща, а и вярвам, че и самият Дуйчев я е приел и
изпълнил така – а именно – отговорно, достойно и самоотвержено.
Накрая ще си позволя да завърша с един цитат от проф. Ив. Дуйчев:
За цялата тази дългогодишна дейност на издирване, обнародване и
проучване на паметници и извори за нашето историческо минало, никога
не съм очаквал материална награда. Вършех това наистина с дълбокото
съзнание, че изпълнявам един дълг – дълг към този народ, чийто син съм и
с който се чувствам неразлъчно свързан, комуто дължа безкрайно много.
Като човек и като изследвач на миналото, откъсна ли се от своя народ
– ще загубя почвата под нозете си даже, ако бих живял при най-добри
условия другаде. А дали в действителност съм изпълнил добре или зле
този дълг – това други ще присъдят. Който много работи, той естествено и ще греши. Не това обаче, простете, е най-важното. Най-важното са онези нравствени подбуди и начала, които ръководят научната
дейност, на която е посветен един изследователски живот …“.
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ПРИНОС КЪМ АРХИВНОТО НАСЛЕДСТВО
НА АКАД./ПРОФ. ИВАН ДУЙЧЕВ – ЕДНО
НЕИЗВЕСТНО ПИСМО
доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева
ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал – Смолян

А

кад./проф. Иван Симеонов Дуйчев (1907–1986) е личност, в чиято съдба по особен начин се преплитат персоналната му мисия и историческата енергия на времето, в което живее и твори. Той е
един от най-изявените представители на българския интелектуален елит
и историческа мисъл. Затова биографията и професионалната му дейност представляват интерес и предизвикателство за изследователите. В
тази връзка е важно да бъде отбелязано, че неговото архивно наследство
все още не е проучено като обем, местонахождение и състав. Ето защо
коректното му издирване и привеждане в известност е гаранция за реализирането на обективни научни изследвания1.
Обект на настоящото изложение е открито копие на неизвестно
досега писмено изложение с автор акад./проф. Иван Дуйчев, адресирано до акад. Ангел Балевски (1910–1997), председател на БАН през
периода 1968–1988 г. Въпросното писмо е с дата – 19 март 1969 г., и
се съхранява в Архива на Комисията за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
(АКРДОПБГДСРСБНА)2.
Извън всякакво съмнение, посоченият документ е не само ценен
исторически извор, но и част от архивното наследство на акад./проф.
Иван Дуйчев. В случая обаче става въпрос за т. нар. документални следи,
свързани с акад./проф. Дуйчев, които се намират в други учрежденски
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и лични фондове, съхранявани в различни архиви. А що се отнася до
неговия личен фонд, както е известно, същият се намира в Центъра за
славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ – ЦСВП.
Трябва да се отбележи, че от архивна и историческа гледна точка без
предварителното издирване и проучване на цялостното архивно наследство на личност от неговия ранг, на практика е невъзможно да се направят
коректни изследвания за драматичните обрати в живота и академичната
му кариера, включително и научните приноси от гледна точка непубликуваните ръкописи, намиращи се в споменатия личен фонд в ЦСВП.
По-конкретно, в рамките на така формулираната тема ще бъдат разгледани следните въпроси:
– възможности за съставяне на идеален опис, в конфигурацията
архивен фонд – документални следи, като предпоставка за проучване
на живота, делото, научното творчество и приносите на акад./проф.
Ив. Дуйчев;
– извороведски анализ на новооткритото „писмено изложение“ от
акад./проф. Ив. Дуйчев до акад. А. Балевски;
– археографско оформяне и публикуване на документа в приложение по научно-критичния начин с нормализация на правописа.
***
Акад./проф. Иван Дуйчев е от онези личности, които оставят изключително богато и разнообразно архивно наследство. По известни
причини, посочени в завещанието му, в бъдеще предстои научно-техническата обработка на документите и ръкописите в личния му архив,
съхраняван в ЦСВП. Именно този архивен и ръкописен комплекс е сравнително най-значимият информационен ресурс относно неговата биография и научно-преподавателска дейност3.
В действителност обаче се оказва, че дори и най-богатият личен
фонд не е достатъчен като изворова база за изследователя, предвид съществуващите документални следи, които също трябва и могат да се открият в учрежденски фондове или във фондове на други лица, свързани
с дадения фондообразувател, чрез методите на архивната евристика. В
резултат значително се обогатява изворовата база, разположена в логическата схема: архивен фонд – документални следи, за да бъдат установени, както отбелязахме, параметрите, местонахождението и документалния състав на цялостното архивно наследство на дадена личност.
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Архивното наследство на акад./проф. Дуйчев също предполага издирване на въпросните документални следи в следните архивни фондове:
– Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“(НБКМ), Централно управление на архивите (ЦУА), Комитета за култура (КК), Министерство на вътрешните работи (МВР), Министерство на външните
работи (МнВР) и др., съхранявани в Централния държавен архив (ЦДА)4;
– архивният фонд на Института по история при Българската
академия на науките (ИИ при БАН) и кадровите досиета на акад./проф.
Дуйчев в Научния архив на БАН (НА – БАН)5;
– трудовото досие на акад./проф. Дуйчев в Университетския архив
на Софийския университет (УА – СУ);
– архивният фонд на СУ „Св. Климент Охридски“ в Държавен архив – София6;
– документи от архивния фонд на ХІV отдел към Първо главно
управление – Държавна Сигурност, Културно-историческо разузнаване
(ПГУ – ДС, КИР)7, документи от неархивирано литерно дело, рег. №
3021 „Островът“ (обект Ватикан)8 и материалите от четирите разработки за акад./проф. Ив. Дуйчев: 1) Досие на проф. Иван Дуйчев (25.
09. 1945 г.–26. 09. 1950 г.); 2) Отчетно дело № 7241 Иван С. Дуйчев
(11. 02. 1955–27. 04. 1960 г.); 3) Дело за оперативно наблюдение № 5767
Католик, в 3 тома (10. 12. 1969–22. 07. 1986 г.); 4) Дело за оперативно
наблюдение № 9126 Архиварят (5. 10. 1972–27. 04. 1978 г.), намиращи
се в АКРДОПБГДСРСБНА9.
Важно е да поясним, че документите от архивите на бившите български специални служби не трябва да се използват като самостоятелна
и достатъчна изворова база за проучвания относно живота и делото на
акад./проф. Ив. Дуйчев. Те могат само да допринесат за допълване или
коригиране на отделни факти, за конструиране на различни хипотези и
т. н., но само в контекста на целия наличен архивен комплекс за него. В
този смисъл, изследвания, основани само на такъв вид документи, не са
оправдани от научна и професионално-етична гледна точка.
Посочените документални следи, предимно от вида административни документи, наистина трябва да бъдат част от изворовата база за
акад./проф. Иван Дуйчев.
Също така, необходимо е да се проучат и архивните фондове на лицата, които през годините са били свързани с акад./проф. Ив. Дуйчев
– колегиално, приятелски и др. Предвид неговите професионални контакти с чуждестранни академии, университети, институти и световно
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известни учени, обект на самостоятелно проучване трябва да бъдат и съответните чуждестранни учрежденски и лични архивни фондове, в това
число и съответната кореспонденция – служебна и лична.
Следователно издирването на въпросните документални следи, като
част от архивното наследство на акад./проф. Дуйчев, е задача от първостепенна важност за реализиране на научни дирения, които да са адекватни на историческата истина за него. На практика подобна задача е не
само сложна за изследователите, но изисква време. Реконструирането
на архивното му наследство с помощта на хибриден справочник от вида
идеален опис и своден каталог предполага решаването на няколко основни въпроса:
– конкретизиране на факторите, които предопределят съдбата
на архивното му наследство в релацията биография на фондообразувателя – история на документалното му наследство;
– издирване и извороведска оценка на документалните следи за
него в съответните лични фондове на други лица и учрежденски фондове не само у нас, но и в чужбина;
– установяване по пътя на логиката и методите на интерполацията на неоткритите досега ръкописи или техни копия, за които
има преки и косвени податки;
– съставяне на архивен справочник от вида идеален опис за архивното и ръкописно наследство на акад./проф. Иван Дуйчев.
Всъщност, реконструкцията на архивното му и ръкописно наследство - личния архивен фонд и документалните следи, показва, според
думите на самия акад./проф. Дуйчев, т. нар. идеално единство или
общ инвентар, който е много важен и ценен за историка10. Именно
тяхното издирване, систематизиране и описание във високоинформативен справочник от ново поколение е най-важната предпоставка
при формирането на изворовата база за по-нататъшно изследване на
дадена личност, независимо от това къде се съхраняват документалните свидетелства. Следователно коректно издирената и приведена в
известност изворова база за акад./проф. Дуйчев може да разкрие така
необходимия събитиен контекст, в който да бъде изследвана неговата
биография и професионална дейност. Показателни за научната етика
и добросъвестност на историка са неговите думи: Наивно е да се мисли, че засега всичко е издирено, критично изследвано и проучено. Обобщенията въз основа на разполагаеми вече материали са безусловно
необходими и полезни, но те в никой случай не бива да бъдат смятани
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за окончателни – докато не издирим и анализираме всички исторически извори. Аз много добре зная, че тази издирвателска работа се
смята за по-малоценна. Въпреки това посветих много голяма част
от моята научна работа именно на това изследователство. Години наред обикалях и работих по архиви и книгохранилища в различни
краища на света...11
Налага се да поясня, че като автор също имам своите наблюдения в
досегашната ми работа във връзка с проучвания на архивни фондове от
личен произход. Споделените идеи и предложения са опит за теоретично осмисляне на различни възможности относно интердисциплинарно
взаимодействие, в това число и в полето на архивистиката и устната
история. В случая търсенето на връзка между официалните и личните
документи позволява в теоретичен аспект да се обмисли условно разширяване границите на архивния фонд, като основна отчетна и класификационна единица в архивите, с помощта на взаимосвързани инструменти:
издирване на т.нар. документални следи, допълващи информацията в съответните лични и учрежденски архивни фондове; паралелното и постфактум документиране и архивиране на всички процеси, сегменти и
маргиналии в обществото, чрез използването на устната история като
изследователски и архивен метод. Особено ценно се оказва допълнителното събиране и архивиране на материали във връзка с реализирането
на биографични изследвания. Използването на всеобхватен подход при
конструирането на едно балансирано и разнообразно архивно наследство, което отразява в относителна пълнота целенасочената интелектуална човешка активност в социума. В резултат е възможно конструирането на съвременната колективна историческа памет, като обществена
функция и отговорност. В контекста на теорията за тоталните архиви
използването на визирания метод може да бъде особено продуктивен в
архивната работа по посока на допълване на информацията от традиционните архивни фондове и комплекси от документи с разнообразна по
вид и носител информация, като продукт на устната история12. Поради
това считаме, че би било целесъобразно, докато все още има личности,
които са познавали акад./проф. Ив. Дуйчев, да бъде събрана колекция
от интервюта или спомени, за да се допълни изворовата база за него и с
такъв вид документи. По този начин изследователят ще има възможност
да работи с разнообразна и относително представителна изворова база,
спазвайки принципите на всеобхватност, обективност и научна коректност в работа си.
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***
Представените по-горе виждания и предложения показват, че идеята за работа с архивното наследство на акад./проф. Дуйчев респектира
отговорния изследовател, който е изправен пред предизвикателството да
подрежда своя проучвателски пъзел, уточнявайки първоначално параметрите и състава на изворовата си база.
Затова на този етап от научните ни дирения, ще представим извороведски анализ единствено на новооткритото писмено изложение. То
е ценно в не само съдържателно отношение, но е и пример за това, как
самият акад./проф. Дуйчев възприема сложната тема за рефлексиите на
паметта, за своята лична и професионална кауза, и за личната си отговорност като историк и българин.
В случая, както вече уточнихме, става дума за копие на официално
писмено изложение – 7 л. машинопис на български език, автор акад./
проф. Иван Дуйчев, адресат акад. А. Балевски, 9 март 1969 г13. Атрибуцията, локализацията и датировката на документа са възможни, тъй като
са обозначени върху самия документ. На този етап обаче оригиналът не
е открит (вероятно се намира във фонда на БАН).
Причините, целите и историческите обстоятелства за появата на
разглежданото изложение са свързани с новата линия по македонския
въпрос, започната от българското правителство през 1963 г., а също и
с научния интерес към темата от страна на акад./проф. Ив. Дуйчев. В
случая е важно да посочим, че фактическото съдържание на текста съответства на отразената в него историческа реалност, което потвърждава
автентичността и достоверността му.
В началото на писмото си Дуйчев уведомява акад. Балевски, че съхранява у себе си известен брой извънредно важни документи за българското население в Югозападна Македония и Западна Тракия14. Той
пояснява, че те са останали у него досега поради съображения за сигурност на обозначените лица от тези области. Пояснява, че поради новото
отношение по македонския въпрос ги предава на сигурно съхранение в
БАН. Дава изчерпателна характеристика на документите, включително
произхода и значението им като извори за националната ни история. Изброява и своите научни изследвания по темата за македонския въпрос.
Подробно представя и анализира събитията от 1941 г., когато Гръцка Македония, Югозападна Македония и Беломорска Тракия се намират
под окупация на италианските и германските власти: [...]Особен проблем
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представляваше положението на населението в Югозападна Македония, специално в Леринско, Воденско и Костурско. Между германските
и италианските окупационни власти и българското правителство бе
постигнато споразумение към съответните окупационни власти от
германските и италианските войски да бъдат изпратени български
„преводачи“, които да служат като посредници между българското
население и окупационните власти [...] в началото на втората половина на юли аз бях изпратен по правителствено решение в най-далечната
македонска област – Костур и Костурско. От страна на най-висшите правителствени органи – именно от мин.-пред. проф. Б. Филов, от
външния мин. Иван Попов и от министъра на войната Теодосий Даскалов – при заминаването ми бе дадена единствена официална поръка:
„ще защитавате с всички средства българското население“ [...]15.
Документите от трудовото му досие в Университетския архив – СУ,
потвърждават, че от 7 юли 1941 г., в продължение на четири месеца,
Иван Дуйчев е командирован като преводач на българското население
в Костурско при тамошния италиански гарнизон16. По-нататък в текста
Дуйчев описва съвместната си дейност с проф. Димитър Яранов.
Както е известно, след като българското правителство приема предложеното от Германия администриране на част от земите на Западна
Тракия, Вардарска и източната част на Егейска Македония, проф. Димитър Яранов е изпратен в края на април 1941 г. в Солун, където организира Представителство на българското правителство при щаба на
германските войски „Солун – Егея“. В него са включени още проф. Веселин Бешевлиев и проф. о. з. капитан Никола Саранов (преподавател по
криминалистика в СУ). Секретар на представителството е Борис Дорев.
Основните задачи на Представителството на българското правителство са: да контактува с българското население в Югозападна Македония и да поддържа неговия дух, за да може успешно да се противопоставя на усилията на гръцката администрация; да ориентира правилно
германския щаб по македонския въпрос; да подпомага изхранването на
македонските българи; да съдейства на същите по отношения на църковното и просветното дело.
Освен офицерите за свръзка при германските щабове и комендантство са изпратени и български преводачи, владеещи добре немски език.
Такива преводачи има в Солун, Костур, Воден, Лерин и Кайлари. В Костур за такъв преводач е определен именно Иван Дуйчев. Всички изпратени в посочените територии е трябвало да защитават интересите на
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българското население пред германските и италиански военни власти. А
през лятото на 1941 г. по предложение на министър-председателя Б. Филов Представителството в Солун, заедно с Българския клуб и офицерите за свръзка, организират преброяване на населението в българските
селища в Югозападна Македония.
Изборът на министър-председателя проф. Богдан Филов на изпратените лица не е случаен, а е продиктуван и от националните ни интереси,
свързани с издирване на българските културни паметници и проучване
етническия състав на населението от Централна и Западна Македония.
По време на мисията проф. Д. Яранов извършва проучвания в района между Струма и Вардар, проф. В. Бешевлиев – между Вардар и
Лерин, а акад./проф. Ив. Дуйчев – в Костурско и на юг по долината на
р. Бистрица (Алиякмон). За целта проф. Д. Яранов, както и останалите
членове на Представителството, ръководството на Българския клуб в
Солун и офицерите за свръзка, обикалят на няколко пъти областта, за да
организират преброяването на българското население17.
Относно тези събития Дуйчев пише: [...] Така по общо споразумение и със съгласието на висшестоящите правителствени органи, ние
се наехме покрай възложената ни официална мисия на преводачи, да
организираме широко подета работа във връзка с установяване на етническия състав на тези области в Югоизточна Македония, сиреч да
се уточни точно колко са жителите българи, гърци, гръкомани или други във всяко отделно селище и на второ място неговото национално
съзнание и тежнения към българската държава. В отделните селища
бяха издирени най-събудените жители българи, люде грамотни и родолюбиви. От тях бе поискано да съставят списъци на населението по
домове с посочване на броя на отделните къщи и съответните членове
на семейството...всички данни от отделните селища бяха излагани в
т. нар. от нас „прошения“, ще рече, изява на желание за признаване на
българска народност и евентуално, за присъединяване към българската
държава [...]18.
Следва описание на гоненията срещу него от италианските окупационни войски и гърците, отиването му в Солун и връщането му обратно в София. Той се прибира с разклатено здраве и подава молба, с дата 5
ноември 1941 г., до декана на факултета да му бъде разрешен 25-дневен
отпуск, за да подготви лекциите си и да се укрепне здравословно. На
мястото на Дуйчев е изпратен д-р Антон Калчев, екзекутиран от гърците
през 1945 г.
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[...] германските войски нямаше да спечелят войната и за нас българите, решаването на всички въпроси около съдбата на македонските земи щеше да бъде решавано само на международна конференция с
участието преди всичко на Великите сили. Така при изтеглянето ми в
Солун и после в София, аз бях натоварен заедно с покойния проф. Яранов – да обработим и подготвим за обнародване събраните материали
за Югозападна Македония. Тези материали се подготвяха за евентуална международна конференция за мир и затова бяха подготвени за
издание именно като недвусмислени свидетелства за българщината на
населението в тази част на Македония, която именно можеше да подлежи на разискване. С разрешение на правителството документите
бяха факсимилирани, направена бе транскрипция на имената и препис
на текста на 4 езика – английски, немски, френски и руски[...]19.
Трябва да поясним, че след закриването на Представителството
в Солун на 15. 12. 1942 г. проф. Д. Яранов, проф. В. Бешевлиев и акад./
проф. Ив. Дуйчев започват да издават и обемистото списание Беломорски преглед, от което през 1943 г. излиза само първият том.
По-нататък в изложението си Дуйчев описва работата по изданието и изгарянето на подготвените материали след бомбардировката на
Държавната печатница. Отбелязва, че пази някои коректури и отпечатъци, както и спасени документи от българските представители: [...] Тези
секретни гръцки документи ни бяха представени за проучване и за превод на български, или при някои от тях на немски език. С тази работа
се занимахме неколцина [...]20.
Посочената дейност на споменатите лица има своите по-късни негативни рефлексии. През 1945 г. тримата – Д. Яранов, Ив. Дуйчев и В.
Бешевлиев са представени от гръцкото кралско правителство на Николас Пластирас пред Международния трибунал, за да бъдат съдени като
военнопрестъпници.
[...] От гръцка страна, бе представено през пролетта на 1945 г.
искане в Лондон пред Комитета за военнопрестъпници да бъда задържан и предаден в гръцки ръце. По същото време в София пристига
официална гръцка мисия, начело с по-късния техен представител в Ню
Йорк, Кирис, с искане пред нашите власти да бъда предаден на гърците. Това наложи да се крия няколко месеца. Моята дейност в Македония бе използвана от някои – за да бъда обвинен като великобългарски
шовинист, отстранен от Университета, задържан няколко пъти и
подложен на преследвания, с последици – до неотдавна[...]21.
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По настояване на тогавашното Югославското правителство обаче
наказателното производство срещу тях е снето. Техен адвокат е Стоян
Бояджиев, дългогодишен деятел на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО). В спомените си адв. Бояджиев разказва за
случая, възложен му тогава от Министерството на отбраната: [...] Отговорих, че съм готов да отида в Атина и да поема защитата на нашите сънародници. Поисках да ми бъде даден обвинителният материал.
Всеки ден ми се донасяше поверителният бюлетин на БТА с превод от
гръцкия ежедневен печат, където се описваха „ужасните престъпления“ на българите и „злодеянията“, извършени от тях на гръцка територия. Даден бе и един списък на 18 души, привлечени като обвиняеми
[...]. В изпълнение на поетия от мен ангажимент се обърнах най-напред
към митрополит Стефан за съдействие. Бе образуван граждански комитет за защита на българските военнопрестъпници и аз станах секретар на този комитет. В това ми качество се отнесох до английската легация в София, където бе отседнала британската част от
Съюзната контролна комисия. Отиването в Гърция ставаше само с
разрешение от британската комисия.[ ...] Докато се водеха разговорите, хората на „Р. О.“ ми донасяха обещаните материали, а също така
и можах да видя един списък на лица, които гърците искат да бъдат
арестувани в България и да им бъдат предадени за съдене в Атина. За
моя голяма изненада там видях и името на Иван Дуйчев, мой сърдечен
приятел и планинарски спътник. От разговор с хората на „Р. О.“ разбрах, че е възложено издирването на поменатите в този списък лица,
задържането и предаването им на Съюзната контролна комисия и експедиране за Атина. Извиках Дуйчев незабавно в кантората си. Разбрах
от него в какво е обвиняван от гърците: След като германските войски окупираха Гърция, Иван Дуйчев заедно с Димитър Яранов решават
да обиколят Егейска Македония и се срещнат с българското население
там. За реализиране на плана си привличат собственика на печатницата Николай Божинов. Той разполага с един мощен мотоциклет с кош и
с него обикалят всички селища в Егейска Македония. Срещат се с местното население, снимат разни документи на българските черкви и читалища, събират документация относно числеността на населението
и пр. В гръцките обвинения Дуйчев фигурира като „извършил грабеж
на културното наследство на населението и конфискувал ценни исторически документи“. Обсъдихме положението му. Изтъкнах голямата
опасност за него и му предложих план за действие, който той прие.
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Веднага написах на машината си един некролог, в който се съобщаваше за трагичната ненадейна смърт на Иван Дуйчев. Заръчах му още
същата вечер Божинов да го отпечата в десетина броя и Дуйчев да го
разлепи незабавно в квартал Павлово, където живееше във вилата на
тъща си, която той подари по-късно на фондацията. Веднага след тази операция незабавно да замине в едно село до Велико Търново и няколко
месеца да не се явява в общество[...]22.
Следователно посоченият период има твърде тежки последици за
житейската и професионалната съдба на акад./проф. Дуйчев. След около 30 години той предава пазените у него документи на БАН – 2 големи
папки прошения; 3 големи папки гръцки секретни документи с частичен
превод на български и немски език за българското население в Гръцка
Македония и Западна Тракия и 4 папки с коректури, с единствената молба да има право на достъп, когато му е необходимо да ги ползва.
Не е известно обаче, къде понастоящем се съхраняват описаните
и придружаващи писменото изложение документи. Възможно е същите
да са част от фонда на БАН, където, както споменахме, би могло да се
намира и оригиналът на изложението.
Самият Дуйчев настоява предадените документи да се съхраняват в
тогавашния секретен фонд на БАН: [...] като Ви предавам всички тези
документи, отправям към Вас най-гореща молба: Документите трябва да бъдат съхранявани може би за още две десетилетия, дори три,
в секретен фонд. Те не бива да бъдат правени обществено достояние,
защото могат събраните в тях данни да станат достояние на враждебни сили, а това да причини страшни злини на запазеното, все пак,
българско население. „Прошенията“ са особено важни – те представляват неповторимо историческо свидетелство от съвременната нам
епоха, както и документите относно броя, националния състав и националното българско съзнание на населението – да не говоря за важността им като езикови свидетелства. Не е време тези свидетелства
сега да бъдат използвани, но те трябва да останат в секретния фонд
като свидетелства за българщината в Югозападна Македония[...]23.
По ирония на съдбата тези думи важат в пълна степен и за съдбата
на архивното и ръкописно наследство на акад./проф. Ив. Дуйчев. Това
наследство е: безценна изворова база, респективно памет за него; свидетелство за неговата патриотична и професионална кауза; доказателство за неговата отговорност като човек, историк и гражданин.
Наша отговорност като изследователи обаче е с какви каузи ще свърз137
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ваме биографията и професионалната дейност на акад./проф. Иван Дуйчев, и което е не по-малко важно – каква научна памет ще транслираме
за него в бъдещето!

Приложение № 1
Изложение от акад./проф. Иван Дуйчев до председателя на
Българската академия на науките – акад. Ангел Балевски
относно предаването на документи за българското
население в Югозападна Македония и Западна Тракия,
съхранявани от акад./проф. Дуйчев
София, 19 март 1969 г.
Уважаеми другарю Председател,
От 25 години насам, съхранявам известен брой документи относно българското население в Югозападна Македония и Западна Тракия.
Досега тези извънредно важни документи – както ще видите от тяхното
съдържание – останаха в моите ръце с оглед на различни съображения,
най-главното, от които бе опасението, че те могат да бъдат използвани
неправилно и с това да се причинят непоправими щети на известни лица
в споменатите области. При днешното ново отношение по македонския
въпрос, което по моя преценка вече е напълно правилно, намирам, че
мога да Ви предам Вам, като председател на нашето най-голямо научно
учреждение, каквато е Българската академия на науките, за да бъдат те
съхранявани в по-сигурни ръце. Длъжен съм обаче да дам и кратки обяснения относно характера и същината, произхода и значението на така
дълго съхраняваните от мен документи от национално значение.
Нямам по потекло нищо „македонско“. До съзнанието за значението на Македония и на македонското население, като неделима част от
общобългарската национална общност стигнах, преди всичко, благодарение на заниманията ми с българска история. До пролетта 1941 година
бях обнародвал някои статии, в които се занимавах с въпроси на историята на македонските области. Това стана причина да бъда привлечен
в борбите за Македония, когато се разиграха съдбоносните събития на
Балканския полуостров след началото на април 1941 г. така, веднага след
настъпването на германските войски в Македония и преотстъпването на
138

Принос към архивното наследство на акад./проф. Иван Дуйчев – едно...

тези области под българска власт по Радио София бе уредена „тържествена“ вечер, с предаване върху Македония, нейното минало и настояще.
Сказката върху миналото на Македония бе изнесена от мене. По същото
време, по поръка на тогавашния Македонски научен институт трябваше да напиша брошура върху историята на Македония. Тази брошура
под надслов „Македония в българската история“, излезе още през април
1941 г., с уводни думи от Македонски научен институт, на български и
немски език, в тираж по 10 хиляди екземпляра всяко издание, заедно с
една географска карта на Македония като приложение. На 2 юли 1941
г. Академичният съвет на Софийския университет устрои посещение в
Македония, което именно пристигна в Охрид. Във връзка с това посещение – което всъщност бе истинско поклонение! – ми бе възложено да
напиша брошурата „Св. Климент Охридски“, която излезе като издание
на Софийския университет, в тираж 10 000 копия, за да бъде раздадена
между другото на македонското население. Няколко хиляди копия бяха
занесени тогава в Македония и в течение на няколко години бяха раздавани на ученици отличници при завършване на учението. При това
пътуване бяха устроени тържествени събрания в разни градове, като например в Охрид, Скопие, Прилеп и другаде. В Прилеп говорих аз, на
площада (на 4 юли 1941 г.), като това слово, под надслов „Прилеп в нашето минало“, бе обнародвано в официалния отдел на Годишника на Софийския университет за 1940–1941 г. Върху значението на Македония в
българското минало говори в големия салон на театъра в Скопие покойният наш професор П[етър] Мутафчиев. Между това цяла Македония
бе вече минала в българска власт. Така наречената Гръцка Македония,
сиреч Югозападна Македония и Западна Тракия (Беломорската област)
се намираха под владение на италиански и германски власти, съответно
Югозападна Македония – под италианска власт, Беломорието – под германска. Основен проблем представляваше положението на населението
в Югозападна Македония, специално Леринско, Воденско и Костурско.
Между германските и италианските окупационни власти и българското
правителство тогава бе постигнато споразумение, към съответните окупационни власти от германски и италиански войски да бъдат изпратени
българи „преводачи“, които да служат като посредници между местното
българско население и окупационните власти. Така, само десетина дни
след моето завръщане от обиколката на Академичния съвет на Университета, в началото на втората половина на юли, аз бях изпратен по правителствено решение в най-далечната македонска област – в Костур и
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Костурско. От страна на най-висшите правителствени органи – именно
от страна на министър-председателя проф. Б[огдан] Филов, от „външния
министър“ Иван Попов и от министъра на войната ген. Теодосий Даскалов – при заминаването ми бе дадена единствена официална поръка:
„ще защитавате с всички средства българското население“. Бях изпратен
в Костур, при тамошния италиански гарнизон, за да изпълнявам длъжността преводач за италиански, гръцки, немски и български език. Друг
български представител беше изпратен във Воден, трети в Лерин. При
главното германско командване в Солун бе изпратен покойният професор Димитър Яранов. Отличен познавач на македонските области, смел
и съобразителен, Яранов бе обединителният център за нашата работа.
Така, по общо споразумение и със съгласие на висшите правителствени
органи, ние се наехме – покрай възложената официална мисия като преводачи – да организираме широко подета работа във връзка с установяване на етническия състав на тези области от Югозападна Македония,
сиреч да се установи колко точно са жителите българи, гърци, гъркомани
или други във всяко отделно селище и, на второ място, неговото национално съзнание и тежненията му към българската държава. В отделните
селища бяха издирени най-събудените жители българи, люде грамотни,
родолюбиви. От тях бе поискано да съставят списъци на населението по
домове, с посочване на броя на отделните къщи и съответно членовете
на семействата. Така в много селища, бих казал в почти всички, бяха
създадени – по наше внушение, но по избор на местни представители
– истински народни комитети, които произведоха същински плебисцит
по народностния състав и самосъзнание на населението. Всички данни
от отделните селища биваха излагани в така наречени от нас „прошения“, ще рече изява на желание за признание на българската народност
и, евентуално, за присъединение към българската държава. Тези прошения бяха написани собственоръчно от местните жители, които освен
това носят няколко хиляди подписа на глави на семейства, като изява
на българско национално самосъзнание. Резултатите от това „народно
допитване“ бяха наистина поразителни. Така, оказа се, че в Костурско
има селища напълно български, с жители с ярко изразено българско
самосъзнание: това бе преобладаващият брой на населението, докато
гръцкото и гръкоманско население съставяше много малък процент. Цялата наша дейност по това „народно допитване“, естествено трябваше
да се извършва при най-голяма дискретност по отношение на чуждите
окупационни власти и при пълна тайна, чрез личен допир между нас и
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местното българско население. Някои от така съставените „прошения“
обаче бяха унищожени впоследствие, не по наша вина: при пренасянето
им в Солун, после в София и т. н. Организаторите на това „допитване“
бяха, разбира се, изложени на извънредно голям риск както от страна
на гърците, така и от страна на германските и специално италианските
окупационни власти. Нашият много добър сътрудник, човек много смел
и предприемчив, на име Младенов, бе нападнат при една своя обиколка
от гърци и убит. Още през септември 1941 г. аз също бях подложен на
гонения от страна на италианските окупационни власти. Аз бях обвинен като подстрекател на подобно движение в едно от костурските села
(Апоскепт), бях осъден от италианска военна комисия една нощ и – поради моя дипломатически паспорт и следователно имунитета ми – бях
изгонен от града, да отида в града Лерин.
Носех със себе си, между другото, голям брой „прошения“ на местното българско население, когато в един частен дом в Лерин бях нападнат
от 13 души гръцки жандарми. Чрез германската комендатура бях известил за изгонването ми на проф. Яранов в Солун. Това стана само малко
време след убийството на Младенов, Яранов – силно разтревожен – пристигна с нашия шофьор (Митко – сега работи някъде по София) тъкмо в
момента на арестуването ми. Същественото бе – че това осуети да попаднат в гръцки ръце и да бъдат унищожени, намиращите се у мен тогава „прошения“ на българското население. Нека да добавя, че след около
месец бе постигнато ново, по-скоро частно споразумение с италианския
военен комендант на Костур, аз бях върнат, продължих работата си още
известно време, но поради тежко белодробно заболяване бях прехвърлен
отначало в Солун, а после върнат – все като мобилизиран в София.
Така или иначе от така съставените тогава „прошения“, или по-право от извършената тогава от нас анкета по народностния състав и националното самосъзнание на местното население в Костурско, Леринско и
Воденско, днес са запазени следните:
– село Дреновени, Костурско;
– село Турие, Костурско;
– село Статица, Леринско;
– село Тръсие, Костурско;
– село Ощима, Леринско;
– село Бесфика, Костурско;
– село Букович, Леринско;
– село Герман, Костурско;
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– село Борещница, Леринско;
– село Росен, Леринско;
– село Лясковец, Леринско;
– село Горно Каленик, Леринско;
– село Секулево, Леринско;
– село Хасанкьой, Леринско;
– село Колбучища, Леринско;
– село Неред, Леринско;
– село Крапещица, Леринско;
– село Лаген, Леринско;
– село Петораци, Леринско;
– село Попължени, Леринско;
– село Върбени, Леринско;
– село Долно Каленик, Леринско;
– село Лажени, Леринско;
– село Песочница, Леринско;
– село Апоскеп, Костурско;
– село Бъмбоки, Костурско;
– село Прекопана, Леринско;
– село Суровичево, Леринско;
– село Петърско, Леринско;
– село Горничево, Леринско;
– село Неохори, Леринско;
– село Лесковец, Леринско;
– село Кучковени, Леринско;
– село Горно Котори, Леринско;
– село Арменско, Леринско;
– село Махала, Леринско;
– село Долно Котори, Леринско;
– село Кладороби, Леринско;
– село Буф, Леринско;
– село Св[ета] Петка, Леринско;
– село Драничево, Костурско;
– село Галища, Костурско;
– село Банища, Леринско;
– село Четирок, Костурско;
– село Бобища, Костурско;
– село Забърдени, Леринско;
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– село Горно Куманичево, Костурско;
– село Долно Куманичево, Костурско;
– село Чурилово, Костурско;
– село Кондороби, Костурско;
– село Тиолища, Костурско;
– село Шестево, Костурско;
– село Черешница, Костурско;
– село Церово, Леринско;
– село Вощарани, Леринско - липсва;
– село Екши-су, Леринско;
– село Горно Неволяни, Леринско;
– село Поздвище, Костурско;
– село Кономлади, Костурско;
– село Черновища, Костурско;
– село Дреновени, Костурско.
Както се вижда, липсват напълно „прошенията“ от Воденско. Те бяха заловени от гърците при убийството на Младенов и са унищожени.
След като аз бях „изтеглен“ от Костур поради заболяване, на мое място
бе поставен д-р Антон Калчев, от село Жужелци, Костурско (братовчед
на другарката Ангелина Димова, съпруга на проф. Георги Димов, от
Института за литература при БАН, ректор на Великотърновския висш
педагогически институт). Д-р Калчев бе заварен в Югозападна Македония в края на войната, бе арестуван от гръцките власти и осъден –
отначало на заточение на някой от островите, а при ревизия на процеса
през пролетта 1945 г. осъден на смърт и екзекутиран от гърците. Както
предполагам Калчев бе продължил така наречената наша анкета по народностния състав на населението и бе събрал нови свидетелства, обаче
те са окончателно и безвъзвратно загубени с неговото задържане и екзекутиране от гръцките власти. Към горепосочените документи могат да
се прибавят още няколко запазени писма, изложения и други, представени от македонски българи по разни поводи: задържане на отделни лица,
преследвания и т. н.
През онези години – когато се събираха всички тези свидетелства
– изходът на страшната война беше все още неизвестен. Несъмнено бе
обаче едно обстоятелство, което ставаше все по-ясно: германските войски няма да спечелят войната и за нас, българите, решението на всички
въпроси около съдбата на македонските земи щеше да бъде решавано
само на международна конференция, с участието преди всичко на „Ве143

Русалена Пенджекова-Христева

ликите сили“. Така при изтеглянето ми в Солун, аз бях натоварен заедно
с покойния проф. Д. Яранов – да обработим и подготвим за обнародване събраните материали от Югозападна Македония. Тези материали се
подготвяха за евентуална международна конференция за мир и затова
бяха подготвени за издание именно като недвусмислени свидетелства за
българщината на населението на тази част от Македония, която именно
можеше да подлежи на разисквания. С разрешение на правителството,
документите бяха факсимилирани, направена бе транскрипция на имената и препис на текста на четири езика: английски, немски, френски
и руски. Доколкото съм запазил бележки, от немското издание на този
документ бяха подготвени 250–500 копия, а от другите по 250 копия.
Първоначалното решение беше, доколкото пазя една бележка, да бъдат
обнародвани всичко 1000 екземпляра от това издание. В Държавната печатница работата бе възложена на едно специално отделение, доколкото
съм запазил една бележка, отговорен работник бе Григоров. Всичко това
трябваше да бъде извършвано при абсолютна секретност, защото в противен случай щяхме да имаме извънредно големи разправии с немските
власти, тъй като подготвянето на подобна документация представяше
най-ясно свидетелство за пълно недоверие към техните окончателни успехи във войната. Подготовката на тези публикации бе извършена особено през 1943 г. и продължи само частично през първата половина на
1944 г., когато Държавната печатница пострада много тежко при една
бомбардировка над София през януари – март 1944 г. Именно при тези
бомбардировки изгоряха намиращите се в Държавната печатница, подготвяни за печат материали. При мен се запазиха следните набрани и
отпечатани частично издания: на немски език, на френски, на английски
и подготвяния за набор текст на руски език. Това са преди всичко коректури и някои отпечатани листове, както и известен брой отпечатъци от
готовите клишета на документите.
При настъплението на германските войски в гръцка територия,
особено в Беломорието и Югозападна Македония, бяха унищожени
по-голямата част от архивите на местните граждански и военни гръцки
власти. Все пак част от тези действащи архиви бе спасена и на българските представители бе дадена възможност да се запознаят с тях и да
изземат всичко онова, което се отнася до българското население, до разни български прояви, до преследвания на българи от страна на гръцките
власти и т.н. Тези секретни гръцки документи ни бяха представени за
проучване и за превод на български или, при някои от тях, на немски
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език. С тази работа се занимахме неколцина от нас: Д. Яранов, аз самият
и други; както се вижда от запазените бележки, с проучването на някои
от тези секретни гръцки документи се занима и покойният наш историк
Никола Трайков.
Всички тези документи представляват особен интерес: те са запазени в оригинал и съдържат най-разнообразни свидетелства в потвърждение на нашите изводи за наличието на голям брой българско население
в Югозападна (сиреч Гръцка) Македония и из Беломорието. Както „прошенията“, тези документи носят точна датировка: те се отнасят до периода непосредствено до войната и специално до немското нахлуване в
Гърция. Както личи, известен брой от тези оригинални гръцки секретни
документи носят точна датировка: те се отнасят до периода непосредствено до войната и специално до немското нахлуване в Гърция. Както
личи известен брой от тези оригинални гръцки секретни документи, са
спасени от пожарища. Тъй като през последния период от войната те
бяха пренесени частично в София, оцеляха. Други подобни документи
се намираха в седалището на българското представителство в Солун, останаха там и естествено са върнати на гръцките власти. Това, което в
споменатите гръцки документи, се определя само като „противогръцка
дейност“ или „противогръцки прояви“, всъщност не е нищо друго, освен прояви на българщина и на българско национално съзнание.
Уважаеми другарю председател, позволете ми накрая да кажа още
две думи във връзка с гореказаното. Трима от главните участници в почина за провеждане на тази анкета всред населението на Югозападна
Македония днес вече са покойници: проф. Д. Яранов, д-р А. Калчев,
Младенов. По-голямата част от „прошенията“ останах у мен във връзка
с грижите по тяхното обнародване. Не мога обаче да не отдам – пред
Вас – почит към паметта на моите другари покойници, на чийто усилия
се дължи събирането на голяма част от тези документи. За нас всички,
тези „прошения“ бяха не само анкета за народностния състав на населението в онези далечни български покрайнини, но и опит да се установи
неговото национално съзнание и тежненията му към България, към българската национална общност. Всичко бе извършено от нас с извънредно
голям риск и при много тежки обстоятелства. Нека да Ви кажа, че тази
моя дейност всред българското население от Югозападна Македония
ми донесе, след войната, твърде големи страдания. От гръцка страна бе
представено, през пролетта 1945 г., искане в Лондон, пред „Комитета
за военнопрестъпници“, искане да бъда задържан и предаден на съд, в
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гръцки ръце. По същото време в София пристигна гръцка официална
мисия, начело с по-късния техен представител в Ню Йорк, Кирис, с искане пред нашите власти – да бъда предаден на гърците. Това наложи да
се крия няколко месеца. Моята дейност в Македония бе използвана от
някои – за да бъда обвинен като „великобългарски шовинист“, отстранен
от Университета, задържан няколко пъти и подложен на преследвания, с
последици – до неотдавна.
Съхранявах споменатите по-горе документални материали вече четвърт век. Смятам, че сега мога да ги предам във Ваши ръце. Не намирам
за потребно да Ви изтъквам, колко голямо е значението на тези документи, които за мен, който прекара всред тамошното наше население
доста продължително време, са нещо извънредно скъпо. Тези документи
са неоспорими свидетелства за наличието на българско население, на
десетки хиляди българи в тази покрайнина. Непосредно след войната
част от това население биде изселено, други сами забегнаха – тази част
от Македония наистина много пострада, и се значително „обезбългари“.
Боя се, че в тези документи ще се съдържат може би някои последни
свидетелства за българи в онзи край. Част от българското население
обаче се задържа. В „прошенията“ и в някои други документи прочее
се споменават имена на мнозина живи дейци от български произход. С
оглед на това, като Ви предавам всички тези документи, отправям към
Вас най-гореща молба: документите трябва да бъдат съхранявани, може
би за още две десетилетия или дори за три, в секретен фонд. Те не бива
да бъдат правени обществено достояние, защото могат събраните в тях
данни да станат достояние на враждебни сили, а това да причини страшни злини на запазеното, все пак, българско население. „Прошенията“ са
особено важни – те представят неповторими исторически свидетелства
от съвременната нам епоха, както и документи относно броя, националния състав и националното българско съзнание на населението, – да не
говоря за важността им като езикови свидетелства. Не е време тези свидетелства сега да бъдат използвани, но те трябва да останат в секретен
фонд като свидетелства за българщината в Югозападна Македония.
И тъй, предавам Ви следните материали:
1. Две големи папки „прошения“ на българското население от Костурско и Леринско, съдържащи свидетелства за народностния състав и
настроенията на това население.
2. Три големи папки, съдържащи оригинални секретни гръцки документи, заедно с частичен български или немски превод, отнасящи се
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до българското население в т. нар. Гръцка Македония и Западна Тракия.
3. Четири папки коректури, отпечатани страници и факсимилета от
„прошенията“, на немски, френски, английски и руски език.
Ще си позволя да отправя само една допълнителна молба, а именно
– да ми се обезпечи правото на достъп до тези документи, когато това се
окаже потребно за мен.
Приемете, моля Ви, уважаеми другарю председател, израза на моето особено голямо уважение и преданост към Вас.
(п)
(проф. Иван Дуйчев)
АКРДОПБГДСРСБНА, Ф. 2, а. е. 14112, л. 150–156. Копие. Машинопис.
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ДОКУМЕНТАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА ОТНОСНО
СТАТУТА НА ДОЦ. ИВАН ДУЙЧЕВ КАТО ЩАТЕН
ПРЕПОДАВАТЕЛ В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА
1944/1945 г.
проф. д-р Андриана Нейкова, СУ

В

света на информационните технологии и интелектуални комуникации се налага да преосмислим досегашната си представа,
принципи и методически регламенти във връзка с комплектуването и използването на фондовете от личен произход, които се съхраняват в историческите архиви, а също в музеи и библиотеки, като институти на паметта.
На практика често даденият личен фонд не съвпада с параметрите
и документалния състав на архивното наследство на фондообразувателя си, което почти винаги се оказва значително по-обемно. Причината
е, че освен самият личен фонд, въпросното архивно наследство включва и документи от други учрежденски и лични фондове, доколкото личността-фондообразувател е документиран с оглед неговия социален
статус, професионална реализация, колегиални и приятелски контакти,
гражданска позиция и т. н. Тези документи обаче, както често и самите
лични фондове, се съхраняват в различни архиви, библиотеки и музеи,
дори извън страната. Това обстоятелство затруднява специалистите, когато им се налага в процеса на своите научни изследвания да издирват и
проучват архивното наследство на интересуващата ги личност от историческа гледна точка.
Документите, извън дадения личен фонд, обозначаваме с термина
документални следи, но те също са част от съответното архивно наследство, доколкото е съхранено. Трябва да се отбележи, че самото издирва149
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не на споменатите документални следи всъщност е архивна евристика,
както и част от методическия инструментариум на архивистите. От друга
страна, дигитализацията на информационните ресурси на архивите, музеите и библиотеките осигурява онлайн достъп на потребителите до тях,
независимо от местонахождението на архивните документи и потребителите. Нещо повече, автоматизираните системи на отделните институти на
паметта в условията на мрежовото се развиват в посока възможности за
генериране по предварителна заявка от потребителя на високоинформативни/хибридни справочници от вида идеален опис или своден каталог.
Това означава, че по принцип още на този етап съставянето на идеален
опис във връзка с архивното наследство на дадена исторически значима
личност, е напълно постижимо, макар и по-бавно и трудно.
Както е известно, у нас традиционните архивни справочници – пътеводители, описи, а също и документални издания, вече са достъпни онлайн чрез Информационната система на държавните архиви (ИСДА)
и други платформи в сайта на Държавна агенция „Архиви“1. След време
посочената система, която се усъвършенства, ще генериране справочници, отговарящи на индивидуалните заявки на потребителите на архивна
информация. Същевременно самите архиви трябва да се насочат не само
към усъвършенстване на дигитализираните традиционните си справочници, част от които са некоректни и не отговарят на съвременните методически изисквания, но и към създаването, съгласно Закона за НАФ:
Националния регистър на НАФ като централизирана база данни. Чрез
него ще бъдат достъпни и данните относно архивните ресурси, съхранявани в музеи, библиотеки и др. В противен случай се затруднява работата по посочения Електронен регистър на НАФ като цяло.
Съобразявайки се с реалностите към момента, във връзка с архивното наследство на акад./проф. Иван Дуйчев с колегите доц. д-р Русалена Пенджекова, гл. ас. д-р Ивайло Аврамов и Давид Нинов си поставихме за цел да подготвим архивен справочник от вида идеален опис.
Още първите резултати са обнадеждаващи – извън неговия личен фонд,
съхраняван в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван
Дуйчев“, неизвестни до момента документални следи, които разкриват
допълнителни факти и щрихи към животописа на патрона на специалност Архивистика и документалистика в СУ, оборвайки някои от битуващите сред историческото съсловие митове за него. Намеренията ни
са, но вече съвместно с колегите от центъра, да продължим работата за
съставянето на така замисления идеален опис за архивното наследство
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на Иван Дуйчев, независимо от местонахождението, регистрацията и
описанието на съответните архивни фондове, колекции, архивни единици и документи, в това число и личния му фонд.
В подкрепа на така замисления справочник ще представя само три
документа, намиращи се в трудовото/кадрово досие на доц. Иван Дуйчев
за времето 1 март 1936 г. до 1 февруари 1945 г., което се съхранява в Университетския архив – СУ. Трябва да се отбележи, че това досие нееднократно е цитирано в специализираната литература, поради което повечето
документални свидетелства вече са въведени в научно обращение. Въпреки това, оказа се че продължават да битуват противоречащи си мнения,
основаващи се предимно на спомени на съвременници относно статута
на доц. Иван Дуйчев като университетски преподавател през зимния семестър на академичната 1944/1945 г. Причината е, че досега не е открита
административната заповед за неговото уволнение, но е известно, че има
опит за по-ранното му отстраняване от университета през същия семестър. Възможно е в личния архив на Иван Дуйчев да се открие екземпляр
от въпросната заповед, ако изобщо в онова време е била издадена такава.
В специализираната литература се отбелязва, че той е уволнен от
СУ на 1 февруари 1945 г., заедно с други преподаватели, съгласно известната Наредба-закон от ноември 1944 г. за прочистване на учителския и преподавателския персонал в народните основни и средни училища, учителските институти и в университетите и висшите училища
и академии от фашистки елементи. За Дуйчев обаче някои историци,
позовавайки се на разкази на участници в събитията тогава считат, че
той е бил отстранен от преподаване и не е чел лекции през целия зимния
семестър. Аз лично съм разговаряла по въпроса с един от тези колеги,
който продължава да защитава именно тази версия, позовавайки се за
случилото се на разказаното му от проф. Александър Бурмов.
Факт е, че наистина въпросното уволнение е предхождано от целенасочени действия за разправа с Иван Дуйчев по политически причини с
измислени обвинения, които от този момент в течение на десетилетия се
превръщат в задължителни квалификации лично за него от гледна точка
на официалната идеология. В Централния държавен архив се съхранява
Доклад от 12 октомври 1944 г.2, който е публикуван в сборника: Съдът
над историците. Документи и дискусии (1944–1950). Т. І3. Този доклад
е инициатива на представители на тогавашния ОФ комитет при Историко-Филологически факултет до комитета на ОФ на СУ с предложения за налагане на наказания на преподаватели, обвинени във фашистка
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дейност. Дуйчев специално е набеден от авторите на посочения доклад,
че е агитирал за предишния авторитарен режим и идеология, както и
за закрепване на съюза на България с Оста, която щяла да доведе до
най-правилния и спасителен ред в цяла Европа. По техни твърдения (на
авторите на доклада), лично при тях са идвали студенти-историци, които
заявили, че те не ще допуснат (Дуйчев) да ги трови с лекциите си, както досега. Това всъщност си е един класически донос, въпреки че не би
могъл да се припише на специалните служби и архивите на ДС, с които
напоследък по инерция обясняваме всички събития от периода.
Както се отбеляза, с оглед цитираните обвинения някои съвременници смятат, че Дуйчев предварително е бил отстранен от СУ, респ. лишен
от право да преподава средновековна българска история още през зимния
семестър на същата година. Съществуват обаче три административни документа в споменатото трудово/кадрово досие на Иван Дуйчев, които поставят под съмнение тази версия. Бих искала да ги представя на вниманието на
присъстващите, като използвам случая да благодаря на колегите от Университетски архив – мои бивши ученици, които любезно ми ги предоставиха.
***
Посочените документи категорично свидетелстват, че през зимния
семестър на академичната 1944/1945 г. д-р Иван Дуйчев е редовен доцент по българска история в ИФФ. За това свидетелства негово Заявление (Вж. Приложение № 1 ) с искане за времето от 4 декември до 21
декември 1944 г. да му се разреши отпуск по болест. Съгласно административните изисквания по това време, той изпраща заявлението си до
Ректора на СУ чрез Декана на ИФФ по пощата, обяснявайки, че поради
заболяване, не може да излиза от дома си и се налага да прекъсне преподаването за десетина дни.
Заявлението е входирано/регистрирано в университета на 19 декември
1944 г. В отговор със Заповед № 179 от 23 декември с. г. на доц. Иван Дуйчев от името на Ректора проф. д-р Димитър Силяновски4 е разрешен 10 дни
отпуск по болест, считано от 4 декември 1944 г. (Вж. Приложение № 2).
Следователно, при условие, че вече е бил отстранен от работа, не е необходимо да се издава Заповед от името на Ректора на СУ за отпуск по болест,
от която е следвало на лицето да бъде изплатено съответно обезщетение.
Косвено потвърждение за отстраняването на Иван Дуйчев от СУ
именно на 1 февруари 1945 г. е запазеното в кадровото досие Удостове152
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рение, издадено на 21 ноември 1947 г. от Касата на Софийски университет за направените му удръжки за взаимоспомагателната каса при Министерството на народното просвещение през периода от 1 март 1936
г. до 1 февруари 1945 г., когато е бил на служба в Историко-Филологическия факултет (Вж. Приложение № 3).
Проучванията в тази насока ще трябва да продължат. Още повече,
че на 24 октомври 1945 г. Академичният съвет на Софийски университет
разглежда писмо, изпратено от МНП (№ 16.296 от 13 октомври с. г.), с
което се съобщава за взето решение да се върнат на работа в СУ уволнените за фашистка дейност преподаватели и асистенти.
На следващото заседание на АС е прочетено друго писмо на МНП, с
което се препращат на СУ молбите на д-р Иван Дуйчев и д-р Асен Златков с искане да им бъдат отменени наказанията (вероятно, става въпрос
за отстраняването им за един семестър, но след 1 февруари 1945 г.?). На
свой ред, АС решава Ректорът – акад. проф. Георги Наджаков5, съответните декани и секретарят на споменатия университетски ОФ комитет да
подготвят становище по въпроса.
На 12 декември с. г. Деканът на ИФФ съобщава на членовете на
АС, че Факултетният съвет е взел решение да се ревизира решението
за отстраняването от СУ на Иван Дуйчев, Веселин Бешевлиев и Жана
Николова. АС обаче връща на ФС на ИФФ за повторно разглеждане това
решение, за да се произнесе по въпроса и ОФ комитета при факултета.
Както вече е уточнено от колегата Илонка Колева, началник на УА,
това всъщност е и последната информация в протоколите на АС за статута на Иван Дуйчев като редовен доцент в СУ. А протоколите от заседанията на ФС от това време не са съхранени, поради което становището
на ОФ комитета на ИФФ засега остава неизвестно.
***
Следователно представените три документa и последвалите действия по изпълнението им не са довели до отмяна отстраняването на Иван
Дуйчев от СУ, но разкриват една по различна картина от тогавашната
действителност. Все пак, имало е и несъгласни преподаватели с предприетата чистка в СУ в контекста на извършващата се идеологизация и
реформа на висшето ни образование. Нещо повече, несъгласните, очевидно, са се опитвали дори да противодействат, въпреки риска от неблагоприятни последствия за самите тях.
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Приложения

Приложение № 1. Заявление от доц. д-р Иван Дуйчев от 4 декември 1944 г. до
Ректора на Държавния университет чрез Декана на ИФФ за разрешаване на
10 дни отпуск по болест
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Приложение № 2. Заповед № 179 от 23 декември 1944 г. за разрешаване на
десет дни отпуск по болест на Иван Дуйчев, редовен доцент по българска
история при ИФФ

Приложение № 3. Удостоверение: Касата на Университета „Св. Климент
Охридски“, 27 ноем. 1947 г., удостоверява, че Иван Симеонов Дуйчев, бивш
редовен доцент, е бил на служба в ИФФ от март 1936 г. до 1 февр. 1945 г.
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НОВАТА СТРУКТУРА НА ЕЛЕКТРОННАТА
БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И
ДОКУМЕНТАЛИСТИКА. ИНТЕРЕСЪТ КЪМ
ЛЕКЦИИТЕ ПО АРХИВИСТИКА НА ПРОФ. ИВАН
ДУЙЧЕВ ПО ДАННИ ОТ БИБЛИОТЕКАТА
Давид Нинов, НВИМ

З

а Лекциите по архивистика на проф. Иван Дуйчев е писано и казано не малко1. Научната им стойност е добре известна, както на
специалистите, така и на широката публика, изкушена от проблемите на
Архивологията. Но доколко и в каква степен Лекциите са използвани по
предназначение от момента на първото им публикуване през 1950 г. е въпрос, който все още очаква своя отговор. Настоящият доклад е опит да се
проследи интересът към този фундаментален за съвременната българска
теоретична архивистика научен труд, благодарение на обстоятелството, че
през 2007 г. въз основа на изданието от 1993 г. Лекциите по архивистика
бяха цифровизирани и поместени през октомври 2009 г. в Електронната
библиотека по архивистика и документалистика. Същата е в състояние
да предостави и данни, с известна условност разбира се, за броя читатели
и броя влизания във всяка една от поместените публикации. Тази функция
ни дава възможност да отговорим и на въпроса: Какъв е бил интересът
към електронното издание на Лекциите по архивистика на проф. Иван
Дуйчев за периода 2010–2017 г. по отчетни данни от самата библиотека.
***
Идеята за създаването на подобна платформа се оформи като „налудничава“ мечта през 2006 г. Тогава пишещият тези редове, с безрезерв156
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ната подкрепа на проф. А. Нейкова (по онова време доцент), се зае да превръща „лудостта“ в реалност. За целта ден след ден статии и книги, вече
библиографски факт, се предоставяха и като електронни издания. Първоначално библиотеката беше раздавана под формата на оптични дискове на
студентите от специалност Архивистика и документалистика в СУ, както
и в други висши училища, в които също се четяха лекции по архивистика.
При тези условия въпросът за създаването на интернет платформа, където всичко това да бъде безплатно и общодостъпно, ставаше все по-належащ. И така до м. октомври 2009 г., когато първият сайт на профилираната
Електронна библиотека по архивистика и документалистика, създаден
от IT-специалиста Васил Нинов, стана факт, помествайки първите 120
публикации. За улеснение на читателите съответните монографии и статии бяха систематизирани в разделите Архивистика, Архивни справочници, Българска история, Световна история и Документални издания.
За изненада на създателите си, Електронната библиотека по архивистика и документалистика бързо набра популярност и от 8801 постоянни читатели през 2010 г., през 2016 г. те вече са 30 123, а броят
посещения са съответно: за 2010 – 11 901, за 2016 – 43687. Ползвателите
са, както от България, така и от Европа, Русия и дори далечна Япония.
През изминалите години се появиха и първите отзиви, някои от които, наред с признанието за направеното, завършват със странни констатации и претенции2. Въпреки това, малко са родните интернет портали,
свързани с хуманитарното знание, които да не посочват Електронната
библиотека по архивистика и документалистика като препоръчителен
образователен ресурс.
И ако в Мрежата Библиотеката се радва на все по-нарастваща популярност, в средите на „нашего брата“ битието ѝ остава почти незабелязано. Единствено представители на кръга около проф. Нейкова и самата тя неуморно я легитимират като съвременен образователен ресурс.
Останалите, въпреки че активно използват нейните ресурси, за което
доказателство са редица косвени факти, целенасочено подминават съществуването ѝ.
Междувременно натрупването на нови и нови електронни публикации постави на дневен ред необходимостта Електронната библиотека по архивистика и документалистика да се реорганизира и обнови
технологично – една сложна и скъпоструваща задача, която успешно бе
решена в началото на настоящата година отново благодарение на IT-специалиста Васил Нинов. В резултат ползвателите на Електронната биб157

Новата структура на Електронната библиотека по архивистика...

лиотека по архивистика и документалистика могат да използват наличните към момента в нея 330 публикации от 289 автори, максимално
улеснени от новата ѝ структура и съвременни функционални възможности. По-конкретно, предишните раздели и подраздели, които приютяваха
дигитализираната продукция, отстъпиха място на следната организация:
1. АРХИВОЛОГИЯ
1.1. Mонографии
1.2. Статии
1.3. Нормативно-методическа уредба
2. АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
3. УНИВЕРСИТЕТСКИ ЧЕТЕНИЯ ПО АРХИВИСТИКА
4. СПЕЦИАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ
4.1. Монографии
4.2. Статии
5. ФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА
5.1. Монографии
5.2. Статии
6. БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ
6.1. Монографии
6.2. Статии
7. СВЕТОВНА ИСТОРИЯ
7.1. Монографии
7.2. Статии
8. ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗДАНИЯ
8.1. Българска история
8.2. Световна история
9. УЧЕБНИ ПОСОБИЯ
10. СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
В новата структура, управлявана от специално изградена за целта
база от данни, публикациите попадат азбучно подредени в съответните
раздели и подраздели според тематиката и вида си (монографии или статии). А възможността те да бъдат търсени и по автора си чрез наличния
авторов азбучен указател, ги прави още по-бързо и лесно откриваеми.
Новата версия на Електронната библиотека по архивистика и документалистика отделя значително внимание на авторите на публикуваните в нея материали. Сега те са не просто част от библиографското
описание, а са представени чрез авторовия азбучен указател в тематичните и видовите раздели и подраздели или чрез табличните именни по158
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казалци в раздела Автори - български и чужди. Това позволява отделните автори да се появяват, при заявка, и с цялата си библиография, с
която са представени в Библиотеката. Така всеки автор се откроява във
своята научна област с публикациите си.
И не на последно място, трябва да се отбележи търсачката, която
позволява с помощта на ключови думи да се претърсва целия наличен
масив, с цел създаване на по-подробна произволно избрана тематична
библиография.
***
Споменатите Лекции по архивистика на проф. Иван Дуйчев са едни
от първите, които бяха включени в състава на Електронната библиотека по архивистика и документалистика. В контекста на представената
нова структура и организация на същата понастоящем те се намират в
подраздел Монографии към 1. Архивология. Отчетните данни относно
използването им през визирания период от читатели на Библиотеката
показват наличието на постоянен интерес, а именно: 2010 г. – 402 читатели; 2011 г. – 653; 2012 г. – 960; 2013 г. – 760; 2014 г. – 453; 2015 г. – 340;
2016 г. – 338; септември 2017 г. – 372. Общо за всичките седем години
читателите са 4278. Посочените данни са генерирани автоматично от
сървъра на Библиотеката, което не предполага външна намеса.
Колкото и условна да е приведената статистическа информация, тя
недвусмислено показва, че Лекциите на проф. Иван Дуйчев са обект на
траен, устойчив, макар и флуктуиращ, интерес през изминалите години.
Нека не забравяме, че става дума за книга, появила се на бял свят през
1950 г., преиздадена през 1993 г. и изчерпана понастоящем. Освен това, изданието е специализирано, насочено към сравнително ограничена
професионална читателска аудитория. В този смисъл числото 4278 за
период от 7 години е наистина впечатляващо. В подкрепа на направената
консатация е и обстоятелството, че през разглеждания период книжният
носител на Лекциите е отдавна изчерпан.
С други думи, посоченият интерес от страна на читателите е към съдържанието на електронното издание на същите, благодарение на което
книгата на проф. Иван Дуйчев на практика е достъпна според техните
очаквания в условията на мрежово общество.
4278 читатели е завиден брой и поради факта, че едва ли всички
те са архивисти, тъй като последните не надхвърлят повече от 1500 за
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страната ни. Още по-интересно е какъв е географският обхват на интереса към Лекциите на проф. Дуйчев. Данните, предоставени от сървъра
на Библиотеката, макар най-общи, свидетелстват, че към тях е проявен
интерес не само от България, но и от Русия и редица държави от Европейския съюз. За съжаление, не сме в състояние да проследим териториалното разпределение на тези 4278 читатели на Лекциите по архивистика на проф. Иван Дуйчев. И въпреки това, по-важното е, че тези Лекции,
очевидно, са актуални от научна гледна точка и 70 години по-късно продължават да предизвикат интерес сред читателската аудитория.
На този фон логично възниква въпросът: Какво се случва с онези
автори, безспорни авторитети в своята област, които отдавна са ни
напуснали, но техните научни трудове не са в Мрежата? Не са ли те
обречени на незаслужена забрава във времето? Примерът с Лекциите по
архивистика на проф. Иван Дуйчев не е ли доказателство, че дигитализацията на научното им наследство е възможност това да не се случи?
Ето защо в Електронната библиотека по архивистика и документалистика са поместени трудове и на други автори, представители на съвременната Архивология и свързаните с нея науки и научни дисциплини.

Бележки
Вж. напр. Нейкова, А. Приносът на проф. Иван Дуйчев в българската университетска архивистика. – В: Университетски четения по
архивистика. Т. II. 60 години българска университетска архивистика и
10 години специалност „Архивистика и документалистика“ в СУ „Св.
Климент Охридски“. С., 2013, с. 187–192.
2
Вж. <http://electronic-library.org/content/other_about_us.php>; <http://
electronic-library.org/content/index.php>.
1
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ФОТОАРХИВА
НА ПРОФ. АСЕН ВАСИЛИЕВ, СЪХРАНЯВАН
В ЦСВП „ПРОФ. ИВАН ДУЙЧЕВ“
д-р Мария Полимирова, ЦСВП

Г

олемите учени оставят след себе си не само важни открития,
значими научни трудове, свои последователи, но и ценни архиви. Асен Василиев е от професорите с безспорен принос в областта на
българското изкуствознание и автор на редица фундаментални изследвания, който ни завещава и своя богат документален и фотоархив.
След неговата смърт през 1981 г. близките му даряват личният документален архив на професора на Централния държавен архив в София1.
През 1988 г. неговият фотоархив и лична библиотека са откупени от дъщеря му Екатерина Василиева и постъпват в създадения две години по-рано
Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към
Софийския университет „Св. Климент Охридски“2. Личната библиотека
на Асен Василиев включва ръкописи – ерминии, рисунки и албуми на
възрожденски майстори зографи, старопечатни книги, авторски публикации и научни монографии. През 2001 г. Екатерина Василиева дарява на
Центъра „Дуйчев“ още 14 папки с общи документални материали за български възрожденски зографи и отделно архив с рисунки, чертежи, писма
и договори на тревненските майстори Никола и Иван Касеви3.
Асен Василиев е изследовател, изцяло отдаден на теренната събирателска и изследователска работа. Той посещава отдалечени селища, запустели църкви и манастири, открива, проучва, описва и заснема
недостатъчно познати за научната общност обекти. Участва в няколко
комплексни научно-изследователски експедиции в България (Северозападна и Западна България, Средните Родопи, Странджа), както и съсед161
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ните страни (Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, Атон), и публикува
в отделни студии събрания материал. Като художник, научните му интереси са насочени най-вече към историята на българското изобразително
изкуство и това намира отражение в тематиката на неговия фотоархив,
където преобладават фотоси на стенописи, икони, дърворезба, каменна пластика, както и архитектурни паметници и етнографски материали
(носии, обреди, занаяти и др.). Запазените фотодокументи от края на
30-те и 40-те години разкриват някогашния облик на културни паметници, които днес са променени, реставрирани или вече унищожени. Тези
фотоси се превръщат в уникални исторически извори и представляват
научен интерес за изследователи от различни области – история, изкуствознание, архитектура, археология, етнография.
С цел да се съхрани, популяризира и въведе в научно обръщение
този богат фотоархив и да се извърши неговата съвременна обработка,
систематизация и дигитализация се реализира научен проект към Фонд
„Научни изследвания“ на МОН. За изпълнението на проекта е ангажиран научен колектив от ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ с научен ръководител проф. дфн. Вася Велинова4. В настоящата разработка се представят
основни моменти и резултати от изследователската и практическа работа, свързана с проучване, идентифициране, систематизиране, дигитализиране, описание на фотоархива на Асен Василиев и включването му в
електронна база данни.
Въпросният фотоархив съдържа разнообразни по вид фотоматериали, част от които са подредени и сигнирани от самия Асен Василиев.
Черно-белите негативи, с малки изключения, са с размери 6 × 6 см и
са подредени поотделно в джобчета от специална хартия, върху които
е отбелязана сигнатурата с римски цифри, въведена от самия Василиев.
Съхраняват се в дървени кутии. За някои от негативите са изработени индивидуални защитни класьори от прегънат картонен лист, а други, които
са без сигнатура, са събрани в малки хартиени пликчета. Диапозитивите са в пластмасови или картонени рамки и подредени в пластмасови
кутии, съответстващи на техните размери. Стъклените плаки са разположени във фабричните си картонени кутии. Проявените снимки (копия)
са черно-бели с различни размери и се съхраняват в кутии от фотохартия
или хартиени пликове, където са групирани най-общо по селища или основни теми, разработвани от професора (ктиторски портрети, каменна
пластика, св. св. Кирил и Методий, Рилски манастир и др.). По този
начин може да се систематизира и опише визуално фотоархива (Ил. 1, 2).
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***
Работата по споменатия проект започна с първоначален преглед на
физическото състояние на архивните единици, отделяне на повредените
от тях и на тези, които трябва да се сканират приоритетно. Последва
подреждане и групиране за по-правилното съхранение на същите. В този подготвителен етап, водещ принцип бе придържане, по възможност,
към съществуващата организация и последователност в подреждането
на фотоматериалите. Съставеният от професор Василиев ръкописен опис на негативите, означени с римски цифри, бе използван при тяхната
проверка. Потвърдиха се приблизително общите параметри на фотоархива, състоящ се от: 7000 черно-бели негатива, 115 цветни негатива,
340 диапозитива, 75 фотографски плаки и съответно огромно количество черно-бели снимки, разпределени в кутии, пликове и албуми.
Преди да започне практическата работа по дигитализация се проведоха консултации със специалисти от Централния държавен архив,
за да се уточнят техническите параметри за електронната обработка на
архивните единици. Процесът на дигитализация започна приоритетно
с обработка първо на фотографските стъклени плаки и на негативите в
недобро състояние (огънати, изкривени, зацапани). Черно-белите негативи се сканират според установените изисквания – в цветен режим (24
colour, 8 bit) с висока разделителна способност (поне 4000 пиксела за
дългата страна на дигиталната единица) и архивиране в два формата –
*.tiff и *.jpg5. Също така, уточнени и синхронизирани са важни елементи от електронната обработка – последователността на процесите при
сканиране и запаметяване, наименованията на файлове, въвеждането
на нова сигнатура на архивни единици и др. Практическата дейност по
сканиране на многобройните негативи продължава през целия период
на проекта. Накрая дигиталните изображения се подготвят за включване в електронна база данни и ползване в интернет, като за целта те се
подготвят във формат *.jpg компресирани до 2 MB и със защитен знак
(Copyright) „Фотоархив Асен Василиев – ЦСВП „Иван Дуйчев“ (Ил. 3).
Систематизирането на фотоархива с оглед неговата електронна обработка, архивиране и презентация следва най-общо установената от
Василиев схема, т.е. за архивна единица приемаме всяко отделно джобче
или плик с негативи, сигнирани с римски цифри или всяка отделна кутия и албум с проявени снимки. Генерира се новата актуална сигнатура
с последователен номер, който се нанася върху всяка архивна единица.
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Вътрешното деление в самата архивна единица, т. е. отделените кадри
или снимки, се посочват с поредна цифра след наклонена черта, напр. а.
е. 105/4 означава четвърти кадър (или снимка) от 105-та архивна единица. Новата сигнатура е водеща в електронната база с данни, като в
отделна рубрика задължително се посочва и старата такава.
Всъщност, практическа работа по сканиране на архивните единици
се оказа лесната част от изпълнението на проекта, а трудната – тяхното
идентифициране и датировка, когато това не е направено от самия Василиев. Нелека задача бе изработването на класификационната схема,
определянето на основните принципи за систематизация, обособяването
на водещи рубрики в описанията на дигитализираните архивни единици
и въвеждането на данните в електронната система. В търсене на методически указания и примери за организация и електронната обработка на
подобни архиви, бяха проведени консултации със специалисти в областта на архивистиката. Оказа се, че сме пионери в обработката на фотоархив от такова естество, т. е. професионален научен архив, отразяващ
културноисторически обекти, археологически находки, художествени
произведения, етнографски материал от територията на цяла България и
съседни държави (Македония, Гърция, Румъния). Всеки, запознат с публикуваните научни трудове на професор Асен Василиев, може да предположи за какъв мащаб и богатство от заснет материал става въпрос, и
съответно какви са трудности при систематизацията и обработката на
неговия фотоархив.
Изготвянето на класификационна схема бе продължително, съпътствано с много различните предложения, мнения и идеи, докато се уточнят основните колекции и вътрешни рубрики, които пълноценно да разкриват съдържателното многообразие на архива. Резултатът е обособяване на 12 основни тематични колекции, като архивният материал в тях
се организира в азбучен ред по населени места. Колекциите са: населени
места, манастири, църкви, стенописи, икони, църковна утвар, дърворезби, каменна пластика, ктиторски портрети, персоналии, светска
архитектура, етнография (Ил. 4). Те отразяват широкия тематичен кръг
от изследователски проблеми, разглеждани от Асен Василиев. Създаването на колекциите е необходимо не само от гледна точка на организацията на архива, но и за функционирането на електронна база данни
като позволява по-лесно ориентиране, търсене и намиране на конкретно
изображение, обект и информация. В тази връзка се изработи и единна
схема за създаването на електронни описания, които да са унифицирани,
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кратки, но същевременно и достатъчно информативни. Тяхното изготвяне изисква професионална подготовка и сериозна изследователска работа, която поемат специалистите от научния колектив.
Описанията на всички архивни единици съдържат следните установени рубрики (Ил. 5): Нова актуална сигнатура. Точно наименование
на заснетия обект. Кратко описание на обекта (с датировка), а когато
са заснети лица по възможност и тяхната идентификация. Следва географското местонахождение на обекта (област, град, село). Датировка
на заснемането, а когато няма данни за заснемането се предлага приблизително датиране в периода 40–70-те години на ХХ в. Посочват се
вида (негатив, фотография, плака) и размерите на архивната единица.
Отбелязва се изрично дали изображението е публикувано и съответно
се предоставя библиографска справка за публикацията. Обособена е
отделна рубрика при наличие на актуална снимка на заснетия обект от
фотоархива на ЦСВП, създаден от научния екип в последните години по
време на научни експедиции и теренни обхождания. Задължително се
посочва и старата сигнатура. Последната рубрика е забележка, която отразява особености на конкретната архивна единица, нейното физическо
състояние или друга особеност.
Финалният етап от изпълнението на практическите дейности по дигитализацията на архива и въвеждането му в електронна база данни с интернет достъп е свързан с избор и използване на конкретна електронна
програма. В нашия случай, това е специализиран софтуер – Грийнстоун
дигитална библиотека (Greenstone Digital Library) (Ил. 6) – програма с
отворен код, която позволява приспособяване спрямо различни по вид и
съдържание дигитални архиви6. Greenstone е софтуер разработен от Новозеландската библиотека и университет със съдействието на ЮНЕСКО
с цел да предоставя възможност за дигитализиране на библиотеки, различни колекции, за да бъдат организирани и публикувани документите в
интернет пространството. Този софтуер е използван за дигитализация на
световни библиотеки и архиви (вкл. специални колекции, фото и старопечатни колекции, медицински архиви) от националните библиотеки на
Нова Зеландия, Аржентина, както и библиотеката в Детройт, фотоархивът в музея в Бостън, Оксфордска дигитална библиотека, Вашингтонска
библиотека, ЮНЕСКО, Руската академия на науките и др.
Тази система обаче бе адаптирана към конкретните особености на
фотоархива на Асен Василев и възприетата от нас класификационна
схема. След първоначалното тестово въвеждане на готовите електронни
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данни за отделни архивни единици по основните колекции и рубрики,
се наложи допълнително уточняване и прецизиране на някои параметри,
за да се оптимизира функционирането на търсачките в системата – по
географски признак и ключова дума, както и принципи за уеднаквяване
и редактиране на техните описания. Тъй като не можем да покажем визуално функциониращата програма, в случая представяме примери от
работния вариант с няколко илюстрации на изображения и описания от
различните колекции (Ил. 7–9)7.

Непубликувани писма от Иван Дуйчев
до Асен Василиев, съхранявани в ЦДА
Във връзка с извършването на точна идентификация и датировка на
фотографиите и негативите от фотоархива на Асен Василиев се наложи
продължителна изследователска работа и в Централния държавен архив (ЦДА), където се съхранява документалния архив на Асен Василиев (Ф.1680к)8. Това е един изключително богат личен архив, съдържащ
лични документи, писма, бележници, дневници и чернови на професора,
които показват професионалните методи на работа, източниците за събиране на информация за изследваните обекти и творци. Паралелната
работа в двата архива – проучването на документалния материал и обработката на фотоматериалите, позволи да бъдат свързани запазената ръкописна и визуална информация, оставена от Асен Василиев.
Сред личната документация и кореспонденция откриваме няколко
писма от Иван Дуйчев до Асен Василиев, които показваме за първи път.
Те разкриват сърдечните приятелски отношения между двамата учени
и професионалното уважение, което изпитват един към друг. Първото
писмо е ръкописно, написано, по думите на Дуйчев, в последния ден
на 1947 г. (Ил. 10, 11)9. В него се споменават техни общи приятели –
бай Добри Попов и Христо Вакарелски. Става въпрос за няколко немски
статии, които преди време Дуйчев е предоставил на Вакарелски и които
сега би искал да получи обратно, защото са му необходими за библиография. Той се извинява, че не е присъствал на сказката, изнесена от
Василиев и завършва с топло приятелско пожелание за Новата година: ...
Нека ти донесе това, що ти иска душата!
Второто писмо е машинописно от 30 май 1961 г. и представлява
официален поздрав по повод награждаването на Асен Василиев с орден
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„Кирил и Методий“ (Ил. 12)10. Писмото изразява откровеното признание
на Дуйчев за научната работа на Василиев, когото сравнява с трудолюбива пчела. Дуйчев изказва своето възхищение от неговата отдаденост и
младенческа жар за работа, и му пожелава крепко здраве, ведрост на
душата и да се радва дълги години на живота, за да довърши делото,
на което е посветил всичките си сили. Писмото е подписано от Елена и
Иван Дуйчеви.
Следващото писмо от Дуйчев е с дата 29 април 1968 г. и представлява три машинописни листа с коментар и бележки по изложението на
Василиев в „История на българското изкуство“ (Ил. 13, 14)11. Бележките
са конкретни – по страници, точни, научно обосновани и добронамерени. Поясняват и прецизират исторически факти, термини и някои гръцки
думи. Като цяло Дуйчев се изказва много премерено, личи старанието
му да не засегне и най-малко професионалната чест на Василиев, когото
уважава и признава като специалист. Започва и завършва с извинение за
направените бележки, с предположението, че самият Василиев сам ще
ги види и оправи при следващ, отстоящ във времето, прочит на своето
изложение - ... Драги Асене, тези мои бележки са направени с най-добри
чувства към теб: затова не се сърди. На теб и всички твои желая всичко най-добро. Твой предан: Иван Дуйчев.
Двама големи български учени, които работят заедно през 40-те
години на ХХ в.12, поддържат приятелски отношения и професионално
сътрудничество през следващите десетилетия до 80-те години на ХХ в.
Техните архиви днес се съхраняват в някогашния дом на проф. Дуйчев,
станал и дом на създадения по негов завет и носещ неговото име научен
институт – Центърът за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“.

Бележки
Личен документален архив на проф. Асен Василиев – ЦДА – София, Ф. 1680К.
2
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СЛЕДДИПЛОМНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ПО АРХИВИСТИКА – НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ
НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ АРХИВИ
Светлана Кръстева, Държавен архив – Видин

Д

а пристъпя към подготовката на настоящото съобщение ме подтикна убеждението, че за успешно реализиране в професията
на архивиста е необходимо целенасочено специализирано обучение.
Понастоящем статутът на експертните длъжности от специализираната администрация на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), които са
държавни служители, и Законът за Държавния служител1 дават възможност в архивите да постъпват служители с различно стартово образование – образователен ценз, като същите имат право на професионална
квалификация2. В тази връзка, както е известно, Институтът по публична
администрация (ИПА) изготвя съответни програми и провежда курсове,
но за професионалната подготовката на архивист трябва да се предлага
надграждащо обучение именно по Архивистика.
За служителите в архивната система през периода 1976–1989 г. са проведени четири следдипломни специализации по конкретни теми: Информатика (1976–1977); Единна държавна система за деловодство – ЕДСД
(1978–1979); Прилагане на ЕДСД (1979–1980); Документационна дейност
на учрежденията (1987–1989)3. А през 1995–1996 г. Учебният план на тогавашната специализацията Архивистика в Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ през 1995–1996 г., която организира по искане на държавните архиви следдипломна квалификация за служителите им, в която
бях включена и аз, предлага сравнително по-широк кръг профилирани дисциплини, осигуряващи необходимите знания за професията архивист. Самото обучение на курсистите ще разгледам по-нататък в изложението си.
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***
Спомням си, че моят първи работен ден в Държавен архив – Видин
беше на 19 октомври 1989 г. По традиция бях представена на колегите,
показаха ми и архива, в това число и бюрото, на което щях да работя.
През първите дни основната ми задача бе да чета една дебела книга
– добре познатият на всички колеги Методически кодекс (1982)4, и по
този начин на практика да се самообучавам. Последва възлагане на конкретни задачи и продължаващо обучение в процеса на работата от страна на по-опитните колеги, а също и спазване на установените по онова
време норми за количество и време, определени за всеки архивен процес
и дейност. В резултат в течение на 2–3 месеца успях да преодолея тъгата
си по нереализираната мечта да стана учител. Същевременно, започна
да ми става интересно, ще повече, че при необходимост получавах помощ от колеги, също без професионално образование и квалификация
по архивистика, но с по-продължителен стаж, натрупан практически
опит и принос за развитието на ДА – Видин. Това бяха директорът Димитър Попов, Людмила Чупренска (вече пенсионер, но продължаваща
да работи по договор при нас), главните специалисти - Зора Ангелова и
Лиляна Димитрова.
През 1992 г. Главно управление на архивите при Министерския
съвет (ГУА при МС) проведе и 5-дневен квалификационен курс за новоназначени архивисти от цялата страна с до 5-годишен стаж. По тези
критерии от нашия архив участвахме трима души. За разлика от курсовете за новоназначени служители в държавната администрация, които днес се провеждат по линия на ИПА, въпросният квалификационен
курс беше изцяло насочен към архивната теория и практика. Трябва да
се отбележи, че всъщност курсът спомогна сами да осъзнаем слабата си
теоретична подготовка и необходимостта от по-задълбочено и системно
навлизане в науката за архивите (Архивология).
Както споменах, такава възможност ни се предостави от ръководството на ГУА при МС. По-конкретно, на 12 ян. 1994 г. се получи писмо
от управлението5, с което архивите се уведомяваха за инициативата на
ГУА, съвместно с катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини – Исторически факултет, СУ, да се организира 18-месечна специализация за архивисти с висше образование.
Кандидатите за предстоящото обучение трябваше да проявяват интерес към теоретико-методическите въпроси на съвременното архивно дело.
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Също така, поставено е изискване те да не са по-възрастни от 42–45 години, както и предстоящото им обучение да не затруднява работата на архива.
Освен посочената специализация, със същото писмо ръководството
на ГУА информира, че при възможност ще бъдат организирани и краткосрочни курсове и индивидуални специализации (45-дневни и тримесечни) по отделни дисциплини.
Що се отнася до предлаганото обучение по архивистика в СУ, същото е с хорариум от 360 учебни часа, разпределени в два семестъра,
или приблизително 20 присъствени дни на курсистите, което всъщност
е задочна форма на обучение под формата на следдипломна университетска специализация. Първият семестър/блок включва учебни дисциплини, свързани с архивната теория и методика: Архивознанието като
научна дисциплина и развитието му в България; Възникване и еволюция
на архивните документи и архивните институции; Конституционно
устройство и институционно изграждане на българската държава;
Юридически аспекти на комплектуването, използването и публикуването на архивни документи; Архивни процеси и дейности - организация
и методическото им осигуряване; Информационна система на архивите и архивни справочници. А вторият блок обхваща т. нар. помощни
исторически дисциплини/специални исторически дисциплини, методическият инструментариум на които намира широко приложение в практическата работа на архивистите. Става въпрос за: Изворознание, Историческа хронология, Историческа метрология, Палеография, Генеалогия,
Дипломатика, Сфрагистика, Археография и др.
След семестриалното обучение се предвиждат и допълнителни консултации за разработване и защита на дипломна теза от всеки участник,
под ръководството на университетски преподавател.
При тези условия двама служители на Държавен архив – Видин
проявихме интерес към специализацията, Мария Новакова и аз.
На 2 август 1994 г. между ГУА и СУ „Св. Климент Охридски“ е
сключен договор за обучение на 13 души архивисти. Програмата обаче,
за разлика от първоначалния замисъл, е редуцирана на два семестъра с
общо 180 часа за 20 учебни дни. В съответния учебен план са включени
осем профилирани дисциплини със следните лектори и хорариум:
1. Документознание, 20 ч. лекции – гл. ас. Румен Донков6;
2. История на архивите, 20 ч. лекции– доц. Андриана Нейкова7;
3. Формиране на Държавния архивен фонд (ДАФ), 25 ч. лекции –
доц. д-р Стефка Петкова8;
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4. Информационна система на архивите, 20 ч. лекции – доц. д-р
Стефка Петкова;
5. Специални документи и архиви, 20 ч. лекции – к. и. н. Марияна
Пискова9;
6. Съхранение на архивните документи, 25 ч. лекции – инж. Майя
Бурмова10;
7. Археография, 25 ч. лекции – доц. Андриана Нейкова;
8. История на държавните институции, 25 ч. лекции – гл. ас. Румен Донков.
Четири от посочените дисциплини приключват с полагане на изпи11
ти , а останалите – със зачоти12.
Стойността на обучението на всеки курсист по действащите тогава
нормативи е 5 066 лв., такса, която се заплати от бюджета на ГУА при МС.
На основание чл. 229 от Кодекса на труда и договора между ГУА и Софийския университет, директорите на държавните архиви се задължават
да сключат договори13 със своите участници в следдипломната специализация. Съгласно договора, задълженията на последните са да участват
пълноценно в учебния процес и успешно да завършат курса. В противен
случай следва те да възстановят таксата, заплатена от ГУА. Също така, курсистите трябва да продължат да работят в архива, като прилагат наученото.
А регламентираните права на всеки курсист в рамките на съответния договор са: да ползва за времето на обучението си 25 дни платен
отпуск за явяване на занятия и изпити и 30 работни дни платен отпуск
за подготовка и защита на дипломна работа; има право на пътни и
дневни в съответствие с изискванията на наредбата за командировки,
които се поемат от бюджетите на съответните архиви.
На 3 февруари 1995 г. в аудитория №43 на Историческия факултет
при Софийски университет официално стартира разглежданата следдипломна специализация по Архивистика14. Съставът на специализантите
е общо 15 души – по двама служители от ЦДА, архивите във Видин, Благоевград и Смолян, и по един курсист от ДА – София, Враца, Монтана,
Силистра и Търговище. Към групата се присъединяват още двама служители съответно от Централния военен архив – Велико Търново (който
тогава все още не е част от държавните архиви), и от Военния архив при
Министерството на отбраната.
Университетските специалностите на курсистите са различни – История, Българска филология, Педагогика, Икономика, Строително инженерство.
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Чрез участието в специализацията по Архивистика получихме – теоретични знания, общуване с учени, преподаватели в областта, които
ни предадоха любовта си към архивите, а също и насочиха, и доразвиха
интересите ни към теоретичната архивистика.
Подготовката за всеки изпит изискваше издирване и запознаване
със значителна като обем специализирана литература. Придобитите знания и компетентности ни дадоха възможност впоследствие да участваме
пълноценно в решаването на проблеми и въпроси с фондирането и класификацията, систематизирането и обработката, използването и популяризирането, които съпътстваха работата ни в архивите.
В началото на 90-те години настъпилата промяна в обществените
отношения и света налагаха преосмисляне и изчистване на методиката,
освобождаване от идеологизирането ѝ в предходния тоталитарен период. Необходими ни бяха системни знания относно историята, развитието
и съвременната организация на архивите, включително и българските
архиви, както и за принципите, теориите и постиженията в областта на
теоретичната архивистика. Не бива да пропускам и възможността по
време на обучението да се запознаем с ведомствени архиви, сред които
Златният фонд на БНР, Архивът на Националната телевизия, Архивът
на Националната филмотека и Архивът на Националната фотографска агенция (закрит през 2000 г.).
Според интересите и направлението, в което работеше всеки от
нас, подготвихме дипломните си тези. Лично аз, бях заинтригувана от
възможностите, които предоставя реконструкцията на архивен фонд с
помощта на архивния справочник от вида идеален опис, като за целта
използвах опита си от работата с личния фонд на Найчо Цанов – адвокат и политик. Напътствана и подкрепена от научния ми ръководител
проф. Андриана Нейкова, разработих темата: Личен архивен фонд на
Найчо Цанов, съхраняван в Държавния архив – Видин – придобиване,
обработка и използване. Втората глава беше свързана с издирване, описване, систематизиране в единна класификационна схема с цел съставяне идеален опис на архива му, съхраняван на практика в различни
архивни и неархивни институции: Български исторически архив, Централен държавен архив, Научен архив на БАН, Държавен архив и Исторически музей – Видин.
Трябва да отбележа, че при рецензирането на описа за издаване15
терминът идеален опис, който не се среща в методическите изисквания,
беше заменен с термина опис на документалното наследство.
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Мария Новакова, която през периода на специализацията ни имаше
служебни задачи за комплектуване и обработка на документите на ликвидиращите се Трудово-кооперативни земеделски стопанства, подготви дипломна работа на тема Документирането в отрасъл „Селско стопанство“ и архивирането на документите с историческа стойност, с
научен ръководител проф. Стефка Петкова..
Дипломните тези курсистите защитиха през май 1996 г. По този
повод Ръководството на ГУА организира тържество за раздаването на
свидетелствата за специализация и правоспособност, което се проведе
в Деня на професионалния празник на българските архивисти – 10 октомври 1996 г.
Част от дипломните разработки (изцяло или редуцирани) се публикуваха в списание Архивен преглед (Вж. Приложение).
***
В заключение: Участниците в проведената през периода 1995–1996
г. специализация по Архивистика в СУ получихме възможност за утвърждаване в професията, за да се чувстваме на мястото си, а също професионални контакти и приятелства, които поддържаме все още. Към
днешна дата и след 21 години от успешно дипломиралите се курсисти в
системата на архивите работят: един директор на Дирекция „Регионален
държавен архив“, трима началник-отдели, трима главни експерти. Извън Държавна агенция „Архиви“, един от курсистите е началник-отдел
„Архив“ в Министерството на вътрешните работи, както и доскоро един
колега беше началник на Осигурителен архив на Териториално поделение на НОИ.
Благодарни сме на възможността, която ни беше предоставена от
ръководството на ГУА, в лицето по онова време на неговия председател
проф. Стефан Дойнов, и от директора на Държавен архив – Видин – г-жа
Лиляна Димитрова, която съдейства за повишаване на професионалната
квалификация едновременно на двама от служителите си. Благодарни
сме и на преподавателите си. Смятам, че ще изразя мнението на много наши новоназначени колеги за необходимостта от специализирана
квалификация, която да им донесе увереност и успешна професионална
реализация в архивите. Нужно е и Държавна агенция „Архиви“ да има
необходимите ресурси и инициативи в тази насока, за да може да ги подпомага и да съдейства за израстването им в професията.
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Приложение
Списък на дипломните тези на участници
в следдипломната специализация по Архивистика
1995–1996 г. и публикации по тях
Списъкът е изготвен по данни от архива на Софийския университет, архивни фондове на държавните архиви, сп. „Архивен преглед“.
Анна Динева, ДА – Монтана, научен ръководител Стефка Петкова:
„Архивното дело в Канада през втората половина на ХХ век“, Университетски архив на СУ „Св. Климент Охридски“ (УА на СУ); Динева, А. Архивното дело в Канада през втората половина на ХХ век. – АПр., 1997,
кн. 3–4, с. 52–61.
инж. Асен Гръменов, ЦДА, научен ръководител Майя Бурмова: „Архивни сгради“, УА на СУ.
Венета Стефанова, ДА – Враца, научен ръководител Стефка Петкова: „Бубарството във Врачански окръг 1896–1985 г. (преглед на документи в Държавен архив – Враца)“, УА на СУ; Стефанова, В. Бубарството във Врачански окръг 1896–1985 г. – АПр., 1996, кн. 1–2, с. 30–39.
Галя Русева, ДА – Търговище, научен ръководител Майя Бурмова:
„Автоматизирана система на архивите. Състояние и проблеми при изграждането на автоматизираната информационна система на архивите в Държавен архив – Търговище на сегашния етап“, УА на СУ; Русева, Г. Състояние и
проблеми при изграждането на автоматизираната информационна система
на архивите в Държавен архив – Търговище. – АПр., 1996, кн. 1–2, с. 23–30.
подп. Димчо Димов, ЦВА – Велико Търново, научен ръководител
Румен Донков: „Усъвършенстване и подготовка за издаване на инв. оп.
№ 1 на Фонд № 40 – Щаб на действащата армия (1912–1945 г.)“ УА на
СУ; Усъвършенстван инвентарен опис № 1 на Ф. 40 – Щаб на Действащата армия (1912–1945 г.), В. Търново, 1999 г. Научно-справочна библиотека – ЦВА, инв. № 16910.
Екатерина Недевска, ЦВА–София, научен ръководител Марияна
Пискова: „Военен кино-фоно-фото архив (структура, функции, състав)“,
УА на СУ.
Емилия Петрова, ДА – Благоевград. Петрова, Е. Машиночитаеми
архиви в българските банки. АПр., 1997, кн. 1–2, с. 67–75.
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Ели Попова, ДА – Смолян, научен ръководител Андриана Нейкова:
„Проблеми на комплектуването, състоянието и използването на личните
фондове в Държавен архив – Смолян“, ДА – Смолян, Ф. 1266, оп. 5, а. е. 46.
Красимира Чакърова, ДА – Смолян, научен ръководител Андриана
Нейкова: „Културно-информационната дейност на Държавен архив –
Смолян през периода 1963–1993 г.“, УА на СУ.
Любима Петрова, ДА – Благоевград, научен ръководител Румен
Донков: „Солунската гимназия“, УА на СУ; Петрова, Л. Националната
хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград – наследник и продължител на Солунската българска гимназия. АПр., 1997,
кн. 1–2, с. 57–67.
Мария Новакова, ДА–Видин, научен ръководител Стефка Петкова:
„Документирането в отрасъл „Селско стопанство“ и архивирането на документите с историческа стойност“. УА на СУ; ДА – Видин, Ф. 839, оп. 3,
а. е. 242; Новакова, М. Актуални проблеми при експертизата на ценността на документите на аграрните структури. АПр., 1996, кн. 3–4, с. 65–70.
Светлана Кръстева, ДА – Видин, научен ръководител Андриана
Нейкова: „Личен архивен фонд на Найчо Цанов, съхраняван в Държавния архив – Видин – придобиване, обработка и използване“, УА на СУ;
ДА – Видин, Ф. 839, оп. 3, а. е. 241; Найчо Цанов (1857–1923), опис на
документалното му наследство, съхранявано в Държавен архив – Видин,
Исторически музей – Видин, Централен държавен архив, Български исторически архив при Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“,
Научен архив на БАН. Състав. Св. Кръстева, Видин, Печатница „Аворе“, 1999. 94 с. Рецензенти: Бойка Дзипалска и Ира Георгиева.
Сийка Колева, ДА – София, научен ръководител Стефка Петкова:
„Българските архиви и приватизационния процес – проблеми“, УА на СУ.
Юлия Кюшелиева, ДА – Силистра, научен ръководител Андриана
Нейкова: „Граничното паспортно бюро в Силистра като държавна институция и фондообразувател на държавен архив (1940–1944 г.)“, УА
на СУ; Кюшелиева, Ю. Граничното паспортно бюро в Силистра (1940–
1944). АПр., 1996, кн. 3–4, с. 71–83.

Бележки
Закон за държавния служител (обн. ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г.,
посл. изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 30 декември 2016 г.), чл. 2, чл. 7, чл. 10.
1
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Пак там, чл. 35, ал. 1–8.
Вж. Пискова, М. Следдипломна специализация по архивистика
1995/1996 г. АПр., 1996, кн. 1–2, с. 22–23.
4
Методически кодекс на Главно управление на архивите при Министерски съвет. Съст. Ст. Петкова и др. София: Главно управление на
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АРХИВИТЕ И ПАМЕТТА (ДОКУМЕНТАЛНОТО
НАСЛЕДСТВО НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
И ПРЕДСТАВЯНЕТО МУ НА ОБЩЕСТВОТО)
д-р Цветан Радулов, Научен архив – БАН

О

тварянето на архивите към обществото се нарежда сред
най-главните теми, които стоят пред съвременната архивистика и историческите архиви. В национален, регионален и глобален мащаб
то може да се обвърже и с отбелязването на важни събития от човешката
история. Такъв е случаят с отбелязването през 2014 г. на стогодишнината от Първата световна война (1914–1918).
За архивните институции у нас подобни годишнини са повод да се
популяризират съответните документални комплекси в състава на Националния архивен фонд (НАФ). Тази дейност най-често включва две
направления: професионалната историческа общност и по-широките
обществени кръгове. За целта архивите подготвят документални изложби или документални издания. Стогодишнината от световния военен конфликт, избухнал през 1914 г., Научният архив на БАН отбеляза с
организирането на документална изложба, като принос към паметта за
този толкова унищожителен конфликт, погубил или провалил живота на
милиони хора.
От архивна гледна точка във връзка с Първата световна война протичат два основни процеса: създаване на документи и целенасочено запазване на документи, респ. споменатите документални масиви. През периода
1914–1918 г. различните държавни институции (цивилни и военни), обществени организации, както и частни лица, създават многобройни документи
от различен характер. Именно това е една от основните причини все още да
се откриват непроучени моменти за участието на България в най-мащабния
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и унищожителен военен конфликт, познат дотогава на човечеството. Информацията, която се съхранява в българските исторически архиви, обхваща различни аспекти на военния конфликт, а през призмата на многобройните документални свидетелства, достигнали до нас, войната се показва
като жестока реалност. Многообразието от архивни материали пресъздава
една пъстра мозайка на събитията от периода, както може да се види от
представената публикация. Важен източник на информация за различни
аспекти на Първата световна война – бойните действия, всекидневния живот и страданията на хората на фронта и в тила и други, са фотодокументите. В другия процес – търсенето, събирането и запазването на въпросните
документални свидетелства, се включват мнозина изследователи и той е
част от научните инициативи, за които ще стане дума по-нататък1.
Значителен брой ценни документи, отнасящи се към проблематиката на военновременния период (1912–1918), като част от Националния
архивен фонд, както отбелязахме, се съхраняват в историческите ни архиви. Тяхното издирване и системно проучване би допринесло за изясняване на редица празнини в специализираната литература по темата:
Първата световна война и участието на България в нея.
С оглед научния интерес към богатите документални масиви на
Централния държавен архив (ЦДА) и Държавния военноисторически
архив (ДВИА), често извън полезрението на изследователите остава Научният архив на Българската академия на науките2. Подобен пропуск е
неоправдан, предвид мястото и ролята на българските интелектуалци и
учени в следосвобожденския обществен живот и развитие на страната
ни, в това число и в годините на Първата световната война.
Именно представянето на дейността на българските учени и интелектуалци през разглеждания период стана тема на спомената изложба, а
именно: Образи и щрихи от Голямата война. 100 години от участието на
България в Първата световна война, представена в края на 2016 г. Работата около нейното създаване е показателна за възможностите, които дава
подобен формат усилията за посоченото отваряне на съвременните исторически архиви към обществото в контекста на съхранената документална
паметта миналото. Експозицията на изложбата стана факт благодарение
на дарителска акция, като необходимата сума бе набрана чрез благотворителен турнир по минифутбол. Турнирът бе организиран с помощта на
Аматьорската минифутболна лига (АМФЛ) и бе проведен в навечерието
на 24 май – Деня на българската просвета и култура3. Именно съдействието на организационния екип на АМФЛ даде резултат и направи възможно
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реализирането на подобна инициатива от страна на – БАН. Изложбата се
откри няколко месеца по-късно – на 31 октомври 2016 г., в навечерието на
1 ноември – Деня на народните будители. Трябва да се подчертае, че чрез
експозицията бяха представени за първи път неизвестни и слабо проучени
документи, част от архивното богатство на Научния архив – БАН4.
Най-значителен се оказа броят на материалите за Първата световна
война, издирени за целта във фондовете на архива. Сред тях са официалните документи на Академията, българската армия и държава, но
също така и лична кореспонденция, спомени и дневници, ръкописи, фотографии/снимки и др. Документите от канцеларията на БАН представят нейната официална позиция и ангажименти по време на Голямата
война, както и взаимоотношенията ѝ с държавата, армията и различни
чуждестранни и международни научни организации. Що се отнася до
снимките, същите разкриват по неповторим начин различни епизоди
от войната, което представя на посетителите в автентични изображения сложната мозайка на военните години. Ето защо фотодокументите
са ценен и уникален исторически източник на сведения за разноликите
проявления на войната, което обяснява засиления интерес на изследователите специално към тях напоследък5.
Изложбата съдържа заглавно и уводно табло, придружени от петнадесет постера, обособени по тематика. На свой ред, постерите са групирани
в няколко секции, всяка от които е свързана с определен въпрос – мястото на Академията във войната, проведените научни пътувания, ролята
на медицинските специалисти-изследователи, дейността на интелигенцията в редица държавни служби с обществено значение, присъствието
на учени на фронтовата линия като военни кореспонденти и офицери.
Експозицията представя и някои от най-значимите по онова време
български учени, както представители на хуманитаристиката, така и на
природоматематическите и обществени науки, взели участие във войната.
В тази връзка специално внимание е отделено на лекарите. Повечето от
представените участници, които са били едни от най-висококвалифицираните експерти за своето време, са били привлечени и на държавна служба,
което обяснява ангажиментите им по време на войната. Независимо от
това обстоятелство, участието им във войната и тяхната специфична роля
има своето място в историческата памет за Първата световна война.
Българската академия на науките също изиграва важна роля във войната от позициите си на утвърдила се национална научна институция,
ползваща се безусловно с доверието на обществото. Както е известно,
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през 1911 г. се осъществява замисълът Българското книжовно дружество (1869, Браила; 1882, София), да прерасне в една пълноценна академична структура, подобно на академиите на науките в повечето европейски държави по същото време. Една от най-важните задачи на учените в
Академията е издирването и опазването на документалните свидетелства
и ръкописи, които са част от българското културно-историческо наследство, но по стечение на историческите обстоятелства се намират извън
страната ни. Учените от БАН, които имат професионално отношение към
този проблем, от позициите на държавните служби, които заемат, през годините на войната допринасят за откриването и спасяването на уникални
български старини. Освен това, те участват със своите знания и опит и в
други професионални дейности в сферата на здравеопазването, земеделието, транспорта, благоустройството и т. н. По този начин учените от БАН
съществено подкрепят усилията през разглеждания период за развитие
на икономиката, обществено-политическия, културен и научен живот в
страната. Въпреки своята ангажираност в тази насока, много от тях успяват да продължават с изследванията си дори в условията на извънредната
военновременна обстановка. Не е случайно, че по-късно част от тях се
нареждат сред изтъкнатите представители на българската наука, които получават и международно признание в съответните научни области.
Значителен брой млади учени, които са високообразовани специалисти, също се включват в редиците на българската войска. По тази причина някои от тях прекъсват обучението си в университети у нас и в
чужбина, а други – успешната си научна кариера. В изложбата са представени и част от тази категория български учени, които след войната са
привлечени към състава на БАН. В съответните документи може да се
усети влиянието на войната не само върху техния по-нататъшен живот и
научните им дирения. Още повече, че най-често точно военната служба
на изследователите не е сред известните факти за тях, както за обществото, а понякога дори и за професионалните академични среди.
Мястото на военния кореспондент също не остава без внимание в
експозицията на изложбата, като неговия образ оживява чрез документи
от фонда на Андрей Протич. Същият, който е публицист, писател и журналист, активно участва на няколко фронта по време на войната и успява
да събира впечатляващ брой фотографии, представящи различни страни
и сцени от войнишкия живот. Те са съхранени благодарение именно на
неговия усет за памет, поради което са част от архивния му фонд, намиращ се в НА – БАН6.
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Специално внимание е отделено и на ролята на учените от природоматематическите науки в годините на военния конфликт, която досега
незаслужено е пренебрегвана. Много от тях - биолози, медици и други,
също отиват на фронта, като военни или медицински лица, или заемат
съответни държавни служби. За разликата от творците и интелектуалците обаче, делата им остават встрани от вниманието на обществото и
изследователите. Всъщност изложените документи разкриват част от
дейността им през Първата световна война, доколкото същата, както отбелязахме, е сравнително непозната досега в публичното пространство.
В хронологичен аспект изложбата проследява четирите години от
участието на България в Голямата война и представя различните фронтове, по които воюват българските войници. За целта в експозицията са
включени документални свидетелства за: бойните действия, дейността на военните лекари, трудното положение в страната, българската власт в Македония. Мозайката от събития, места и хора предоставя възможност на посетителите на изложбата да погледнат и войната
с по-различни очи, а не само като низ от бойни действия и статистика
относно общ брой загинали войници, временни победи или отстъпления от стратегически позиции и др. Акцентът в случая е, че Глобалният
конфликт – Първата световна война, всъщност променя всяка сфера от
общественото и лично битие, включително и науката, заедно с учените.
Едни от най-значимите учени и интелектуалци у нас също участват във
военния конфликт, за което свидетелстват многобройни документи. Чрез
тях в изложбата са представени личности като Васил Златарски, Методи
Попов, Гаврил Кацаров, Евтим Спространов, Илия Янулов, които са изследователи в различни сфери на българската наука. Под бойните знамена,
образно казано, са призовани, както отбелязахме, и много високообразовани млади интелигенти и специалисти, които в по-късен етап ще свържат
живота с Академията на науките. Сред тях се открояват имената на медиците Владимир Марков и Константин Пашев, които продължават своите
изследвания и на фронта, на археолога Кръстьо Миятев и географа Анастас
Бешков. Малко позната е и дейността на учени като Георги Хлебаров, Георги Паспалев и редица други през военните години. Всеки един от тях има
своето място в историческите събития през Първата световна война.
В изложбата във връзка с хронологията на събитията се отделя място и на бойните действия на Северния фронт. През 1916 г. Румъния се
включва във войната, което довежда до откриването на нов фронт, но
след кратка кампания румънската държава излиза от войната. На този
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фон едни от най-значимите събития относно участието на България в
тази война са свързани Тутраканската епопея, за която също има много
важни сведения в архивните документи на Научния архив7.
Съхранените материали показват и една друга роля на учените,
участници във военния конфликт – тази на пазители на документалното наследство. Ето защо сред представените теми е и отношението на
българските учени и интелектуалци към издирването, проучването и запазването на паметниците от миналото, което се отнася и до събирането
на многобройни архивни документи и ръкописи от Средновековието и
Възраждането. По-конкретно, целта е да запазят откритите старини за
бъдните поколения, справяйки се с опасностите на бойното поле. Темата
не е нова от историческа и архивистична гледна точка, но все още не е
проучена в нейната цялост. Съществуват редица моменти, върху които
документите хвърлят допълнителна светлина.
В значителната си част визираните документи принадлежат към
личните фондове на споменатите учени. Предвид проблемите на архивното дело от края на XVIII и през първата половина на XIX в., в още
по-голяма степен се откроява личностният пример на интелектуалците
относно опазването на колективната историческа памет и историческото
ни наследство. В някои случаи те могат да запълнят сериозни информационни празнини за този период.
Друга интересна част са материалите от самия фонд на Българската
академия на науките (БАН), която от създаването си през 1869 г. като
Българско книжовно дружество (БКД), целенасочено съхранява и документацията, свързана с дейността ѝ8.
Експозицията Образи и щрихи от Голямата война повдига и въпроса за взаимодействието между науката и държавата в подобни кризисни
периоди в националната ни история. Тема, която със своята актуалност
не може да бъде пренебрегвана, и продължава да предизвиква дискусии
в съвременното общество. Предадените чрез архивните документи примери ясно доказват необходимостта от взаимодействие между тези две
сфери в полза на българското общество.
С цел отваряне към обществото изложбата влезе и в календара на
събитията, създаден за Регионалните академични центрове на Академията (РАЦ). Вече е факт първата ѝ външна експозиция – в Регионалния
исторически музей РИМ – Плевен през март т. г.9 Тя стана част от т. нар.
пътуващи изложби на Научния архив, които често гостуват в редица
образователни, научни и културни институции. През есента последва190
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ха две нови гостувания във Велико Търново и Казанлък, като очаквано
изложбата привлече вниманието на местната общественост10. В бъдеще
също са възможни и нови изнесени експозиции в различни градове от
страната.
Представените материали са само една малка част от солидния
масив от документи за Първата световна война, който се съхранява в
Научния архив на БАН. Те са показателни за богатството на Архива и
мястото му на неизчерпаема архивна съкровищница за историческата
памет и обществено-политическия и културния живот на България. Възможностите за проучвания на различни аспекти, които се откриват сред
изложените документи, могат да станат основа и на последващи интердисциплинарни изследвания с акцент върху архивната наука.
Изложбата Образи и щрихи от Голямата война е само една от експозициите, създадени от Научния архив през отминалата 2016 година.
Трябва да се споменат и други две изложби, посветени на 150-годишнината от рождението на Васил Златарски и 100-годишнината от провеждането на т.нар. Полска анкета11. Те също са част от стремежа за
популяризация на институцията пред обществото не само у нас, но и в
чужбина. Архивът активно работи в тази насока през последните години
и успява да представи в публичното пространство значими исторически
събития от научния и културния живот на страната, както и личности.
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2
<http://archiv.cl.bas.bg/>, 8. 12. 2017. НА – БАН неколкократно е
представян като институция на годишните Архивистични четения посредством редовното участие на провеждания форум и подробно е описвана неговата история, профил и мястото му в съвременната национална
архивна система.
3
Аматьорската минифутболна лига (АМФЛ) – <http://amfl-bg.com/
sofia> – е създадена през 2008 г. и по традиция се включва в редица бла1

191

Цветан Радулов

готворителни инициативи (турнир с младежката организация на ООН
и т.н.), <http://www.amfl-bg.com/saobstehiya-sofia/2401-turnir-za-nabiranena-sdestva>, 15. 12. 2017.
4
<http://archiv.cl.bas.bg/novini1.htm>, 8. 12. 2017.
5
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АУДИОКАСЕТИТЕ КАТО СПЕЦИФИЧЕН
НОСИТЕЛ НА ИНФОРМАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕТО
ИМ В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ас. д-р Камелия Божилова, БИА – НБКМ

О

т 90-те години на ХХ век и началото на ХХІ в. употребата на
аудиокасети в бита на хората рязко спадна. Те бяха изместени
от по-качествените носители на звукова информация – компактдискове,
мр 3-ойки, разнообразни дигитални устройства. Днес все по-малко музикални изпълнители издават албуми на касета – основно това се прави
в малък тираж и има колекционерска стойност. Меломаните, любители
на аналоговия звук, все още продължават да попълват своите колекции с
позабравените за масовия потребител аудиокасети.
Въпреки излизането им от ежедневна употреба, касетите имат своето място в архивните фондове и колекции, поради което и въпросът за
тяхното съхранение с оглед историческата ценност на съдържащата се в
тях информация, става все по-актуален.

Създаване на аудиокасетите, технически
характеристики и навлизането
им в масова употреба
Първите разработки, свързани със създаването на магнитната лента-звуконосител, датират от 30-те години на ХХ в. В Германия компанията
Lorenz прави опити за изобретяване на магнитна лента с ролки, поставени
в цялостен корпус през 1935 г. Целта е новото изобретение да бъде функ193
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ционално и лесно за ползване. Ролковите магнетофони Lorenz започват да
се продават заедно с малка метална кутийка с две шипчета за ролките. По
подобен начин ориентират своето производство и американските компании RCA и Piercе. Първата касета с магнетофонна лента се появява също
така в Германия през 1950 г. в магнетофона Optaphon на Loewe.
Революция в касетното производство прави Philips. През 1963 г. компанията представя нов касетен формат за звукозапис – т. нар. компакт касета. Компактната касета има ширина на лентата – 3,81 мм. Предназначена е за употреба в диктофони и съхраняване на компютърни данни. От
Philips дават обозначения на касетите с буквата С и след нея цифра, означаваща общата продължителност на записа в минути – С 45, 69, 90, 120 и т. н.
Тази фирмена маркировка има за цел да запази стандарта за производство
на компанията и да ги предпази от конкуренцията на гиганта Sony.
Друга германска компания за аудиокасети е Grundig. През 1965 г. тя
пуска на пазара касетата DC International с магнетофон за нея. Размерите ѝ са 120 × 73 × 12 мм, скорост на движение на лентата 5,08 м/с.
Инженерите на компанията Olympus през 1969 г. разработват касетен формат с размери 50 × 33 × 7 mm, предназначен преди всичко за
диктофони. Правени са опити да бъде използван за Hi-Fi магнетофони.
Иновация в тяхното производство е лентата да няма ракорд (предварителен участък от лентата без нанесен на него работен слой). Продължителността на записа тук е от 30 до 90 мин. със скорост 2,38 м/с.
Малко след това изобретение са представени и т. н. пикокасети, които
са с два пъти по-малки размери, но те не получили голямо разпространение.
Предназначени са за диктофони, ширината на лентата при тях е около 2 mm,
времетраене на записа до 60 мин., скорост на лентопредаване 0,9 см/с.
Разработки върху качеството на звукозаписа се правят в началото на
70-те години на ХХ в. Рей Долби създава Dolby шумопотискащата система,
която значително подобрява качеството на записа върху касетната лента.
По отношение химическия състав на магнитната лента, през 1971 г.
компанията Advent създава касета с магнитна лента, изготвена на основата на хромдиоксид. Тази иновация води до много по-високо качество
на звука и гарантира по-дълготрайно съхранение на записа.
Друг аспект, върху който работят фирмите, производители на аудиокасети, е времетраенето на записа. Стандартно той е бил от 60 до 90 мин.
В началото на 80-те години на ХХ в. японската компания TDK пуска на
пазара 180-минутна компакт касета. Проблем, обаче, е съхранението
на този вид ленти. При касетите над 90 мин. лентите са прекалено тънки
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и лесно се разтягат или късат. Дори самите производители предупреждават за краткия живот на подобни записи. Поради малката дебелина
на лентата се появявал и неприятен звуков ефект (многократно възпроизвеждане на един и същи сигнал, т.н. копир ефект), предизвикан от
взаимното намагнитване на различните слоеве на лентата.
Като цяло при повечето видове аудиокасети записът се извършва на
магнитна лента с ширина 3,81 мм и дебелина 11–27 μm. Тя е разделена на
две (при моно запис) или четири звукови писти (при стерео запис), като от
всяка страна – А или В, са достъпни една или две писти. Скоростта на движение на лентата в касетата при прослушване или запис обикновено е 4,76
cм/с. В някои двукасетни декове има възможност за копиране със скорост
9,5 cм/с, а в диктофоните за продължителен запис се използва скорост 2,38
cм/с. Качественият звук с висока вярност е характерен само за т. н. Hi-Fi
касети (появилите се през 80-те г. касети с ленти „хромдиоксид“ и „метал“, по-точно с работни слоеве от хромдиоксид и метални съединения).
България също има традиции в производството на аудио и видеокасети. Производител е Заводът за информационни носители „Динко Баненкин“ в с. Драгор, Пазарджишко, построен през 1985 г. Той доставя на
пазара и дискети 3,5 и 5,25 инча. Той е известен и като ЗМД – Завод за
магнитни дискове. Касетите Dragor са с ленти с работен слой от железен оксид и хромдиоксид, производство на германския концерт BASF1.
Компакт касетата е най-използвания и функционален носител на
звукова информация през 70-те–80-те години на ХХ в. На аудиокасета,
както стана известно, могат да се записват и компютърни данни. Такъв
тип са микрокасетните формати, създадени специално за тази цел – например NT на Sonу. През 90-те години на ХХ в. касетата повсеместно е
заменена от лазерния оптичен диск.

Съхранението на аудиокасети
в българските архиви
Специализиран архив за аудио-визуални документи е архивният отдел на БНТ – отдел Телевизионен фонд. Едно от подразделенията му е
Аудио архивът, който включва 333 205 заглавия, нанесени върху 34 072
броя носители. Записите са обособени в 27 раздела с различна жанрова
определеност (класическа, забавна, народна и филмова музика, музика
към ТВ предавания, мюзикъл и театри).
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Носители на аудио-информацията са магнитни ленти, CD, DAT касети и грамофонни плочи2. Аудиокасети обаче не присъстват в този архив.
Пример за учрежденски архив, който съхранява документна информация на аудиокасети, е Архивният отдел на Техническия университет –
София. Протоколите от заседанията на Академическия съвет се записват
на касети. Те се съхраняват при много добри условия, като се спазват изискванията за влажност, температура, тъмнина и т. н. Аудио-носителите
са поставени в картонени кутии, подредени в плътно затворени чекмеджета. При отварянето им се осигурява лесно и бързо търсене на искания протокол. Всеки потребител на архивна информация, който желае да
прослуша записа, може да го направи в специализираните лаборатории
на университета, които са снабдени с аудио и видео техника.

Аудиокасетите в Националната библиотека
В Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ от 1951 г. се
създава музикална колекция, която се обособява в Музикален отдел. От
1965 г. в този отдел започват да се депозират и комплектуват всички български грамофонни плочи и аудиокасети, а понастоящем сбирката съдържа
около 3500 бр. касети. Същите се съхраняват в дървени каталожни чекмеджета при подходящи условия. Дървото в случая е избрано като материал,
защото е добър изолатор и осигурява запазване на магнитната лента.
По-голямата част от аудиокасетите преди 1989 г. са постъпили по силата на Закона за депозита и са предоставени от Балкантон. След 1989 г.
и други музикални компании, като Унисон например, също предоставят
задължително копия от издаваните от тях аудиокасети на Библиотеката.
След 1997-98 г. постъпленията спират. Малка част от колекцията аудиокасети на Музикалния отдел е постъпила като дарение от частни лица.
В последните години записите – аудиокасети, са търсени от читатели
на Националната библиотека. Те се предоставят за прослушване в читалнята на Музикалния отдел, която разполага с необходимата апаратура. Презаписи не се правят, заради изискванията на Закона за авторското право.
Предстояща задача пред служителите от Музикалния отдел е дигитализацията на записите от аудиокасетите. За момента тази дейност не е
започнала, поради разпоредбите на Закона за авторското право3.
В Българския исторически архив на Националната библиотека също се срещат документи на нетрадиционни носители.
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При обработката на фонд 901 Стефан Груев беше открита аудиокасета с негово интервю, DVD с документален филм за живота му, а във
фонд 907 Стефан Кисов има и видеокасета.
Тези материали се описват според стандартните изисквания за архивно описание. Те ще се съхраняват заедно с останалите документи от
фонда, които обаче са на хартиен носител. Възникват проблеми, защото
изискванията за съхранение на хартия, магнитна лента или CD не са
еднакви. Изваждането на касетите и дисковете от фондовете и предаването им в друг отдел, например Музикалната читалня, би било нарушение на принципа за единство и недробимост на архивния фонд.
Друго възможно решение за тяхното оптимално съхранение е промяна на физическото им местоположение – да се остави бележка с анотация в кутията при документите на хартия, а касетите да бъдат съхранявани в подходящи кутии и помещение. Но този вариант би създал
трудности на работещите в читалнята при изпълнение на заявки от страна на читателите. Всички тези особености при съхранението и бъдещото
използване на аудио и видеокасетите предстои да бъдат решени.
Важна задача пред съвременните архивисти е да се осигури не само
опазване на информацията, записана върху аудиокасетите, но и защита на
самите носители. Те също са ценно документално свидетелство за своето
време. Музикалните аудиокасети имат специфично художествено оформление, което би представлявало интерес за днешните дизайнери. Документалните записи на аудиокасети често са надписани от ръката на личността
– фондообразувател или носят друга важна историческа информация.
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ДИМИТЪР ЦУХЛЕВ В КОНТЕКСТА
НА ДОКУМЕНТАЛНОТО МУ НАСЛЕДСТВО
Мария Новакова, Държавен архив – Видин

А

ко потърсим името на Димитър Цухлев в наличните справочници, ще бъдем затруднени. То липсва в Кратка българска енциклопедия, не го открих в Енциклопедия България. Съвременната библия на онлайн-потребителя – Уикипедия, също не разполага със справка
за него. Биографични сведения ни предоставят само няколко регионални
сайта1. В същото време на негови съчинения се позовават три статии в
същата тази Уикипедия и многобройни електронни източници, свързани с историята на християнството по българските земи, а рядко можем
да попаднем на историографско или краеведско съчинение за Северозапада, в което да не е посочена отпечатаната след смъртта му История
на града Видин и неговата област (Видинско, Кулско, Белоградчишко,
Ломско, Оряховско, Врачанско, Фердинандско, Берковско и Крайна)2. И
досега дебелият том с 615 стр., излязъл от печатницата на Петър Глушков, остава най-цялостното историческо изследване за Видин и Видинско. Извлечения и бележки по книгата се съхраняват и във фонда на патриарх Кирил в Централен държавен архив, като част от материалите по
написването на Католическата пропаганда сред българите през втората половина на ХІХ в.3
За Цухлев липсват пълни и цялостни съвременни изследвания, можем да открием един материал в краеведско издание за видинските учители4 и две статии, посветени на юбилейни годишнини5, едната от тях
– запазена в ръкопис във фонда на своя автор6 във Видинския архив. В
миналото обаче към личността и научните му трудове е засвидетелстван
известен интерес. През 1932 г. д-р Никола Бобчев написва 45-годишната
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дейност на един неуморен работник на книжовното и просветното поле7, а през 1931 г. Юбилейният съвет във Видин издава брошура със сходно заглавие8. В неиздадената Видинска книга д-р Бърни Бончев посвещава една статия9 на История на града Видин и нейния автор Д. Цухлев.
Причините за забравата, обгърнала така плътно личността на видинския историограф, са комплексни – неговото време и място, особеностите на характера и нелеката му житейската съдба.
Но независимо от изпитанията, многократните местения, съпътствали живота му, както и изселването от Видин на семейството на единственото от петте му деца, което го е надживяло – синът Александър,
документалните свидетелства за живота и делото му са достигнали до
нас. Най-значителната част от архива му се съхранява в Националната
библиотека “Св. Св. Кирил и Методий“ – Български исторически архив
(БИА), където архивният масив постъпва на три пъти – през 1955, 1985 и
1986 г. Съответните постъпления са предават от Бояна Цухлева – съпруга на Александър Д. Цухлев, и Роза Матеева – Цухлева, най-вероятно,
съпруга на Александър Ал. Цухлев. Също така, Б. Цухлева през 1967 г.
предава на Централен държавен исторически архив (ЦДИА, сега ЦДА)
снимки и записки на Марин Цухлев, загиналият край Киев през 1919 г.
син на Димитър Цухлев10.
Документи относно живота и книжовната дейност на Димитър
Цухлев се съхраняват и в Научния архив на БАН – Ф. “Българско отечество“, а също в ЦДА и Държавен архив – Русе. За наше съжаление,
архивните свидетелства за него, намиращи се във Видинския архив, са
сравнително малобройни и осветляват основно службата му във видинските училища и взаимоотношенията му с местната община по повод
издаването на споменатата История на града Видин ...
В своята автобиография, озаглавена Моят живот11, Димитър Цухлев се спира много подробно на семейството и детските си години. Роден в Лясковец на 25 дек. 1864 г., той е отгледан от родители земеделци.
Обучава се в Петропавловската духовна семинария, която описва като
отлично учебно и духовно заведение, зареждащо питомците си със солидни познания и високи идеали12. Запазен е атестатът13 му от 1884 г. за
завършването на това училище, както и свидетелство14 от Санкт Петербургската духовна академия за следването му през периода 1885–1889 г.
Документите разкриват, че като семинарист младият Цухлев показва
отличен успех и примерно поведение, но следването в руската столица
не протича гладко – по болест повтаря втори курс, по-късно е изключен
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от академията, а през септември 1889 г. е зачислен студент в трети курс,
като се явява успешно на изпити по еврейски език и библейска археология. Много скоро обаче – още на 7 октомври с. г., той отново е прекъсва
следването си по лична молба, в която посочва семейни причини. Липсват документи за последващо успешно завършване на академията.
През 1884 г. Д. Цухлев започва работа като учител в Солунската
гимназия, а през периода 1887–1900 г., макар и с известни прекъсвания,
работи на полето на просветата в Сливен, Самоков, Велико Търново,
Русе и в българското училище в Браила. За учителската му дейност свидетелстват съхранените в БИА молби и заявления до Министерството
на народното просвещение15, свидетелства от училищния отдел на Българската Екзархия16 и от българското училище в Браила17, сертификат от
властите в Браила18, служебни листове19, учителски бележници20. Документи за него от същия период откриваме и в Русенския архив – в Главния списък на учениците от Държавната мъжка гимназия “Княз Борис“
за учебната 1891/1892 г.21
Като учител, Д. Цухлев произнася десетки речи по различни поводи, сътрудничи е на списание „Извор“ в Русе и редактира в. „Сливен“.
Особено известна става речта, посветена на значението на делото на Кирил и Методий, която той произнася на 11 май 1891 г. пред учениците
и учителите на Търновската мъжка гимназия. Текстът е публикуван в
самостоятелна брошура, отпечатана в Русе през следващата 1892 г., а
екземпляри от нея откриваме в архивите на Георги Живков22 – по това
време министър на народното просвещение, и на Михаил Герджиков23.
В своите биографични бележки Димитър Цухлев подробно разказва
за работата си в Браила24 като директор на българското училище. Освен
това той очертава и характеристиките на местната българска общност –
мъже и жени от Сливен, Трявна и други български градове, повечето от
тях – румънски поданици и с деца, лишени от българско самосъзнание.
Акцентира върху усилията си за обединяване на своите сънародниците
на културно-просветна основа. Описва участието си в създаването на
училищно и църковно настоятелство, организирането на образцово училище с четири отделения и два прогимназиални класа, девическо училище и забавачница, откриването на българско читалище, което радва
гражданството с редица литературно-забавителни утра. По-нататък
той отбелязва, че националното пробуждане на българската колония е
привлякло вниманието на румънските власти, които преследват колегите му – учители, както и самия него. Те стават жертви на арести, разпити
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в полицията. Освен това, извършват се и обиски в къщата му, като преследват и съпругата.
Всички тези събития, заедно с избухналия през 1900 г. дипломатически конфликт25 между Българското княжество и Румъния, дават основание на Д. Цухлев да потърси ново назначение и в резултат на 20 август
1900 г. той получава мястото на Първи старши учител във Видин.
Тук преподава Закон Божи, руски език и история във Видинската
мъжка гимназия „Цар Симеон“ и Девическата гимназия „Екзарх Антим
І“, като работи и в различни комисии26, чете сказки и беседи, участва в
обсъждането на учебните програми. Неговите изяви са отразени в тогавашните протоколни книги на двете гимназии.
Учителят Цухлев създава впечатление за строг наставник с установени и строги възгледи за обучението и поведението на учениците, а
също и с подчертани пристрастия към религиозното възпитание. В своите изказвания пред Учителския съвет и рефератите си пред учителски
конференции той застъпва идеята за ангажираност на подрастващите
с полезни занимания и приема за наложителен контрола от страна на
учители, родители и общество върху подготовката на ученика и нравственото му формиране. За целта предлага въвеждането на индивидуални контролни книжки27, в които ще се отбелязват зададените уроци и
поведението на гимназистите. Негово е и предложението да се допускат
учениците – израилтяни, до уроците по Закон Божи, за да не се скитат по
същото време по улиците28.
В училищен рапорт, отбелязващ края на учебната 1904/1905 г., той
изказва мнение по въпроса за продължителността на курса на обучение
и обобщава причините за слабия успех в гимназиите, сред които слабата подготовка на част от учителите, лошата уредба на класното
наставничество и нехигиеничните училищни здания29.
През 1905 г. държи беседа за четенето на молитвата в училище и за
усилване на фонда за подпомагане на бедни ученици, като предлага за
целта учителите да се откажат от хонорарите си за съдебна експертиза и
за изпитване на външни ученици30.
Любопитна подробност е, че много скоро след това изказване Учителският съвет избира тричленен „съд“, който да реши възникналите недоразумения между Димитър Цухлев и преподавателя по български език
Н. Василев31.
Внимателният прочит на документите разкрива, че взаимоотношенията му с колегите от Видинската мъжка гимназия трудно могат да се
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определят като безоблачни. На 8 декември 1905 г. е отбелязано особеното му мнение по въпроса за седмичното разписание, за което пише, че
му нанася вреда: ... губи ценно време, което му е необходимо за научните му занимания; оплаква се от натовареност и обвинява колегата
си Ганчев, който зад гърба му е направил промените32. Реакциите не
закъсняват. През 1907 г. при обсъждане на успеха и поведението на сина
му Марин Цухлев, двама от учителите изразяват остро отрицателното си
отношение към баща му – Димитър Цухлев33.
В едно от заседанията през 1923/1924 учебна година Цухлев изказва
особено мнение по решението на Учителския съвет за отпускане помощ на
беден ученик с отличен успех, син на учители34. В изказването му са изброени доходите на семейството от заплати, получени обезщетения и суми от
продажба на недвижими имоти, като се изтъква, че материалното подпомагане на младежа е неоправдано и ще развие у него отрицателни качества.
Учителят Цухлев далеч не ограничава изявите си между училищните стени, а се включва активно и в обществения живот на Видин и Видинска епархия. В нашия архив се пази негова снимка сред епархийските представители, участвали в избора на епископ Неофит за Видински
митрополит през 1914 г.35, а участието му в този избор и ролята, която
играе като застъпник на Неофит е подробно разказана в автобиографичните му бележки36. Писмо до Христо Въргов37 от 1906 г. разкрива вижданията му за уреждането на българската църква, избора на патриарх,
утвърждаването на постоянен смесен синод.
Цухлев не е бил чужд и на политическите борби на своето време, като
убежденията му често го поставят в позицията на потърпевш на партизанска саморазправа. В автобиографичните си бележки той споделя огорчението си от внезапното преместване от Търново в Русе, което идва точно в
12 часа през нощта срещу Новата 1892 г.38 и го принуждава да пропътува
разстоянието между двата града с файтон, насред тежка зима и с малко
дете. Изпадането в немилост пред Стамболовото правителство, както и
по-късните му неприятности от страна на директора на гимназията, когото
определя като върл стамболовист и доверено лице на министър Живков,
Цухлев отдава на русофилските си убеждения. Преместен в Сливен, той се
сдружава с местните съединисти (русофили) и участва в списването на техния вестник „Сливен“. През 1894 г. се записва в новосъздадената Народна
партия и е избран в първото ръководство на Сливенската организация39.
През следващите десетилетия Димитър Цухлев поддържа кореспонденция с водачите на партията Ив. Ев. Гешов, Теодор Теодоров, Атанас
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Буров, като основна тема са партизанските борби и интриги, на които е
жертва. В писмо до Теодор Теодоров от 1 март 1914 г.40 той се оплаква,
че е изпратен в Разград, защото е народняк и ще пречи във Видин, с което са му причинени големи материални и морални пакости.
Неприятностите го следват и на новото място, където го заплашва
съд и затвор от 1 до 5 години, защото е участвал в изборите на 23 февр.
1914 г.41, преди да са изминали пълни шест месеца от пристигането му в
Разград на 28 август предишната година: ... И всичко това само защото
гласувах за н[ародната] партия и взех участие при идването на г. Бурова по покана на приятелите. Много ми е неприятно – да дадеш 2 сина
във войната, да надаря на България с история на нейната църква, да
служа на нея 27 години и сега да ме разкарват, за гдето съм упражнил
едно свещено право, което Конституцията ми дава …42.
В автобиографията и в писмата си Цухлев е особено рязък по отношение дружбашкото управление. Конфликт през 1922 г. между него и
министър Омарчевски довежда до уволнението му от Видинската девическа гимназия и назначаването му в с. Брегово, като тези събития могат
да се проследят в служебната преписка с Министерството на народното
просвещение43.
Документите показват, че Димитър Цухлев е правил многократни
опити да използва своите политически връзки и заслуги в интерес на
работата си като изследовател и за отпускане на финансова помощ за
издаването на втория том от обемистата му монография за българската
църква. В кореспонденцията си с народния представител Никола Чешмеджиев44 той търси съдействие за издаването на книгата и за назначение на подходяща работа. Подобен характер имат запазените писма до
Атанас Буров45, а също и писмата от и до Иван Гешов46.
В своята незавършена автобиография Димитър Цухлев малко суховато, но изчерпателно, излага и основните събития от личния си живот – семейството, от което произхожда, женитбата и раждането на петте
деца, имената на кръстниците им, образованието, което са получили.
На 24 окт. 1889 г. Цухлев се венчава с капитанската дъщеря Евгения
Степанова от Одеса, родена на 5 дек. 1868 г. Първородният син Никола
проплаква в София през 1890 г., последван през 1892 г. от Марин, Елисавета – през 1895 г. в Сливен, София през 1898 г. в Браила и последният – Александър, роден през 1900 г. във Видин. Гимназиалният учител,
който често споменава в кореспонденцията си за лишенията, на които е
подложено семейството му, осигурява добро образование за децата си –
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момичетата учат във Видинската девическа гимназия, Никола завършва
зъболекарство в Киев, в същия град Марин следва инженерни науки, а
Александър е изпратен в кадетско училище в Русия, като по-късно завършва Агрономическия факултет47 в София.
В писмото си до министъра на народното просвещение от 22 дек.
1914 г.48 Д. Цухлев напомня за дългия си педагогически стаж и многобройните си публикувани съчинения, като аргумент за искането за повишение на заплатата му, за да може да осигури обучението на тримата си
сина зад граница.
Димитър Цухлев казва по няколко думи за характера на децата си.
За Никола – той се отличаваше със своя кротък и мирен характер, за
дъщерите – София е с необикновена красота и благ характер, а Елисавета притежава почтенност, скромност и добродушие. Марин е обрисуван като буен и подвижен младеж, а най-малкият, Александър има
нервозен характер и упорито своеволие, което е било причина за много
неприятности с него.
Протоколите на учителския съвет при Видинската мъжка гимназия свидетелстват за наложени наказания на Никола и Александър, но
най-осъдително е поведението на Марин Цухлев. Той е учил три години
в ІV гимназиален клас, бил е порицаван за пушене, непристойни прояви
на обществени места, небрежност и неакуратност, а в V клас е наказан
за побой над негов съученик. Като гимназист младежът се увлича по
социалистическите идеи и участва в Гражданската война в Русия. Във
Видинския архив се пази спомен за Марин Цухлев от негов съученик49,
с когото се среща в Русия като студент.
В течение на по-малко от пет години Димитър Цухлев погребва двама сина и две дъщери: през 1914 г. коремен тиф отнася 16-годишната София, на 13 септ. 1916 г. в с. Горна Камила край Сяр от английска граната
загива Никола, последван през 1918 от Елисавета. На 2 дек. 1919 г. край
Киев намира смъртта си Марин Цухлев.
Критичният поглед към достъпните архивни източници за Димитър
Цухлев показва недвусмислено, че книжовните му занимания ангажират
значителна част от времето и енергията му, като в тях той влага страст
и амбиция. Оставя след себе си богато публицистично и научно наследство, включващо многобройни статии и изследвания50. В научно-справочната библиотека на Видинския архив се съхраняват Християнството между славяните и българите на Балканския полуостров до княз
Бориса-Михаила, издадено от Видинското свещеническо братство през
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1910 г.; Из външния живот на Българската църква при Бориса ІІІ (1207–
1218) от 1908 г. И двете издания са със собственоръчно посвещение от
автора, както и Кирилица или глаголица в старата българска книжнина?, издадена през 1923 г. от Видинското духовно братство „Антим І“.
Ръкописите на това съчинение и на Исторически преглед на Видинската епархия, а също статиите: Делата на безбожниците; Канонически
послания против католическата пропаганда; Църковните библиотеки;
История на Реформацията в западната църква; Римската епоха и готите, се съхраняват в БИА.
Като самостоятелна брошура е била издадена: България продължава да увековечава паметта на героите, паднали в Освободителната
война, екземпляр от която с посвещение от автора се намира в архивния
фонд на Стоян Заимов51.
Свидетелства за книжовно-публицистичната дейност на Димитър
Цухлев откриваме в неговите писма до д-р Никола Бобчев, с когото се
сближават във Видин през 1900–1901 г. и поддържат връзка в продължение на повече от тридесет години. Най-често той търси помощта на
Бобчев за публикуване на свои съчинения52, включително ходатайство
пред секретаря на БАН и моли за отзив за своя брошура53.
През 1906 г. редакционният комитет на „Българско отечество“ възлага на Димитър Цухлев написване на няколко монографии върху нашата църковна история. Несъмнено видинският учител се е чувствал подготвен за това начинание. Научните му интереси в тази област датират
от времето на следването му, а през 1904 г. той участва в конкурса за
написване на подобен труд, обявен от Светия Синод54. Перипетиите около събирането на материали и написването на История на българската
църква са отразени в кореспонденцията на автора с редакционния комитет на споменатото „Българско отечество“55.
През 1908 г. ръкописът на първата част от амбициозния труд е готов
и се поставя началото на дългогодишна битка за финансиране на изданието: кореспонденция и преговори с БАН, Светия Синод, Министерството на външните работи и изповеданията, политици, банкери, докато
накрая авторът го публикува със собствени средства.
Запазени са писма с молби за финансова помощ и откупуване на
част от тиража до екзарх Йосиф56 и Св. Синод с посредничеството на
Видинския митрополит Кирил. Видинският архиерей издава едно окръжно от октомври 1911 г.57, с което препоръчва книгата на енорийските
свещеници и църковните настоятелства в епархията.
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В личния архив на Димитър Цухлев се съдържат и многобройни
чернови на негови писма до Св. Синод58, ректора на семинарията епископ Неофит59 и други за издаването, заплащането и разпространението
на този труд, както и писмо на проф. Иречек60 във връзка с книгата.
Няколко години по-късно издаването на втория том става повод за
също толкова обемиста кореспонденция. Писмата на Димитър Цухлев до
Св. Синод61, митрополити62, издателства63 и други разкриват огромните
му усилия да даде живот на съчинението си. Особено красноречиви са
три писма до Доростоло-Червенския митрополит Михаил64 от 1927 г., с
които той настоятелно търси помощ за изданието.
През 1925 г.65 Димитър Цухлев се разделя с училището – пенсиониран е поради съкращение на персонала във Видинската мъжка гимназия.
Втората половина на 20-те години е особено плодотворна в творческо
отношение. Наред с многобройните публикации с историческо, религиозно-етично и обществено-политическо съдържание, публикувани в
„Църковен вестник“, „Духовна култура“, „Бдински вести“ и други, той
написва История на града Видин и неговата област. В кореспонденцията си с Видинското общинско управление по повод отпечатване на книгата той споменава, че написването ú е отнело около пет години, а материалите са събирани повече от тридесет години66, така че най-вероятно
е започнал да работи по нея веднага след пенсионирането си. Данни в
подкрепа на това заключение предоставя пощенска картичка до Никола
Начев от 27 окт. 1928 г., в която той пише, че работата му по историята
на Видин е достигнала до турската епоха67.
Всъщност идеята за създаването на подобно историческо съчинение
е вълнувала видинското общество по това време. В началото на 1929 г.
в местния вестник „Просвета“ излиза едно отворено писмо на адвоката
Георги Добринович с призив към видинските граждани да издигнат своя
настойчив глас пред всички учени от тоя край, където и да се намират,
да вземат живо участие в най-кратко време да издадат Историята на
Видин и неговата област …68. Добринович обещава със скромните си
сили да подпомогне родолюбивото дело и скоро след това учредява фонд
за написването на Видинската история, като самият той дарява 80 000 лв.
На 28 май 1929 г. кметът Евгений Тоушек свиква съвместно заседание по темата с участието на Комитета за културно повдигане на
Видинския край и публициста Димитър Мишев, на което е поканен и
Димитър Цухлев69. Какво е казано и решено в кметския кабинет, не известно, но още в началото на следващата 1930 г. Цухлев представя пред
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общинските власти ръкописа си История на града Видин, придружен
от едно заявление за издаването му70. Запазените архивни документи ни
позволяват да проследим перипетиите на книгата по пътя към читателите. На 6 февруари общинските съветници разглеждат въпроса с издаването на труда, като кметът изказва опасения, че нужните за това средства
ще натежат на общинския бюджет и предлага да се обърнат за помощ
към фонда на Георги Добринович71.
Скоро след 3 март 1930 г. Димитър Цухлев се разболява тежко и
пред страха от смъртта бърза да осигури публикуването на труда си. На
10 март той уведомява кмета, че дарява книгата си на общината, като
прилага и дарителския акт72. В протокола на Видинския градски общински съвет от 24 март 1930 г.73 четем решението за приемане на дарението
и условията, поставени от дарителя. Пред книгата обаче стоят още много препятствия74, които авторът преодолява с упоритост и последователност, докато най-после на 4 май 1932 г. е подписан договорът с печатаря
Петър Глушков75 за издаване на въпросната История на града Видин.
На 11 септември 1931 г. Димитър Цухлев претърпява тежка операция в болницата на руския „Червен кръст“ в София, която не донася очакваното избавление от болестта. Той умира на 13 август 1932 г. В некролога от семейството му, публикуван във вестник „Мир“76 четем: …
съобщаваме на всички роднини и познати, че … Димитър Н. Цухлев на
69-годишна възраст бивш гимназиален учител, църковен историк и общественик, след дълго и мъчително боледуване почина днес в 10 ½ ч. след
обед. Посветил целият си живот в служба на обществото и народа ни,
ти почина … без да можеш да се порадваш на дългогодишния си труд….
На 14 август в четири часа след обед летописецът на Видин е погребан в града, където е видял много добрини, преживял горчиви и злощастни дни77, недочакал отпечатването на История на града Видин и втория
том на История на българската църква.
И докато първата книга излиза около месец след смъртта му – през
септември 1932 г., ръкописът на втората към днешна дата се смята за
изгубен.
Какво се случва с него? Известно е, че през 1930 г. Цухлев подарява
ръкописа на посочения Т. ІІ, заедно с основно преработен и допълнен
вариант на Т. І, на Св. Синод78. След 1944 г. се разпространява слухът,
че трудът на Цухлев е изгорял по време на бомбардировките над София,
когато е засегната и сградата на Синода. Десетилетия след това излизат
нови факти, които разкриват съвсем различна картина.
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През 1997 г. по повод шестдесет и петата годишнина от смъртта
на Цухлев в местния печат79 беше публикувана статия за приноса му
като родолюбец и историограф на църквата и на Видин. Авторът, който е личен познат на епископ Антоний (Константин Костов Мучитанов
(1915–2002), до 1971 г. викарен епископ на Видинския митрополит Неофит, цитира неговия отговор на питането си за неиздадения ръкопис на
ІІ том на История на българската църква: ... Няма го, отдавна изчезна.
И този, който е откраднал тази ценна книга, ще чака да измрем, тия,
които сме я чели, за да я издаде после от свое име. Авторът не уточнява
кога се е провел този разговор, нито откъде точно е изчезнал ръкописът,
а и случката е разказана в стила на конспиративните теории.
Малко по-късно обаче и не по юбилеен повод излезе статия в списание „Български месечник“80 от един автор, който няма пристрастия към
сензационното и на базата на личните си контакти с Александър Ал. Цухлев – внук на Димитър Цухлев, излага по-обоснована и достоверна версия на събитията. Като свидетел Александър Цухлев разказва, че през
1946 г. семейството му (неговият баща, също Александър е най-малкото
дете на Димитър Цухлев) получава сведения, че ръкописът е запазен и
предприема действия да си го върне. С известен натиск отвън Св. Синод открива изчезналия ръкопис и го предава на семейството. Но още
същата година синът на Димитър Цухлев връща ръкописа в Синодално
издателство срещу обещанието, че ще бъде отпечатан. Тук този обемист
труд (над 1000 стр.) отново потъва в неизвестност и вече повече от седем
десетилетия няма и следа от него.
В края на това повествование искам да си послужа с един цитат, заимстван от самия автор на труда – Димитър Цухлев. През декември 1931
г., вече тежко болен, той е посетен в дома си от представители на двете
видински гимназии, културния комитет и местното читалище „Цвят“, които го поздравяват с 45-годишния му юбилей като книжовник, учител и общественик. В очакване на предстоящото отпечатване на Историята на
града Видин Цухлев споделя за книгата: … трябва да призная, че поради
своите недостатъци, ще са потребни още големи усилия, материални
средства, които не съм имал и упорита работа за по-нататъшното нейно усъвършенстване и развитие. Но ще се считам, при все това, щастлив,
ако с моята в много отношения непълна работа, съм дал поне подтик към
подобно стремление за младите поколения, за да се заловят и напишат
по-пълна и по-добра „История на Видин“ и ако с този скромен труд съм
допринесъл нещо и към градивото на нашата обща българска история81.
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Животът на скромния видински учител е пример за осъзнато изпълнена обществена мисия в името на Отечеството и паметта за неговото
минало. Но тези негови думи оставят горчив привкус на неизпълнен морален дълг към неговото име. С подготовката на второ, допълнено и с
коригирани бележки издание на историята се беше захванал покойният
изследовател Митко Лачев (1957–2002), който за съжаление, ни напусна
твърде рано. Едно осъвременено издание на книгата, която отдавна е
библиографска рядкост82, ще погаси част от този дълг. Но тук можем да
добавим още събирането на оцелели архивни източници за Димитър Цухлев, възможности за което Видинският архив проучва още от средата
на 90-те години. В последните няколко години бяха подновени опитите
да се свържем с наследниците на фамилията.
А моята надежда е, че настоящият скромен материал, с посочените
архивни източници, може да провокира и написването на модерна биография на Димитър Цухлев, а бъдещият автор няма да е затруднен при
издирването на необходимите му документални свидетелства, намиращи се в българските архиви.
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НОВИ ПРАКТИКИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА ДОКУМЕНТИ – КРАУДСОРСИНГ
ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ (ИЗ ОПИТА
НА ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН АРХИВ“ – РУСЕ)
д-р Надежда Цветкова, ДА – Русе

Н

астоящото научно съобщение презентира дейностите по популяризиране на архивните документи, като аспект от областта на политики, които осъществява Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), съобразно своите компетенции. Прилагането на краудсорсинг при реализиране на
проекта Концерт „Музикални следи“ е нов подход, който използва Русенския държавен архив, за да увеличи възможностите за разпознаване и утвърждаване на институцията, създавайки оригинален продукт, съдействащ
за социализацията на културно-историческото наследство на региона.
Както вече споменах, една от основните дейности на ДА „Архиви“
се заключава в популяризиране на архивите като национална институция
– пазител на историческата ни памет. През 2016 г. Отдел „Държавен архив“ – Русе, в изпълнение на Стратегическа цел 4: Ефективност в популяризирането на Националния архивен фонд (НАФ) и ДАА, разписана
в Стратегията на ДА „Архиви“ за 2016–2020 г.1, участва като партньор
в проект Концерт „Музикални следи“. Базирайки се на нормите, съдържащи се посочената Стратегия, избраната форма, имаше за цел чрез използване на общодостъпен формат да провокира обществен интерес към
съхраняваните архивни документи. Опирайки се на основните насоки за
повишаване ефективността на популяризаторската дейност на ДАА за
периода 2016–2020 г., улесняване на публичния достъп до архивна информация, надграждане и разширяване на формите за представяне дейността на ДАА и НАФ, както и повишаване на информационната стой214
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ност и критериите при реализирането на издателски и информационни
проекти, Концерт „Музикални следи“ активно посредничи и подпомага
образованието при усвояване на учебния материал в музикалната гимназия чрез формиране у подрастващите на съпричастно отношение към
документа като част от националното културно наследство.
Всяка година Община Русе във връзка с чл. 6 от Правилата за реда
и условията за финансиране на проекти обявява конкурс за целево подпомагане на проектни предложения в областта на изкуството и културата, които да се реализират със средства от бюджета на Общината. Целта
на програма „Култура“ е да подкрепи, стимулира и ускори развитието на
културния процес на територията на Община Русе като: осигурява интегритет и насърчава културното многообразие; способства за развитие
на конкурентноспособен културен продукт; стимулира въвеждането
на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт; стимулира развитието на гражданската инициатива
в областта на културата и изкуството; съдейства за социализацията
на културно-историческото наследство и други2.
Конкретно, проектът Концерт „Музикални следи“, финансиран от
Община Русе по Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата се реализира от кандидатстващата организация
НЧ „Захари Стоянов – 1937 г.“ – Русе и партньорите – ДА – Русе и НУИ
„Проф. Веселин Стоянов“ – Русе. Той бe иницииран от служителите от
Държавен архив – Русе, с крайна цел предоставяне на русенската общественост на музикален концерт. Събитието включваше изпълнение на
неизвестни произведения от бележити музиканти, свързани с града ни и
предали своите документи за съхранение в Държавен архив – Русе. Сред
тях са: Нено Димов, Александър Йорганджиев, Борис Стайков, Константин Попов, Борислав Михайлов и др. От избраните произведения на 1 октомври – Международния ден на музиката, учениците изнесоха концерт.
Формулировката на общата цел на проектното предложение е: да обогати обществената памет с нови факти и събития от живота на позабравени български творци със съществено място в културната история
на града и страната, чрез създаването на оригинален културен продукт.
Респективно специфичните цели са:
– запознаване на младите хора с функциите и значението на институцията Държавен архив;
– стимулиране на активно отношение към културната памет на града у младежката аудитория и русенската общественост;
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– насърчаване на прилагането на различни педагогически практики
– интерактивно обучение, проучвателна и теренна дейност в образователния процес.
За да бъдат постигнати заложените цели в проектното предложение
използвахме комплексен подход, максимално обезпечаващ планираните дейности. Същите бяха формулирани на хронологичен признак като
взаимно се допълваха. Проектът бе основан на широко партньорство
между учениците от НУИ, Държавния архив и читалището, които като
културни и образователни институти декларират отношение към съхраняване на историческата памет. Опитът на НЧ „Захари Стоянов – 1937“
– Русе в изпълнение на проекти по линия на работата с младото поколение гарантираше надграждане на създадените до момента партньорства,
обмяната на знания и опит, създаване на устойчив модел на успешно
сътрудничество и получаване на краен креативен продукт. Заложените
в проекта механизми за неформално учене, събиране на документална
информация и интерактивни форми на комуникация бяха от съществено
значение за реализацията на крайния продукт.
По проекта бе предвиден и План за публичност. Той се осъществи
чрез разпространение на рекламни материали – афиши, флаери и осем
броя публикации в местния периодичен печат и електронни издания. Тези дейности бяха в основата за разпространяване на резултатите от проекта сред по-широк кръг от ползватели, включително и ползването им
за обучение в системата на образованието. В количествено отношение
очакваните резултати и ефекта от реализирането на проектното предложение бяха измерими с заложените индикатори:
Индикатор 1 – Брой срещи между представители на целевите групи
и партньорите по проекта – 4 броя;
Индикатор 2 – Брой участници в инициативата – 100 души; сподвижници и доброволци – 50 души;
Индикатор 3 – Брой дигитални и ксерокопирани документи – 80
броя;
Индикатор 4 – Брой отпечатани рекламни материали (80 афиша и
150 флаера) – 230 броя;
Индикатор 5 – Брой публикации в местния печат и електронни издания – най-малко 5 броя;
Индикатор 6 – Очакван брой преки публики – около 250 души, косвени публики – 1500–1800 души (получили информация за събитието
чрез печатни и електронни медии).
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В проекта Концерт „Музикални следи“ заложихме на следните целеви групи и крайни бенефициенти:
– ученици от НУИ и възпитаници от музикалната школа при НЧ
„Захари Стоянов – 1937“;
– преподаватели от НУИ, служители и читатели от НЧ „Захари
Стоянов – 1937“;
– широката русенска общественост със заявен интерес в областта
на музикалното изкуство;
Изборът ни на целеви групи свързахме с необходимостта от компенсиране на празнини в образователната сфера относно дейността на
важни държавни институции, хранители на националната памет, както и
с липсата на информация за значими творци, свързани с Русе и региона.
Реализацията на проекта стимулира личностното и професионално израстване на учениците, обогатявайки обществената памет за културните
традиции на областта.
Изводите от реализацията на проекта могат да се търсят основно в
две насоки:
– подпомагане на преподавателите от Русе в обучителния процес в
контекста на добрите педагогически практики, с изпълнение на дейностите генериращи мултиплициращ и креативен ефект;
– утвърждаване на ролята на Русе като център на музикалната култура, съхраняващ традициите, създавайки активна културна и историческа памет.
Проектът съответстваше на Плана за развитие на Община Русе в
частта ѝ за съдействие, опазване и социализация на културно-историческото наследство на региона, за стимулиране на въвеждането на съвременни образователни практики, насочени към младежката аудитория,
за стимулиране развитието на гражданската инициатива в областта на
културата и осигуряване на високо обществено доверие и интерес към
културните институции, работещи на територията на Община Русе.
Партньорите в проекта Концерт „Музикални следи” – Държавен
архив – Русе и НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ (Русе), предоставиха
компетентна и професионална подкрепа. Експерти на отдел „Държавен
архив“ – Русе се включиха активно в реализирането на проекта с издирване на документите (музикални произведения и исторически факти за
отделните творци), тяхното дигитализиране, ксерокопиране, запознаване на учениците с дейността на архивната институция, популяризиране
на най-старите документи и търсене на съпричастност от младите хо217
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да за попълване на архивните фондове. Преподаватели от музикалната
школа към читалището и НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ от своя страна
подготвиха учениците за изпълненията на творби от Нено Димов, Александър Йорганджиев, Борис Стайков, Константин Попов, Борислав Михайлов и други.
Планът за действие по проектното предложение бе синхронизиран с
осем дейности, изпълнявани съгласно график, съответстващ на продължителността на проекта.
Реализираният проект оказа своето трайно въздействие върху целевите групи и крайните бенефициенти. Особен акцент е създаването на
трайни и ползотворни контакти между целевите групи и партньорите по
проекта. Резултатността от изпълнението с краен продукт „Концертът
„Музикални следи“, увеличи възможностите за ползването му от широк
кръг ползватели, включително при обучението по музика в българските
средни училища, чрез прилагане на различни педагогически практики
като интерактивно обучение, проучвателна и теренна дейност, нови форми и подходи, които гарантират реализацията на културния проект.
Резултатите от проекта установяват неговата обществена значимост
и релевантност. Те се характеризират с устойчивост във финансово и
институционално отношение, както и с постигнат реален ефект. Идеята
за участие с такъв проект кореспондира с Плана за развитие на Община
Русе, по отношение опазване и социализация на културно – историческото наследство на региона, ползването на иновативни образователни
практики и продължаване на дългосрочната визия на НЧ „Захари Стоянов – 1937“ (Русе) за работа с младото поколение.
Като цяло резултатите от проекта могат да бъдат систематизирани
по хронологически принцип:
Резултат 1 – Изграждане на устойчив модел на сътрудничество
между целевите групи и партньорите по проекта.
Резултат 2 – Прилагане на различни педагогически практики като
интерактивно обучение, проучвателна и теренна работа, нови форми и
подходи при обучението по музика в българските средни училища.
Резултат 3 – Реализация на Концерт „Музикални следи“, свързан с
Плана за развитие на Община Русе и културния календар на града, във
връзка с опазване и социализация на културно-историческото наследство на региона, използване на иновативни образователни практики и
продължаване на дългосрочната визия на НЧ „Захари Стоянов – 1937“
(Русе) за работа с младото поколение.
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С реализацията на проекта Концерт „Музикални следи“ бе изграден
модел на успешно сътрудничество между партньорските организации.
Бенефициентите по проекта, в лицето на ученици от НУИ, получиха възможността да допълнят знанията си за изявени музикални дейци от града и да изпълнят техни музикални произведения, част от които предстои
да бъдат включени в концертната и конкурсна програма на НУИ „Проф.
Веселин Стоянов“ (Русе).

Бележки
Стратегия на Държавна агенция „Архиви“ за 2016–2020 г.; <http://
www.archives.government.bg/uploaded_files/STRATEGY_DAA_20162020_fin%281%29.pdf>.
2
<http://www.ruse-bg.eu/events/185/1/10514/index.html>.
1
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ТИПОЛОГИЯ И СЪСТАВ НА АРХИВНИТЕ
ФОНДОВЕ НА ЖЕНИТЕ-ХУДОЖНИЧКИ,
СЪХРАНЯВАНИ В ЦДА
Рамона Димова, докторант към катедра
„Архивистика и МОИ“

И

сторическото развитие на професионалното художественото
образование по време на Третата българска държава все още не
е достатъчно добре проучено и има редица спорни моменти и непълноти
в специализираната литература. Един от интересните въпроси, свързани
с художественото ни образование е дали и как жената през разглеждания
период е имала достъп до него?
През последните няколко години по данни от Главните книги на
Държавното рисувално училище (ДРУ) и Художествено-индустриалното
училище (ХИУ) с колегата ми Пламен В. Петров установихме, че жените и мъжете още от създаването на ДРУ са имали равни възможности
за образование, както и свобода да избират работата си. При проучването на съответните досиета на жените, учили през периода 1896–1912 г.,
се откроиха и други интересни тенденции, свързани с техния социален
статус, образование и пр.1 Доколкото тази проблематика все още не е напълно изяснена, ще бъде полезно с оглед бъдещите изследвания в тази
област да се проследи, кои от жените-творци са ни завещали, освен художественото си, и своето документално наследство, което се съхранява
понастоящем в системата на държавните архиви. Трябва да се отбележи,
че за всеки изследовател тази задача е сериозно предизвикателство, поради сравнително големия брой фондове и времето, необходимо за тяхното
издирване и проучване. Ето защо засега се вниманието ни е насочено
към архивните фондове, които се намират в Централния държавен архив
221

Рамона Димова

(ЦДА). Освен това, се налагат още две предварителни уточнения: първо –
хронологичните граници на така формулираната тема обхващат периода
от 1896 г., защото тогава е създадено първото професионално Държавно
художествено училище (ДРУ), до 1944 г., която е своеобразен исторически вододел от гледна точка последвалите промени в българското общество; второ – интересуващите ни документи да са систематизирани и
регистрирани като самостоятелен фонд или да са част от семеен фонд.
Второто уточнение, респ. ограничение, всъщност оставя доста жени-художнички извън проучването, въпреки че и те са били изявени творци. Намеренията са в най-скоро време те също да бъдат представени,
независимо че нямат лични фондове. Както е известно, тази липса в известна степен би могла да бъде компенсирана чрез издирването на документални следи за тях, които със сигурност се намират, както в лични,
така и в съответни учрежденски фондове.
Целта на настоящия текст е да се представят фондовете на жени – художнички в ЦДА, в това число и основните видове документи и творчески
материали в състава им, които представляват интерес за изследователите.
Работата с електронната Информационна система на държавните
архиви (ИСДА) значително улесни изпълнението на поставените задачи в случая. В резултат от предприетото издирване на архивни фондове
и документи на жени-художнички през разглеждания период, съхранявани в ЦДА, се установи, че са регистрирани дванадесет самостоятелни фонда и два семейни фонда, в които има документи на съпруги-художнички2. Четири от посочените самостоятелните, фондове: Ф.
729 – Цончева, Мара Василева (1910–1989), Ф. 1347 – Вазова-Николова, Бинка Борисова (1909–2007) и Ф. 1364 – Дичева, Лиляна Пенчева
(1928–?), все още са необработен, което означава, че не могат да се
използват от читателите – потребители на архивна информация, а също не може да се даде информация за видовете документи и творчески
материали в състава им.
Съгласно методическите изисквания относно Научно-техническата
обработка на архивните фондове (НТС), всеки един от фонд се изготвя
Историческа справка, в която се дава информация за фондообразувателя
и документите. В Историческата справка на интересуващите ни фондове на жените-художнички се съдържат данни за произхода им: родно
място, семейство, образование – къде, кога и при кои преподаватели са
завършили художествената си подготовка. Също така, се дава информация за работата на дадената художничка с оглед нейното творчество
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– скулптора, живопис и пр., както и длъжностите, които е заемала във
връзка със своите професионални ангажименти.
Прави впечатление, че голяма част от тези жени съчетават преподавателската дейност с творчество, което е характерни и за много от мъжете-художници по същото време. Има обаче и художнички, като Васка
Емануилова, които работят предимно на свободна практика.
В Историческата справка се отбелязва и членството им в художествените дружества, участието в самостоятелни изложби (в страната и чужбина), както и по-важните Общи художествени изложби (ОХИ). Не на
последно място в справката се посочва кога фондът е постъпил в ЦДА и
дали същият е бил дарен или откупен. Фондообразувателките Васка Емануилова, Елисавета Консулова-Вазова, Бинка Златарева и Марсел Немска
сами даряват архивите си, а останалите са предадени или предоставени
на архива за откупуване от по-близки или далечни родственици.
Следващият елемент, които е част от описа на всеки архивен фонд е
съответната Класификационна схема. Според определението на термина
в Методически кодекс3, тя всъщност е план, определящ реда за групиране на делата в раздели и подраздели в логическа последователност,
съобразно техните исторически и/или логически връзки. Във фондовете
от личен произход от Класификационната схема на всеки архивен опис,
като справочник едновременно за състава и съдържанието на документите, можем да се ориентираме какви типове и под-типове документи
има в дадения фонд. Повечето от разглежданите описи са снабдени с
Класификационна схема, но при някои от тях – оп. 2 на Ф. 782 Васка
Емануилова, Ф. 807К Диана Койчева, оп. 1 на Ф. 844К Екатерина Савова-Ненова те липсват. Причината, според архивистите, обработили тези
фондове, е сравнително малкото количество и еднообразие на документите. При това, наличието на повече от един опис за даден личен фонд,
вследствие комплектуването му във времето, не е гаранция, че всеки отделен опис е снабден с Класификационна схема. Такъв е случаят с Васка
Емануилова и Екатерина Савова-Ненова, при които един от описите е
със схема, а във другия тя липсва.
Най-често във фондовете на жените художнички схемата включва
следните раздели и подраздели: Биографични материали (автобиографични, имуществено-стопански и материали за фондообразувателките); Документи за творческата дейност на художничките (тук могат
да присъстват произведения на изкуство, както и документи свързани с длъжностите които те са заемали); Кореспонденция (служебна и
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лична); Изобразителни материали (репродукции на художествени произведения, чужди и техни, както и лични снимки); Печатни материали
(монографии, статии и др.), а понякога се съхраняват и документи за
други личности.
Следващата стъпка в процеса на издирване на даден фонд и проучване документалния му състав е преглеждането на архивните единици. След запознаване със заглавията и изчитане на съответните документи бихме могли да обобщим, че фондовете на жените- художнички
в ЦДА съдържат следните видове документи и творчески материали:
биографии и/или автобиографии, скицници с оригинални рисунки, акварели, пастели и платна с маслени бои, тетрадки за впечатления от
реализирани изложби, почти задължително запазени изрезки от статии и рецензии от периодичния и специализирания печат, монографии
и каталози с репродукции. В много от фондовете има и фотографии на
конкретни произведения, които не са репродуцирани, както и списъци с
техни произведения. Тази информация е от особено значение за историците на изкуството, които благодарения на нея успяват да удостоверяват
автентичността на неподписани и без дата произведения.
Други интересни документи са фотографиите от личен характер, в
които художничките са били заснети в различна възраст, а често и със
свои колеги художници и интелектуалци.
В по-големите фондове се съдържа и кореспонденция, която разкрива връзките на творците с различни институции, организации и личности. Някои от жените-художнички от този период, освен че получават
профилираното си образование в страната, специализират и в чужбина,
от което следва, че една част от писмата им са на чужди езици, като
руски, немски, френски и др.
От запазените обработени фондове най-малкият е Ф. 807К Диана Койчева, който се състои само от 6 а. е. Най-големият, който включва документи само за художничката, е Ф. 2015К Невена Ганчева, съдържащ 117 а. е.
Интересен случай е фондът на Екатерина Савова-Ненова. Във втория опис на същия фонд, освен документи и материали за нея, има такива и за дъщеря ѝ Елка Иванова Ненова. Тя завършва архитектура в
Държавната политехника през 1953 г., но се занимава и с вътрешен дизайн, поради което е член на секция „Приложно изкуство“ към Съюза на
българските художници (СБХ). Освен това, във същия фонд има документи и на един друг известен художник, който е избрал да се реализира
предимно в чужбина – Борис Елисеев.
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Фондът на Марсел Немска също ни предоставя интересни сведения. Швейцарка по произход, тя завършва едновременно Женевската
консерватория със специалност пиано и Академията за изящни изкуства – специалност декорация и живопис. През целия си живот се изява
активно и в двете сфери, а след брака си с д-р Борис Немски, живее
в България. Документалното ѝ наследство е уникално, както с разнообразните биографични документи, така и със съответните музикални и
художествени материали.
Двата семейни фонда на Радеви и Гошеви ни представят ситуация, в
която документалното им наследство е включено във фонд с документи
и на други членове от семейство. По-конкретно, във фонда на Радеви
документите на Бистра Винарова са с тези на съпруга ѝ Симеон Радев.
При Кина Гошева съответните документи са към фонда на нейния баща
– акад. Иван Гошев. Трябва да се отбележи, че в състава на представените семейни фондове видовете документи да същите, както в отделните
фондове на жените-художнички.
В исторически аспект повечето от разглежданите фондове са на жени, които са имали семейства и в същото време са били изявени творци.
Доколкото съм запозната и с фондове на мъже художници от същия период, бих искала да обърна внимание, че те не се различават особено като документален състав. Най-типичното за художниците е, че в техните лични
фондове се съхраняват сравнително повече статии и рецензии, отразяващи дейността им. Тук е моментът да поясня, че след допълнително издирване в рамките на темата се потвърди позната ситуация относно личните
фондове в състава на Националния ни архивен фонд. Както е известно, на
практика части от личните фондове често се съхраняват на различни места, респ. въпросните фондове са разпокъсани при комплектуването им.
Представените фондове на жени-художнички, регистрирани и съхранявани в ЦДА, не правят изключение. Част от документалното им наследство
се намират в Научния архив на СБХ, Научния архив на Българска академия на науките (БАН), Националната художествена академия (НХА).
В заключение: Още веднъж бих искала да обърна внимание на богатото художествено наследство, което се съхранява в ЦДА. Надявам се,
че то ще привлече вниманието на историците на изкуството, за да бъде
детайлно проучено. Това ще обогати знанията ни в областта на българското визуално изкуство.
Всяко наследство (материално и не материално) се нуждае от обгрижване и популяризиране, съобразно своите специфики. Съхранените
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и достигнали до нас архивни свидетелства, свързани с художественото
изкуство, също заслужават да участват все по-пълноценно в съвременния български научен и изложбен живот.

Бележки
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Използвани съкращения
БАН – Българска академия на науките.
ДАА – Държавна агенция „Архиви“.
ДРУ – Държавното рисувално училище.
ИСДА – Информационна система на държавните архиви.
НХА – Национална художествена академия.
ОХИ – Общи художествени изложби.
СБХ – Съюза на българските художници.
ЦДА – Централния държавен архив.
ХИУ – Художествено-индустриалното училище.
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З

ад заглавието Изгубеният архив се крие въпрос, който през последните години става все по-актуален във връзка с появата у нас
на т. н. частни архиви. А дали е само въпрос или с течение на времето се
превръща и в проблем?
Идеята да се засегне тази тема се породи от факта, че съществуват
организации, засега само в частния сектор, които по една или друга причина, са взели решение да закрият собствените си учрежденски архиви,
за да предадат целия си архивен ресурс на т. н. архивиращи компании/
частни архиви.
***
Какво всъщност представляват частните архиви и какъв е техният статут?
Известно е, че в Закона за Националния архивен фонд (НАФ, 2007)
има цял един раздел именно относно частните архиви в националната
ни архивна мрежа: …Частните архиви се създават и финансират от
физически или юридически лица. В частните архиви се обработват, съхраняват и предоставят за ползване документи, създадени или законно
придобити от физически или юридически лица. Частните архиви нямат
право да приемат за постоянно съхранение ценни документи от държавни организации, обект на комплектуване от държавните архиви.
Независимо, че въпросните частни архиви изрично са упоменати
в Закона като алтернативна възвожност в частния публичен сектор, на
практика те все още съществуват без ясно регламентиран статут и функ228
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ции. Също така, засега липсва специализиран орган, извън юрисдикцията на Държавна агенция „Архиви“, който да координира и контролира
тяхната дейност с оглед нормативно-методическата уредба на българския архивно-информационен сектор, в това число и съответните международни стандарти, свързани с електронното управление и жизнения
цикъл на дакументите в мрежовото общество. Дейността на въпросните частни архиви/архивиращи компании у нас поражда въпроси, които са
в компетенциите на заинтересуваните институции в случая – Държавна
агенция „Архиви“ (ДАА) и Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), доколкото те провеждат държавната политика във връзка
с електронното управление и архивно-информационния сектор.
А всъщност какви са тези въпроси? Достатъчно надеждни ли са
сегашните частни архиви и гарантират ли съхранението на документите ни по възможно най-добрия начин? Също така, какви са условията, при които работят и отговарят ли те на държавните изисквания?
За съжаление, на тези въпроси няма кой да даде адекватен и аргументиран отговор. Това означава, че при неспазване на нормативно-методическите изисквания, съгласно интересите на НАФ, от страна на т. нар.
частни архиви, засега липсват юридически основания същите да бъдат
подведени под каквато и да е наказателна отговорност.
В тази връзка възниква резонният въпрос: доколко закриването на
създаден и функциониращ учрежденски архив е най-правилно решение
за дадена организация/фирма?
На пръв поглед изглежда оправдано. Все пак, т. нар. архивиращи
компании предлагат доста примамливи възможности, които обаче се
оказват привидни – пестене на средства за заплати, отговорността на институцията за опазване на архивните документи отпада,
тъй като е прехвърлена на архивиращата компания. Освен това, не
по-маловажен е и фактът, че на съответната администрация вече не
ѝ се налага да поддържа помещения – хранилища за документи, които трябва да отговарят на определените нормативно-методически изисквания, задължителни за всеки учрежденски архив – температура,
влажност, светлинност и т. н. Възможността, която архивиращата
компания/частен архив предоставя на фирмата/организацията да създават и утвърждават Номенклатура на делата и фактът, че те са тази
страна от договорните отношения, която се занимава с унищожаването
на документите, създават невярна представа, че са и контролиращият
орган. С други думи, отговорността за съхранението и използването на
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документите е прехвърлена на дадения частен архив, който е избран за
целта. Но дали наистина е така?
Ако приемем, че при уреждане на договорните отношения между
дадена институция и т. н. частен архив, тя го възприема за свой учрежденски архив, то как се гарантира сигурността на предадените документи
и спазването на сроковете за задължителното им съхранение. Ето тук е
моментът да се засегне темата за периода от време, в който частните архиви гарантират, че ще съхраняват документите на съответната частна
организация/фирма. Дали само до изтичане на договорните отношения?
А какво ще се случи след това и гарантира ли се, че документите със срок
за съхранение 30, 40, 50 и срок „П“ (постоянен) наистина ще се съхраняват толкова години, колкото е посочено в Номенклатурата на делата?
А колко време ще се задържи на пазара избраната архивираща компания или ще дойде момент, в който друга, предлагаща още по-добри
условия, ще я замести. Какво ще предприемем тогава? Възможно ли е да
сключим договор с новата компания и да преместим целия си документален ресурс? А това няма ли да доведе до трайни и фатални загуби? И
всъщност, заслужава ли си да се стига до тази ситуация, поставяща куп
въпроси с много неизвестни?
***
Какво печелим или по-точно печелим ли изобщо нещо като закрием
функциониращ учрежденски архив?
От гледна точка избора на архив – учрежденски или частен, коректно е първо да се отговори на въпроса: Какъв обем от документи всъщност съхранява една динамично развиваща се организация за по-дълъг
период от време – 30, 40, 50 г., както и тези със срок „П“ (постоянен)?За целта е възможно предварително да се изчисли обемът от документи,
който реално се съхранява по-продължително време, заради справочното значение на съответните документи за дейността на самата фирма
или заради историческата им ценност. Получените данни ясно показват,
че при регулярно и правилно унищожаване на документите, съгласно утвърдената индивидуална Номенклатура на делата със срокове за тяхното съхранение, въпросните документи са сравнително малка част от
всички документи, които ежегодно се предават в дадения архив.
Като доказателство на това твърдение, ще представя визираният
обем от документи на финансова институция, която вече е взела реше230
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ние да закрие собствения си учрежденски архив и да предаде целия си
документален ресурс на частен архив. Общият брой архивни единици,
които се предават за съхранение всяка година е 297. Според приетата и
утвърдена Номенклатура на делата, 26 а. е. от тях са със срок за съхранение „П“. Само 3 а. е. са със срок на съхранение 50 г. и само 1 а. е. е
със срок 15 г. Със срок за съхранение 10 г. са 32 а. е., 4 а. е. са със срок
7 г., а 15 а. е. – 6 г.
А останалите – повече от половината документи (159 а. е.), са със
срок за съхранение 5 г., което означава, че на всяка 6-та година те трябва
да бъдат унищожени. Със срок за съхранение 3 г. – 33 а. е., 2 години се
съхраняват 11 а. е., а за 1 година – 12 а.е. Следователно на всяка втора
година трябва да се унищожават по 12 а. е., на всяка трета още 11 а. е.
а на всяка четвърта – 33 а. е.
От предоставените данни става ясно, че по-малко от 10% от целия
обем документи в този документален фонд е със срок на съхранение 50
г. и със срок „П“. Около 73 % от останалите следва да бъдат унищожени
още на 6-та година от предаването им за съхранение, а около 11%– на 11та година. Ако се изчисли първоначалният капацитет на помещението
за хранилище на съответния учрежденския архив, както и оборудването
му, направените първоначално разходи няма да се увеличават с течение
на времето, при условия, че документите с изтекли срокове за съхранение по Номенклатурата на делата, ще се унищожават регулярно. Това
означава, че няма да се налага закупуване или наемане на нови помещения, допълнителното им оборудване и т. н. Единственият годишен
разход са средствата за заплати на служителите и тези, необходими за
поддържането на оптимална среда за документите.
Как стои финансовият въпрос при частните архиви обаче? Ето още
един от многобройните въпроси, които възникват при по-задълбочен анализ на разглежданата тема. Ако към този момент предаването за съхранение на целия документален фонд на някоя организация/фирма в т. нар.
частен архив изглежда навременно и рентабилно решение, то скоро ситуацията може да се измени. В динамичната среда, в която живеем, всеки
ден настъпват непредвидени промени. Ето защо запазването на един изграден и функциониращ учрежденският архив е надеждна гаранция да се
избегне рискът при дългосрочното съхранение на документите, представляващи интерес за НАФ, или възникването на казус Изгубеният архив!
Разбира се, частните архиви отдавна съществуват и функционират
в съвременните държави, но техният статут в националното им архивно
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законодателство ги легитимира като партньори на съответните исторически архиви със споделена отговорност при формирането на публичните документални и архивни ресурси на национално равнище. По различни причини частните архиви/архивиращите фирми у нас обаче все още
не функционират като партньори на държавните ни архиви.
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БЪЛГАРСКОТО ПРОФЕСИОНАЛНО АРХИВНО
ОБРАЗОВАНИЕ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“: ПАМЕТ,
КАУЗА, ОТГОВОРНОСТ – XI КОНФЕРЕНЦИЯ
НА СПЕЦИАЛНОСТ АРХИВИСТИКА И
ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева
ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал – Смолян

Н

а 18–19 април 2017 г., в рамките на провежданите от 2005 г. досега традиционни Университетски четения по архивистика,
в Софийския университет Св. Климент Охридски (СУ), се проведе XI
научна конференция на тема: Българското професионално архивно образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“: памет,
кауза, отговорност. Престижният научен форум се организира по инициатива на преподавателите в специалност Архивистика и документалистика в СУ. За втора поредна година съорганизатор е Центърът за
славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ (ЦСВП).
Тематичният обхват на конференцията се определя от три знакови
дати за архивната колегия, които по стечение на обстоятелствата тази
година, съвпаднаха с Деня на специалност Архивистика и документалистика в СУ – 18 април:
– 110 г. от рождението на проф. Иван Дуйчев, патрон на специалност Архивистика и документалистика в Софийски университет
„Св. Климент Охридски“;
– 65 години от старта на професионалното архивно образование
в СУ;
– 15 години специалност Архивистика и документалистика в СУ.
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***
Официалното откриване започна с прочитането на Поздравителен
адрес от името на Ректора на СУ – проф. д. ф. н. Анастас Герджиков
до участниците и организаторите на конференцията. Подчертано бе, че
специалност Архивистика и документалистика е повод за заслужена
гордост за академичната общност и Университета, тъй като няма аналог
в системата на българското висше образование и защото подготвя кадри
с висока теоретична и професионална подготовка. В адреса бяха цитирани думите на акад./проф. Иван Дуйчев за професионалните познания и
отговорности на архивистите. В заключение бе изтъкнато значението на
ежедневните усилия на ангажираните с архивното професионално образование преподаватели, които обучават ерудирани специалисти, готови
да се справят с новите професионални предизвикателства.
Деканът на ИФ при СУ – доц. д-р Тодор Попнеделев – заяви, че за
него е чест и привилегия да отправи благопожелания, заради: годишнината свързана с акад./проф. Иван Дуйчев, чието име по достойнство се
свързва със специалност Архивистика и документалистика; респектиращата история и постижения на Българската университетска
архивистика; бъдещето на архивния сектор и отговорността на архивистите към историческата наука.
Приветствия отправи и директорът на ЦСВП – проф. д. ф. н. Вася
Велинова, която определи форума като тържество на духа. Тя отбеляза,
че денят е празничен, както за ЦСВП, така и за специалност Архивистика
и документалистика, защото техният общ патрон – акад./проф. Ив. Дуйчев и документите, респ. ръкописите, като научен обект на изследване
за архивисти, кодиколози и палеографи, придават особена свързаност на
специалността с Центъра. Подчерта, че ЦСВП защитава достойно името
си и следва завета на своя патрон в настоящите години на изпитание за
хуманитаристиката. Накрая тя заключи, че човекът се нуждае от идеи
и мечти, от минало и история, за да изгради бъдещето си.
Председателят на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) – доц. д-р
Михаил Груев заяви, че конференцията ежегодно събира професионалната общност на архивистите, а редовно издаваните, авторитетни и
познати извън страната, сборници от поредицата Университетски четения по архивистика, обективно допринасят за съизмеримост с чуждестранния опит. Той сподели, че именно архивистите носят основната
отговорност за развитието на съвременния архивно-информационен
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сектор и изрази надежда, че архивното образование ще бъде възприемано именно като кауза.
Поздравителен адрес бе прочетен и от името на директора на Дирекция Информация и архив към МВР – г-н Благой Тодоров. В него бе
отбелязано, че висококвалифицираните специалисти, извеждащи обучението на студентите от специалност Архивистика и документалистика,
са с реална научна визия, водещи в отговорната си мисия и близо до
всички институции. Изказана бе сърдечна благодарност за постигнатите
високи цели и резултати, с пожелание за неугасващо дръзновение.
В рамките на официалното откриване проф. д-р Андриана Нейкова
представи, пред участниците в конференцията, новия – V том от емблематичната поредица Университетски четения по архивистика1, който
включва докладите и материалите от предходната Х конференция от същия формат, проведена на 18 – 19. 04. 2016 г. Тя отбеляза, че изданието
за пореден път е реализирано с помощта на дарените за целта средства
от Давид Холдинг АД и отново е издадено паралелно в два формата – печатно издание и е-издание (диск), съобразно предпочитанията на различните категории читатели.
***
Научният форум, проведен в рамките на два дни, протече в следните
четири заседания.
В първото заседание доклади изнесоха девет участника от:
– ИФ, ЦСВП и БИН при СУ – петима участника;
– Пловдивски университет (ПУ) – двама участника;
– по един участник от Централния държавен архив (ЦДА) и Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).
Специално внимание заслужава първият доклад, представен по традиция от проф. А. Нейкова – създател и вдъхновител на специалност Архивистика и документалистика в СУ от 2002 г. досега. Той бе емблематичен и зададе тематичните рамки на конференцията, белязана от трите
юбилейни дати. Основната семантична линия бе през призмата поглед
към бъдещето, което бе вдъхновяващ пример за отношението към предшествениците и научните им достижения, за дълголетните традиции в
архивното образование, за всеотдайното работене за каузата и за любовта към професията архивист и архивите. Авторката обоснова и основните етапи в развитието на Българската университетска архивистика:
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1. Първи етап (1952–1954г.) – стартът на първата специалност/
профил „Архивистика“ в СУ;
2. Втори етап (1955–2002 г.) – специализация „Архивистика“;
3. Трети етап (2002 г. до сега) – специалност „Архивистика“, като
успешен професионален национален образователен модел.
За първи път бяха представени респектиращи данни за интелектуалния потенциал и преподавателския състав, осигуряващ четенията по
профилираните дисциплини в специалността.
С нескрита тревога проф. Нейкова обърна внимание и на съществуващите проблеми, произлизащи от липсата на изискване за образователен
ценз при кандидатстване за позицията архивист в държавната администрация и държавните архиви, при условие, че професията архивист от 2009
г. е включена в Списъка на регулираните професии в Република България.
Освен това, правото за упражняване на професията архивист в редица държави в Европейския съюз е лицензирано въз основа именно на съответните дипломи за стартово професионално образование или квалификация
по архивистика. Авторката смята обаче, че макар професионалното ни архивно образование все още да не среща очакваната подкрепа и признание,
спечеленото доверие на студентите през изминалите години, успешното им
дипломиране и реализация като архивисти, ни дават основание да сме оптимисти: Българската университетска архивистика има своето бъдеще!
Останалите участници в първото заседание представиха актуални
разработки, посветени на широк кръг от проблеми, свързани с: учебните
програми по профилирани лекционни курсове и международни стажове, свързани с архивното образование и квалификация; акад./проф. Ив.
Дуйчев като изследовател на славянското ръкописно наследство; архивните фондове и историята на книгата и четенето в България; и др.
Участниците във второто заседание бяха осем, като резонно четирима от тях от ЦСВП, двама от СУ, по един от ПУ и Националния военно-исторически музей (НВИМ).
Уместно е да припомним, че акад./проф. Иван Дуйчев (1907–1986)
неслучайно е избран за патрон на специалност Архивистика и документалистика, а рождената му дата 18 април е сакрално свързана с Деня на
специалност Архивистика и документалистика в СУ, който официално се отбелязва от 2005 г. досега. Той е първият български дипломиран архивист, придобил престижен диплом за архивист-палеограф от
известната Школа по архивистика и палеография към Секретния архив
на Ватикан. Автор е на първия научен труд в областта на архивисти237
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ката – Лекции по архивистика2, които са библиографски факт от 1950
г., като са преиздадени през 1993 г. по инициатива на преподаватели от
тогавашната специализация Архивистика към катедра Архивистика и
помощни исторически дисциплини при СУ, а от 2007 г. са достъпни и
онлайн в профилираната Електронна библиотека по архивистика и документалистика3. Същата определено допринася за своеобразното им
виртуално възкръсване и по-интензивното им използване от дигиталните потребители на специализирана научна архивна информация.
За справка: чрез Електронната библиотека само през периода
2011–2017 г. Лекциите по архивистика са използвани повече от 4000
пъти от читатели не само у нас, но и от редица други държави.
Споменатите факти, а също личната мисия и професионална кауза
на акад./проф. Ив. Дуйчев са вдъхновяващ пример за отношението към
професията на архивиста, университетското архивно образование и архивните институции.
Затова фокусът в представените доклади в представяния модул
логично бе насочен към проучването на неговата личност, научния му
принос и архивно наследство. По-конкретно, въз основа на новооткрити архивни свидетелства, извън личния му архивен фонд, съхраняван в
ЦСВП, бяха разкрити неизвестни до момента факти, свързани с научните
занимания и съдбата на акад./проф. Дуйчев. Представени бяха ръкописи
от архивния му фонд, както и посочените данни за интереса и използването на публикуваните Лекции по архивистика в споменатата Електронна библиотека по архивистика и документалистика на специалността.
Част от културната програма, предвидена в този модул, бе откриването на изложба, посветена на 110 години от рождението на акад./проф.
Иван Дуйчев, организирана от Университетската библиотека при СУ,
съвместно с ЦСВП. В експозицията бяха включени книги – редки издания, от библиотеката на акад./проф. Иван Дуйчев, ръкописи от личния
му фонд, както и документи, снимки и писма.
Изложбата откри заместник-директорът на Университетска библиотека при СУ – Биляна Яврукова. Тя поясни, че представените експонати са само част от впечатляващото научно наследство в областите, в
които е работил акад./проф. Дуйчев: медиевистика, византология, славистика, архивистика, изворознание, библиография и др.
Директорът на ЦСВП – проф. д. ф. н. Вася Велинова, сподели: С
много любов и много старание подбирахме документите, които да предоставим за тази изложба, защото искахме да покажем не само учения,
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не само името, познато от студиите, публикациите, библиографските
справки, а и да покажем човека – Дуйчев, който е една личност разнородна, изключително богата личност, която може винаги да ни изненада [...] Искахме да завършим кръга на неговия животопис и да покажем,
че центърът, който носи неговото име, продължава делото му4.
Накрая проф. д-р А. Нейкова припомни, че изложбата се организира
в рамките на ХI конференция на специалност Архивистика и документалистика, с която по достойнство се отбелязват три знакови юбилея.
В рамките на третото заседание бе обособена и традиционната секция Гласът на младите, в която участваха двама представители на СУ
– един докторант по архивистика и един студент от магистърската програма Документален и архивен мениджмънт. Освен тях бяха изнесени
още девет доклада от представители на ЦДА, ДА – Видин, ДА – Русе, ДА
– Габрово, ДА – Стара Загора, Научен архив при Българска академия
на науките (НА – БАН) и Български исторически архив при Национална
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (БИА – НБКМ). Основните тематични акценти в представените разработки бяха свързани с конкретни
проблеми от технологията на архивната работа, функционалните задължения и отговорности на архивите и архивистите, и др.
Четвъртата част, предвидена в програмата на конференцията, приключи с изказвания и дискусия. В тематично отношение, акцентът беше
поставен върху нерешените проблеми и професионални предизвикателства, които са от интерес за цялото архивно съсловие, а именно: документалният и архивен мениджмънт относно електронните документи и архиви в условията на мрежовото общество; професионалното
архивно образование и квалификация, реализацията на дипломираните
архивисти, възпитаниците на специалността в СУ.
Участниците в дискусията единодушно се обединиха около идеята
за учредяване на Колегиум Архивариус, като професионална организация на българските архивисти, което ще подпомогне решаването на проблема за образователния ценз на архивистите и сертифициране правото
да се упражнява професията архивист в Република България
Проведената конференция потвърди и думите на доц. д-р Веселин Методиев, според който професията архивист е професия престижна по дух
[ ...] свръхобществен занаят, a Архивистиката е близо до пулса на днешното. Той сподели и за съдбовната среща между него (тогава участник в
студентския кръжок по Архивистика в СУ, а сега един от възпитаниците
с изключително успешна професионална кариера), проф. А. Нейкова (по
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същото време асистент по в специализация Архивистика) и акад./проф.
Ив. Дуйчев. Зад вълнуващия му разказ за въпросната среща се долавяше
знакът за надежда, даден от Патриарха на българската архивистика, към
поколението, което още тогава е демонстрирало намерението си да се пребори за архивното образование и достойнството на професията. А фактът,
че той е повярвал в тях и им е дал своята благословия, определено ги е
окуражил и окрилил в бъдещите им действия в тази насока.
В заключение: Предварително заявената цел на конференцията: да
се обсъдят не само постигнатите резултати, но и да се откроят нерешените проблеми в архивно-информационния сектор като цяло, с акцент върху модернизацията на обучението по архивистика, партньорството с бизнеса, като работодател на бъдещите дипломирани архивисти, статута и обществения престиж на професията архивист,
бе реализирана в максимална степен. Удовлетворени от осъществения
професионален диалог, участниците в конференцията си пожелаха нова
среща на 18 април 2018 г. по време на ХII конференция на специалност
Архивистика и документалистика в СУ.

Приложение 1
ПРОГРАМА НА XI КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ
АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА БЪЛГАРСКОТО
ПРОФЕСИОНАЛНО АРХИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“: ПАМЕТ, КАУЗА, ОТГОВОРНОСТ
(СОФИЯ, 18–19 АПРИЛ 2017 г.)
18 АПРИЛ, ВТОРНИК, ЗАЛА № 1 НА РЕКТОРАТА
9.30–10.00 ч. – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
Приветствие от доц. д-р Тодор Попнеделев, декан на ИФ, СУ
Приветствие от проф. д. ф. н. Вася Велинова, директор на ЦСВП
„Иван Дуйчев“, СУ
Приветствие от доц. д-р Михаил Груев, председател на ДА „Архиви“
Проф. д-р Андриана Нейкова (СУ, ИФ) – Представяне на Т. V от
поредицата Университетски четения по архивистика
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І ЧАСТ: КРЪГЛА МАСА – 65 ГОДИНИ ОТ СТАРТА
НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО АРХИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
В СУ И 15 ГОДИНИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ АРХИВИСТИКА
И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА – КАУЗА!
Модератор: проф. д-р Андриана Нейкова
10.00–10.15 ч. – проф. д-р Андриана Нейкова (ИФ, СУ) – Българската университетска архивистика в СУ „Св. Климент Охридски“ (1952–
2017) – поглед към бъдещето.
10.15–10.30 ч. – проф. д. ф. н. Вася Велинова (директор на ЦСВП,
СУ) – Проф. Ив. Дуйчев като изследовател на славянското ръкописно
наследство.
10.30–10.45 ч. – доц. д-р Дарина Григорова (ИФ, СУ) – Февруари и
Октомври 1917 г. – продължава ли гражданската война в Русия и днес?
10.45–11.00 ч. – доц. д-р Русалена Пенджекова (зам.-директор –
Филиал Смолян, ПУ) – Лекционният курс по Архивистика и обучението
по история в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
11.00–11.30 ч. – Почивка (кафе-пауза)
11.30–11.45 ч. – доц. д-р Анка Игнатова (ВТУ) – Българските архиви в образователното пространство – настояще и бъдеще.
11.45–12.00 ч. – доц. д-р Илко Пенелов (БИН, СУ) – Изследванията
по история на книгата и четенето в България – проблемът с архивните
фондове.
12.00–12.15 ч. – гл. ас. д-р Станислав Боянов (ПУ) – Курсът „Електронни документи, електронен документооборот и електронни архиви“
като надграждащ обучението по архивистика в ПУ
12.15–12.30 ч. – гл. ас. д-р Тина Петрова (УниБИТ) – Обучението
по архивистика в специалност „Културно-историческо наследство“.
12.30–12.45 ч. – гл. ас. д-р Ивайло Аврамов (СУ) – „Основи на документалистиката“ – основна дисциплина в Учебния план на специалност
„Архивистика и документалистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“
12.45–13.00 ч. – д-р Росица Маркова (ст. експерт, ЦДА) – Международният технически стаж в архивите като образователен и професионален модел.
ІI ЧАСТ: КРЪГЛА МАСА – 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ПРОФ. ИВАН ДУЙЧЕВ – ПАМЕТ!
Модератор: проф. д. ф. н. Вася Велинова
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14.00–14.15 ч. – чл.-кор. проф. д. изк. н. Аксиния Джурова (ЦСВП).
14.15–14.30 ч. – проф. Боряна Христова (СУ).
14.30–14.45 ч. – д-р Калина Минчева (ЦСВП) – Из архивното наследство на проф. Иван Дуйчев. Св. Йоан Рилски и неговият манастир.
14.45–15.00 ч. – гл. ас. д-р Светозар Ангелов (ЦСВП) – Ив. Дуйчев
в Костур.
15.00–15.15 ч. – доц. д-р Русалена Пенджекова (зам.-директор –
Филиал Смолян, ПУ) – Принос към архивното наследство на проф. Ив.
Дуйчев – едно неизвестно писмо.
15.15–15.30 ч. – проф. д-р Андриана Нейкова (ИФ, СУ) – Документални свидетелства относно статута на доц. Ив. Дуйчев като щатен
преподавател в Софийски университет през зимния семестър на академичната 1944–1945 г.
15.30 – 16.00 ч. Почивка
16.00–16.15 ч. – Давид Нинов (НВИМ) – Новата структура на
Електронната библиотека по архивистика и документалистика. Интересът към „Лекциите по архивистика“ на проф. Дуйчев по данни от библиотеката.
16.15–16.30 ч. – гл. ас. д-р Мария Полимирова (ЦСВП) –
Дигитализацията на фотоархива на Асен Василиев.
16.30–17.00 ч. – д-р Николай Нанев (директор на Златния фонд на
БНТ) – ТВ-филми за проф. Иван Дуйчев, съхранявани в Архива на БНТ.
19 АПРИЛ, СРЯДА, ЗАЛА № 1 НА РЕКТОРАТА
ІII ЧАСТ: КРЪГЛА МАСА: ПРОФЕСИОНАЛНАТА
ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИСТИ
ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВНОИНФОРМАЦИОНЕН СЕКТОР
Модератор: доц. д-р Русалена Пенджекова
9.30–9.45 ч. – Ивелина Караилиева (директор на Дирекция „ДА –
Велико Търново“) – Домовете, в които архивите векуват.
9.45–10.00 ч. – Светлана Кръстева (началник-отдел „ДА – Видин“)
– Следдипломната специализация по архивистика в СУ – надграждащо
обучение на служителите от държавните архиви.
10.00–10.15 ч. – д-р Цветан Радулов (НА – БАН) – Архивите и паметта. Документалното наследство на Първата световна война и представянето му на обществото.
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10.15–10.30 ч. – д-р Камелия Божилова (БИА – НБКМ) – Аудиокасетите като специфичен носител на информация и тяхното съхраняване
в НБКМ.
10.30–10.45 ч. – д-р Веселина Антонова (гл. експерт в отдел „ДА
– Русе“) Константин Мутафов и създаване на държавни архиви в България.
10.45–11.15 ч. – Почивка (кафе пауза)
11.15–11.30 ч. – Драгомир Томов (НА – БАН) – Непознатия Делчо
Илиев (1885–1925) в личния фонд на акад. Иван Буреш.
11.30–11.45 ч. – Мария Новакова (гл. експерт, отдел „ДА – Видин“)
– Димитър Цухлев в контекста на документалното му наследство.
11.45–12.00 ч. – Катя Гечева (ст. експерт, отдел „ДА – Габрово“)
– Запазени документи от обучението по архивистика в СУ през 50-те
години на ХХ в. в архивния фонд на Младен Радков.
11.45–12.00 ч. – Иван Симов (мл. експерт, ЦДА) – Някои проблеми
при работа с фондообразуватели през погледа на експерта в ЦДА.
12.00 –12.15 ч. – Вяра Жекова (мл. експерт, отдел „ДА – Стара Загора“) – Работата с личните фондове в ДА – Стара Загора – комплектуване, проблеми и тенденции.
ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ
12.15–12.30 ч. – Рамона Димова (редовен докторант към катедра
„Архивистика и методика на обучението по история“) – Типология и
състав на фондовете на жените-художнички, съхранявани в ЦДА.
12.30–12.45 ч. – Ирина Чолакова (МП „Документален и архивен
мениджмънт“, СУ) – Изгубеният архив.
12.45–13.30 ч. – Културна програма – Откриване на изложба в УБ
с писма и документи от личния архив на проф. Дуйчев, съхранявани в
ЦСВП, СУ.
13.30 –14. 00 ч. – Почивка
ІV ЧАСТ, ЗАЛА № 1 НА РЕКТОРАТА
Модератор: гл. ас. д-р Ивайло Аврамов
13.30–15.00 ч. – Професионално архивно образование и квалификация в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и реализация на
дипломираните архивисти
15.00–15.30 ч. – Почивка (кафе пауза)
15.30–16.00 ч. – Закриване на ХІ конференция на специалност
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„Архивистика и документалистика“ в Исторически факултет, СУ „Св.
Климент Охридски“.
17.00 ч. – Културна програма – Представяне в НБКМ на книгата:
Константин Мутафов. Животоописание. Творчество (В. Донева, В. Антонова, Ст. Вачев).

Бележки
<http://www.electronic-library.org/content/mon_arhivistika.php>.
Дуйчев, Ив. Лекции по архивистика. С., 1993. 353 с. < http://electroniclibrary.org/books/Book%200005.html>.
3
< http://electronic-library.org/content/index.php>.
4
< http://sofia.topnovini.bg/node/763735>.
1
2
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