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Сборникът се посвещава на всички участници в ежегодните 
Университетски четения по архивистика, които допринасят за 

утвърждаването на специалност „Архивистика и документалистика“ 
в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ като национален 

образователен модел!
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ПРЕДГОВОР

Благодарение на дарените от ДАВИД Холдинг АД средства от-
ново имаме възможност, във връзка с официалното честване 

Деня на специалност „Архивистика и документалистика“ в Софий-
ски университет „Св. Климент Охридски“ – 18 април, при откриване-
то на ІХ конференция на тема: Университетското професионално 
архивно образование и архивно-информационният сектор – реал-
ности и стратегии, в рамките на провежданите ежегодно Универси-
тетски четения по архивистика да ви представим част II на III том от 
едноименната поредица.

Ще припомня, че 18 април е и рождената дата и на проф. Иван 
Дуйчев (18. IV. 1907), когото специалност Архивистика и документа-
листика още на първата си конференция през 2005 г. си избра за свой 
патрон в знак на уважение към стореното от него за издирването, про-
учването и въвеждането в научно обращение на разпръснатото по света 
българско средновековно документално и ръкописно наследство, както 
и за неговия Завет относно създаването на архивните институции и 
задачите на професионалното архивно университетско образование у 
нас. Всичко, което той препоръчва в двете си изказвания по време на 
първото национално съвещание, организирано през 1949 г. по иници-
атива на тогавашния Архивен институт в Българската академия на на-
уките и посветено на проблемите на съвременния български архивен 
сектор с оглед неговото по-нататъшно развитие1, днес вече е реалност. 
Впечатляващ в случая е не само неговият професионализъм, но и дал-
новидност относно необходимостта от професионално образование и 
квалификация на бъдещите архивисти, както и задачите на архивните 
институции у нас. За съжаление, първият български дипломиран архи-
вист и автор на Лекции по архивистика – първото издание в областта 
на теоретичната ни архивистика (1950)2, не е имал възможността да 
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се изяви и като университетски преподавател в тази област, за което 
можем само да съжаляваме.

Трябва да се отбележи, че том ІІІ от поредицата Университетски 
четения по архивистика на тема: Българската университетска архи-
вистика – теоретично равнище, учебно съдържание и професионал-
ни профили, (10–11. IV. 2014), за първи път е реализиран едновременно 
в два варианта – класическо типографско издание и е-издание (диск). По 
този начин се стремим да отговорим адекватно на очакванията на чита-
телите си, които са от различни генерации. Представителите на моето 
поколение и в условията на мрежовото общество предпочитат да четат 
познатата им книга. Студентите ни обаче чрез Електронната библиоте-
ка по архивистика и документалистика3 търсят и използват съответната 
специализирана литература като е-издания.

И в двата формата на сборника се съдържат докладите и научните 
съобщения на участниците в споменатата VІІІ конференция на специал-
ността, които авторите предоставиха за печат. От общо 20-те изнесени 
доклада и научни съобщения (21 по програма), са публикувани 18.

В раздел Приложения, освен Програмата на конференцията е 
включена и информацията на доц. д-р Русалена Пенджекова, посветена 
на нея, която е публикувана в сп. „Професионално образование“4.

Освен това в раздела е поместен отчетът за използването на Елек-
тронната библиотека по архивистика и документалистика. 

В заключение бих искала да подчертая, че най-голямата надежда 
и увереност за бъдещето на специалност Архивистика и документа-
листика в Софийския университет са участниците от раздела на про-
грамата Гласът на младите. Те са представители на студентите, докто-
рантите и най-младите дипломирани архивисти. Тях ние ежегодно не 
само приемаме, но и изпращаме с университетски дипломи, позволява-
щи им да търсят успешна реализация като архивисти-специалисти не 
само у нас, а и в държавите – членки на ЕС. В ЕС една такава диплома 
е условие, за да може притежателят да кандидатства за работа на по-
зиция архивист. Няма основания същите дипломи да не се зачитат и у 
нас, макар и по презумпция засега. 

проф. д-р Андриана Нейкова



7

Предговор

Бележки
1 Нейкова, А. Едно забравено начало. ИДА, 2004, кн. 87, с. 65–66.
2 Дуйчев, Ив. Лекции по архивистика. С., 1950; 1993.
3 <electronic-library.org/content/index.php>.
4 Пенджекова, Р. VІІІ конференция на специалност Архивистика 

и документалистика на тема: Българската университетска архивистика 
– теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. 
– Професионално образование, 2014, кн. 3, с. 279–293.
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СПЕЦИАЛНОСТ АРХИВИСТИКА 
И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 

ПРОФИЛИ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ АРХИВИСТИ 
В ИНФОРМАЦИОННОТО МРЕЖОВО ОБЩЕСТВО

проф. д-р Андриана Нейкова, СУ

Добре известно е, че професионалното образование е приори-
тет в националната стратегия за развитие на българското ви-

сше образование с оглед подготовката на специалисти, които отговарят 
на очакванията и реалните потребности на работодателите не само на 
национално равнище, но и в държавите членки на ЕС, сред които е и 
Република България (2007).

Азбучна истина е, че престижът на всяка университетска специ-
алност, включително и в сферата на професионалното образование, е 
функция от качеството на предлаганото обучение, както и от възмож-
ностите, които то дава на завършилите студенти за професионалната им 
реализация според потребностите на пазара на труда в дадения момент. 

За целта обаче трябва да са налице следните предпоставки:
– квалифицирани преподаватели с конкретни практически знания 

и професионална подготовка, способни своевременно да усвояват ино-
вациите в своята област;

– адекватно съдържание на учебните планове и програми за отдел-
ните образователно-квалификационни степени;

– модерна учебна база и съвременни електронни ресурси, които 
дават възможност за придобиване на научни знания и практически уме-
ния в областта на съответната специалност и професионално обучение.

В конкретния контекст предлаганият анализ относно състоянието и 
бъдещето на специалност Архивистика и документалистика в Истори-
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ческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ като 
национален професионален образователен модел1 е актуален. Предмет на 
настоящата разработка са въпросите, свързани с предлаганото учебно съ-
държание, съществуващите възможности за провеждането на универси-
тетско професионално и конкурентно обучение на студентите – бъдещи 
архивисти, а също и проблемите на този формат обучение, който трябва 
да се съизмерва и с европейските традиции, модели и постижения.

* * *

Постигнатите резултати през изминалите 12 години от успешния 
старт на специалност Архивистика и документалистика през акаде-
мичната 2002/2003 г. ясно показват, че тя вече функционира като на-
ционален университетски образователен модел. Получените досега 
три положителни официални акредитации от страна на Националната 
агенция за оценка и акредитация (НАОА) са основание за провежда-
не на професионално обучение по архивистика във всички степени на 
съвременното българско висше образование, а именно: ОКС „бакала-
вър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Ето защо още на този етап 
възпитаниците на специалност Архивистика и документалистика се 
открояват като професионално съсловие с университетски дипломи, 
позволяващи им да упражняват професията архивист в държавите 
членки на Европейския съюз2. При това ежегодно броят им нараства с 
новите завършващи студенти: бакалаври, магистри, докторанти, както 
и специализанти, придобили допълнителна професионална квалифи-
кация по архивистика. 

Изборът на повечето от възпитаниците на специалност Архивис-
тика и документалистика е мотивиран поради обстоятелството, че тази 
професионална ниша е сравнително широка. Тя включва всички адми-
нистративни структури в държавната и частната публична сфера, в кои-
то се използват документи. В тази връзка са необходими специалисти, 
които осигуряват формирането, опазването и използването на публич-
ния документален и архивен ресурс за потребностите на управлението и 
различните социални дейности в мрежовото общество. 

От друга страна, служителите в администрацията ежедневно със-
тавят, изпращат, получават и архивират документи, изпълнявайки своите 
оперативни задачи, независимо от стартовото си образование и съответ-
ната административна позиция. В резултат се засилва интересът им към 
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придобиване на допълнителна квалификация именно по архивистика в 
рамките на специалност Архивистика и документалистика в СУ. 

Наблюденията ни във връзка с реализацията на дипломиралите се 
студенти в специалността показват, че за съвременната архивна ниша 
вече са необходими архивисти-специалисти с различни професионални 
профили, съответстващи на типологията на съвременните архиви: уч-
режденски архиви, исторически архиви, архиви в музеите и библиоте-
ките, архиви в публичния частен сектор, частни архивни институции и т. 
н. В своята съвкупност те са работодателите на възпитаниците на специ-
алност Архивистика и документалистика. Изискванията на различните 
работодатели все по-често надхвърлят добре познатия ни профил на ар-
хивиста-историк като продукт на класическото архивно образование, 
към което през периода 1952–2002 г. беше ориентирана и предходната 
специализация Архивистика в СУ. За разлика от нея специалност Архи-
вистика и документалистика от самото начало се стреми да поддържа 
връзки и да си сътрудничи с бъдещите работодатели на възпитаниците 
си. Тази позиция е не само задължителна предпоставка, но и един сво-
еобразен ориентир за насоките и стратегиите за нейното по-нататъшно 
утвърждаване и развитие. Напоследък получаваме писма от работода-
тели, които са партньори по изпълнението на стажантските програми 
на Министерството на образованието и науката (МОН). За наше удо-
влетворение те не само дават отлични професионални референции за из-
пратените им студенти от специалността, но споделят и намерението си 
да ги назначат на работа дори преди тяхното дипломиране в бакалавър-
ската степен. Причината е, че са впечатлени, както споделят, от профе-
сионалната подготовка и показаните практически умения от студенти-
те, включително и при работата им с е-документи и бази данни/архиви. 
Това за преподавателите по профилираните дисциплини означава, че с 
провежданото обучение подготвяме качествени архивисти-специалисти 
за съвременните ни архиви. Ето защо в случая работодателите са един 
полезен коректив за учебното съдържание и практическото обучение в 
рамките на разглежданата специалност.

Що се отнася до споменатите архивисти-историци, които по тра-
диция се реализират предимно в историческите архиви, в това направле-
ние се е работило, както отбелязахме, целенасочено в течение на десети-
летия. Понастоящем обаче този профил също трябва да бъде адаптиран 
към новите технологични реалности в архивната среда. Те са свързани 
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не само с дигитализацията на традиционните информационни ресурси, 
концентрирани до момента в архивите, но и с необходимостта от архи-
вирането, съхраняването и използването на съвременните е-документи, 
които също са част от националното ни документално наследство. 

* * *

Учебните планове в отделните образователни степени на специ-
алност Архивистика и документалистика по принцип осигуряват едно 
балансирано съотношение между историческите дисциплини и остана-
лите, които са с фундаментално значение за университетското профе-
сионално обучение по архивистика. Става въпрос за задължителните 
профилирани дисциплини като еманация на съвременната Архивология, 
в смисъл на Обща архивна теория или Наука за архивите, както и до-
пълващите ги други дисциплини.

Критериите за подбора и хорариума на историческите дисци-
плини в бакалавърската степен на специалност Архивистика и доку-
менталистика не подлежат на особен дебат, доколкото те трябва да 
осигуряват придобиването на учителска правоспособност на студен-
тите ни, които в процеса на обучение имат желание да получат и тази 
професионална квалификация. Повечето от въпросните исторически 
дисциплини се преподават само като лекционни курсове, за да се оси-
гурят часове в учебния план за паритетно включване на споменатите 
профилирани дисциплини. 

Поради ограничения хорариум се оказа, че не е подходящо сту-
дентите ни да изучават лекционните курсове на специалност История 
и да бъдат изпитвани върху същия учебен материал. Ето защо от години 
се опитваме да привлечем вниманието на ръководството на факултета и 
на съответните преподаватели, че са необходими редуцирани програми 
и конспекти за студентите от т. нар. малки специалности в ИФ, една от 
които е Архивистика и документалистика. Поради проблеми с аудито-
риите и прекомерната натовареност на преподавателите във факултета 
засега ситуацията остава непроменена. 

Част от историческите дисциплини се предлагат в учебния план 
на специалността като избираеми, доколкото документите и архивите в 
исторически аспект са индикатор за държавността, културното равнище 
на обществото и на неговия научно-технологичен потенциал. Следова-
телно не е оправдано те да се изучават като задължителни лекционни 



12

Специалност „Архивистика и документалистика“ и професионалните профили...

курсове във връзка с историята на т. нар. безписмени етноси, за които 
разполагаме само с оскъдни сведения.

Значително по-сложно се оказа намирането на решение за обхва-
та и съдържанието на втория модул, който е обвързан с постижения-
та на съвременната Архивология и Документалистика, включително и 
действащите регламенти и информационни стандарти на международно, 
общностно и национално равнище в архивно-информационния сектор. 
Основното предизвикателство е да се определят както дисциплините с 
фундаментално значение във връзка с класическата архивна теория и 
методика, така и тези, които са свързани с приложението на най-новите 
информационни технологии и интелектуални комуникации в областта на 
съвременния документален и архивен мениджмънт. Към първата група се 
отнасят: Архиви и общество, Архивна теория и методика, Археография.

Специално чрез Археографията студентите овладяват на само из-
искванията във връзка с подготовката на различните видове документал-
ни публикации, но и методическия инструментариум на т. нар. помощни 
исторически дисциплини: изворознание, палеография, дипломатика, хе-
ралдика, сфрагистика, историческа хронология, историческа метрология 
и др. Същият намира широко приложение във всички архивни процеси и 
дейности независимо от формата на документите – традиционни текстови 
документи на хартия или е-документи. Не е случайно, че Археографията 
е наследена от предходната специализация Архивистика, но сегашната 
учебна програма е актуализирана, включвайки е-издания като резултат от 
приложението на информационните технологии в архивната работа.

С цел постигане оптимално съдържание на учебния план за ОКС 
„бакалавър“ през 2012 г. катедреният колегиум (катедра Архивистика и 
помощни исторически дисциплини – Архивистика и ПИД) направи важна 
корекция с въвеждането на дисциплината Основи на документалистика-
та. По този начин се осигури равнопоставеност на двете основни профе-
сионални направления в специалност Архивистика и документалистика. 
Същевременно се обхвана целият жизнен цикъл на документа, респ. про-
цесите документосъставяне, документооборот и архивиране на учреж-
денско равнище, които до момента се преподаваха по отделни програми. 

В първата част на курса новата учебна дисциплина Основи на до-
кументалистиката се възпроизвежда почти изцяло съдържанието на 
предишната дисциплина Историческа документалистика. Във втората 
част се разглеждат въпросите, свързани със съвременния документален 
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и архивен мениджмънт в сферата на управлението и социалните дейнос-
ти, в това число и е-документи, като средство за управление и обект на 
архивиране в учрежденските архиви3. Студентите се запознават и с спе-
цификацията MoReq, която на практика изпълнява ролята на междунаро-
ден стандарт със стратегическо значение в тази област. Интересно е да 
се отбележи, че спомената дисциплина Основи на документалистиката 
присъства и в учебния план на предходната специализация Архивистика, 
защото още тогава се осъзнава нейното фундаментално значение за уни-
верситетското професионално обучение и квалификация по архивистика.

В случая е уместно отново да припомним, че в условията на съ-
временната технологична парадигма съотношението при използването 
на информация от хартиени документи спрямо електронните носители 
е 80/20. Според прогнозите обаче, само след 5 години това съотноше-
ние ще стане диаметрално противоположно. За съжаление, създателите 
на най-новите информационни технологии (IT) по правило не обръщат 
внимание на въпроса за необходимостта от осигуряване на дългосрочно 
съхраняване на информацията, включително и на съвременната доку-
ментна информация, както и на спецификата на архитектурата и йерар-
хията на информационната система на архивите. А според специали-
стите по маркетинг темпове на техническия прогрес и пазарните закони 
изискват от IT-създателите на иновации за много кратко време (в рамки-
те на около 3 години) да завоюват своята пазарна ниша, да си осигурят 
максимални печалби и евентуално да отстъпят мястото си на следващия, 
който през това време се е подготвил да ги измести с подобрен продукт.

В настоящия учебен план на бакалавърската програма на специ-
алност Архивистика и документалистика са включени и учебни дис-
циплини, свързани с информационните технологии, международните 
архивни стандарти и съвременното електронно управление, продукт на 
което са е-документи и архиви. В този образователен модул обаче среща-
ме и най-големи затруднения поради липсата на достатъчно съвременни 
технически средства и информационни ресурси за обучение. Въпреки 
споменатите предизвикателства постоянно полагаме усилия да сме в 
синхрон с иновациите в света на документите и архивите. Специално 
за учебни цели беше разработен модел на обекторелационна база дан-
ни, която Давид Нинов представи през 2013 г. пред участниците в VІІ 

ни конференция: Философия на архивното познание и постижения на 
Българската университетска архивистика4.
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Въпросният модел обхваща целия жизнен цикъл на документите на 
даден фондообразувател, както и използването им в електронен формат 
с помощта на сканирани изображения не само на учрежденско равнище, 
но и в историческите архиви. Една такава база данни позволява да се 
проектира и трансферира всяко постъпление в хранилището като брой 
архивни единици и видове документи въз основа на индивидуалната 
номенклатура на дадения фондообразувател. Тази опция има изключи-
телно важно значение за организирането на функциониращ оперативен 
електронен архив, което в случая представлява особен интерес за част-
ния сектор. Освен това тя позволява предварително да бъдат изчислени 
разходите и обема на хранилището за съответните хартиени документи. 
Считаме, че дори и в учебния си вариант базата, като модел на е-архив, 
би представлявала интерес за представителите на средния и дребния 
бизнес у нас. Още повече, че работодателите очакват от дипломирани-
те архивисти да са подготвени да могат да организират учрежденски 
архиви независимо от форматите на документите. Както е известно, в 
частните структури от специалиста-архивист по презумпция се очаква 
да решава всички въпроси на документалния и архивния мениджмънт, 
респ. по организацията и управлението на документите. Интересно е да 
се отбележи, че учебната база данни от няколко години е в режим на 
тестване и получените резултати са обнадеждаващи. Студентите в спе-
циалност Архивистика и документалистика в СУ вече не се затрудняват 
от т. нар. Номенклатура на делата със срокове за тяхното съхраняване, 
защото са подготвени да могат да я използват по предназначение винаги, 
когато им се наложи.

При сегашните темпове на развитие на информационните техно-
логии и мащабите на тяхното прилагане в сферата на документирането 
и архивирането е много трудно постоянно да се осигурява актуализация 
на учебното съдържание, но това е задължително. Освен това е необхо-
дима и подкрепа както от държавната администрация и архивите, пред-
ставлявани от ДА „Архиви“, така и от страна на бизнеса. В тази насока 
специалност Архивистика и документалистика има добри контакти с 
„Давид холдинг“, който ни е предоставил като дарение учебна версия на 
автоматизираната си система за деловодство и архив „Архимед“, с ДАА 
и др. За разширяване на сътрудничеството допринасят и различните 
програми на Министерство на образованието и науката, предоставящи 
стажове на студентите в реална работна среда, които са изключително 
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полезни за тяхната допълнителна професионална подготовка и осигу-
ряват преки връзки с бъдещите им работодатели. 

Предлаганата обновена магистърска програма на специалността 
Документални и архивни ресурси с двата модула засега – Документален 
и архивен мениджмънт и Защита на документални и архивни ресурси, 
също е съобразена с реалните пазарни условия относно изискванията 
към професията архивист. Чрез посочените модули се осигурява обу-
чение предимно на архивисти-специалисти за учрежденските архиви 
в държавните институции, бюджетните организации, общините или в 
сферата на частния бизнес. Това е и сравнително най-търсеният в мо-
мента у нас профил на дипломиран архивист. 

Достойнство на разглежданата магистърска програма е възмож-
ността във всеки момент да бъдат разкрити допълнителни модули, свър-
зани с нови професионални архивни профили, към които има интерес от 
страна на работодателите. За целта са необходими предварителни проуч-
вания и диалог с представителите на бизнеса. 

Програмата е адресирана както до архивисти, завършили бакалавър-
ската степен на специалност Архивистика и документалистика, така и за 
неспециалисти, които имат различно стартово образование. По обясними 
причини към нея проявяват интерес предимно неспециалисти, т. е. бака-
лаври, завършили други специалности, но които вече работят в деловод-
ства и архиви. А дипломираните бакалаври на специалността обяснимо се 
стремят да надграждат придобитото си професионално образование по ар-
хивистика с други магистърски програми, които ги правят по-конкурентни 
на пазара на труда. Интересът им съответно е насочен към специалностите 
Публична администрация, Европеистика, Финанси, Туризъм и др. 

Приравнителната програма за неспециалисти вече включва само 
посочените профилирани дисциплини в бакалавърската програма на 
специалност Архивистика и документалистика – задължителни и из-
бираеми. Те се изучават в два семестъра или по индивидуален план за 
обучение успоредно с избрания модул от магистърската програма. В за-
висимост от съответния вариант продължителността на обучение в ма-
гистърската програма може да варира от общо 2 до 4 семестъра, без това 
да се отразява на качеството на преподаването и на кредитите. Преди 
това, освен приравнителните профилирани дисциплини неспециалисти-
те трябваше да изучават и основни исторически дисциплини, които на 
практика не им бяха необходими. 
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Съобразявайки се, че голяма част от магистрите ни работят, въ-
преки че са приети в редовна форма на обучение, преподавателите про-
веждат лекциите си след работно време или в почивните дни. От голямо 
значение е наличието на Електронната библиотека по архивистика и 
документалистика, която е един наистина уникален ресурс, реално под-
помагащ учебния процес.

Вторият модул Защита на документални и архивни ресурси е на-
сочен към работещите в секретните регистратури и архиви в сферата на 
държавната администрация, които нямат стартово професионално обра-
зование по архивистика. Става въпрос за документален и архивен ме-
ниджмънт на документите от категорията класифицирана информация, 
което означава, че и този профил също има значителен потенциал, но 
по различни причини все още не успяваме да го реализираме. Една от 
причините е, че конкуренцията при привличането на магистри – на всяка 
цена, не е коректна. Освен това ние също засега не успяваме да популя-
ризираме както специалността си, така и предимствата на предлаганото 
професионално обучение в отделните степени. Все още сме в плен на 
илюзията, че студентите, които са се дипломирали при нас и се реали-
зират успешно в професионален аспект, са достатъчна реклама за осигу-
ряване на необходимите студенти. Подобно отношение често затруднява 
попълването на бройките, определени за ежегоден прием по държавна 
поръчка в магистърската програма на специалност Архивистика и доку-
менталистика. Липсата на мотивиран интерес към магистърската сте-
пен не е проблем обаче само на специалност Архивистика и документа-
листика, но изобщо за съвременната хуманитаристика като цяло.

Също във връзка с потребностите на университетското професио-
нално обучение, осъществявано от специалността през 2010 г., започ-
на работа по създаването на споменатата отраслова Електронна биб-
лиотека по архивистика и документалистика, която продължава да 
се попълва5. Библиотеката е уеб-базирана, което означава, че успешно 
демонстрира възможностите на архивните информационни технически 
и професионални стандарти. Отчетните данни показват, че броят на ней-
ните читатели постоянно се увеличава, като много от заявките са тран-
сгранични. На практика тя съществено допринася за модернизацията 
на учебния процес, осигурявайки ресурси и за дистанционно обучение 
по архивистика. Трябва да се поясни, че още от самото начало Елек-
тронната библиотека по архивистика и документалистика е резултат 
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от лични инициативи и усилия, но без каквато и да е институционална 
подкрепа на национално равнище.

* * *

На този етап специалност Архивистика и документалистика като 
цяло очевидно оправдава присъствието си в системата на българското 
висше образование, но вече се очертават и някои проблеми. Те би тряб-
вало да бъдат решени от отговорните институции. В противен случай 
нейното бъдеще е несигурно, защото предлаганото обучение няма да 
отговаря на очакванията на работодателите, което неминуемо бързо ще 
разочарова студентите.

Както отбелязахме, безспорно предимство на дипломиралите се 
студенти в специалността е възможността да упражняват избраната про-
фесия в държавите членки на ЕС благодарение на придобития професи-
онален образователен ценз по архивистика. Този ценз обаче трябва да 
е реално конкурентен на пазара на труда в ЕС, където този вид профе-
сионално университетско образование има своите дълголетни традиции, 
изявени преподаватели и безспорни резултати. 

Следователно съществуващите проблеми ще бъдат пречка за 
по-нататъшното развитие на специалност Архивистика и документа-
листика. В организационно отношение най-смущаваща е липсата на са-
мостоятелна катедра на специалност Архивистика и документалистика 
в структурата на Историческия факултет въпреки препоръката по този 
въпрос още в доклада на първата акредитация. Без автономна катедра 
значително се усложнява необходимият административен диалог с ръко-
водството, администрацията, академичните колегии, архивните инсти-
туции, бизнеса и др. Освен това преподавателският капацитет на спе-
циалността видимо не е достатъчен. Липсват утвърдени преподаватели 
по основни профилирани дисциплини, но при досегашните акредита-
ции този дисбаланс се компенсира с общия капацитет на Историческия 
факултет. Ето защо вместо обявяването на конкурси за преподаватели 
по тях (щатни или хонорувани) с течение на години по отношение на 
специалност Архивистика и документалистика се допускаха редица 
компромиси, за да се осигурява задължителният хорариум на отделни 
преподаватели в катедрата или във факултета. Същите обаче нямат про-
фесионално отношение към обучението по архивистика и документа-
листика. Въпреки това обстоятелство негласно се приема, че те ще се 
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справят, защото заемат съответни академични длъжности. Подобна по-
литика блокира привличането на водещи специалисти от архивно-ин-
формационния сектор или от други висши училища в качеството им на 
хонорувани преподаватели, необходими за основни профилирани дис-
циплини в специалността. В резултат в щатния преподавателски състав, 
който включва 6 души, а от 1. VII. 2014 г. те са вече 5, съотношението 
между професионално квалифицираните преподаватели по архивистика 
и останалите, на които липсва съответният професионален опит, е 3:3 
(3:2). Коментарът е излишен, но не е коректно да се поставя на внима-
нието на заинтересуваните институции и техните ръководства въпросът 
за професионалните профили на дипломираните архивисти, възпита-
ници на специалност Архивистика и документалистика в СУ, а да се 
пренебрегва с течение на години резонният въпрос, а именно: за про-
фесионалната квалификация на самите университетски преподавате-
ли по съответните профилирани дисциплини! Когато те са дефицитни 
и за страната, качеството на предлаганото професионално обучение по 
архивистика каквито и университетски дисциплини да се откриват и в 
други висши училища неизбежно ще се разминава с реалните потребно-
сти в архивно-информационния сектор. За да се преодолее посоченият 
дисбаланс, трябва да се постигне по-тясна интеграция с ДА „Архиви“, 
която чрез експертите си би могла на практика да подпомогне учебния 
процес в полза на обучението по архивистика. От своя страна специал-
ност Архивистика и документалистика може да инициира и предложи 
съвместни програми за квалификация на работещите архивисти в сис-
темата на архивите – държавни и учрежденски, които нямат стартово 
професионално образование по архивистика.

 Има какво да се желае и относно съвременното технологично оси-
гуряване на учебния процес, свързан с подготовката на архивисти в специ-
алността. В повечето аудитории, в които се провеждат лекциите и семина-
рите дори по профилираните дисциплини, няма съвременна техника, поз-
воляваща използването на е-пособия или подходящи ресурси от мрежата 
– сайтове на архиви, библиотеки, нормативи, стандарти, документи и т. н. 

* * *

В заключение ще си позволя да припомня една забравена идея на 
акад. Иван Дуйчев, автор на първия теоретичен труд по архивистика у 
нас: Лекции по архивистика (1950)6, който по повод необходимостта от 
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професионална подготовка и квалификация на специалистите, работе-
щи в архивите, отбелязва: „Когато бъде осъзната напълно нуждата от 
правилно организиране на нашето архивно дело, тогава ние естествено 
ще помислим малко повече и за подготовката на научни работници в 
тази област, именно за подготовката на архивисти чрез някакви вре-
менни курсове или, още по-добре, чрез някаква школа по архивистика, с 
всички необходими дисциплини в нея“7.

Считам, че визираните проблеми на българското професионално 
образование по архивистика вече значително забавят развитието му като 
конкурентен образователен модел в ЕС. На този фон е оправдано да се 
обсъди посочената възможност, която би могла да осигури по-подходящи 
условия за обучение и квалификация на архивисти и документалисти със 
съвременни професионални профили, за които реално има интерес на па-
зара на труда. Още повече, че същият автономен формат образователни 
структури имат своите много успешни аналози в държавите членки на 
ЕС – Франция, Германия и др. В тази връзка особено внимание заслужава 
обучението на архивисти, провеждано от известната Школа на хартите 
(Ecole des Chartes)8 към Сорбоната още от 1821 г. досега, чрез която Фран-
ция заслужено е получила всеобщо признание за приноса си за развитието 
на модерното професионално архивно образование в Европа и света.

Бележки
1 Същата специалност преди две години беше открита и в Уни-

БИТ. Тъй като началото на Българската университетска архивистика 
всъщност е поставено още през академичната 1952/1953 г., специал-
ност Архивистика и документалистика в СУ вече има своята история, 
традиции и утвърдени модели, което оправдава интереса ни в случая 
именно към нея.

2 Нейкова, А. Европейски предизвикателства към българското про-
фесионално образование по архивистика и професията „архивист“. – В: 
Университетски четения по архивистика. Т. ІІ. 60 години българска уни-
верситетска архивистика и 10 години специалност „Архивистика и до-
кументалистика“. С., 2013, с. 15–19.

3 Съгласно действащото архивно законодателство – (Закон за НАФ, 
2007) все още държавните ни архиви не комплектуват е-документи от 
своите фондообразуватели, а продължават да изискват техните тради-
ционни еквиваленти – текстови документи на хартия.
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4 Нинов, Д. Модел за база данни за управление на учрежденски 
архив, съхраняващ аудио-визуални документи и такива на хартиен носи-
тел. – В: Университетски четения по архивистика. Т. ІІ. 60 години бъл-
гарска университетска архивистика и 10 години специалност „Архивис-
тика и документалистика“. С., 2013, с. 112–121.

5 Електронна библиотека по архивистика и документалистика – 
<electronic-library.org/content/index.php>.

6 Дуйчев, Ив. Лекции по архивистика., С., 1950; 1993.
7 Пенджекова, Р. 60 години Българска университетска архивистика 

и 10 години специалност „Архивистика и документалистика“ в Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“. – В: Университетски четения по 
архивистика. Т. ІІ. 60 години българска университетска архивистика и 10 
години специалност „Архивистика и документалистика“. С., 2013, с. 232.

8 Коректният превод е: Школа на грамотите, но наименование-
то Школа на хартите вече е придобило гражданственост у нас, поради 
което се възпроизвежда и в настоящия текст.
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ПОНЯТИЕТО МАШИНОЧИТАЕМОСТ 
И КОНЦЕПЦИЯТА OPEN DATA

проф. д-р Юри Тодоров, СУ

С въвеждането на Закона за електронното управление у нас в 
практическо действие държавните институции се задължават 

да разработват и внедряват стратегии, с които да се разширява и уле-
снява достъпът до информацията, която те създават, събират и съхра-
няват. Лесен и често прилаган способ е публикуването на сведения в 
мрежата, което действие от само по себе си демонстрира неразбиране и 
пренебрегване на значението за достъпния характер на информацията. 
В този смисъл понятието машиночитаемост придобива ново, актуално 
значение. В смисъла на нормативните разпоредби е да направим тази 
информация четима не само за човека, но и за машините, т. е. компю-
трите. Степента, на която информацията е достъпна за обработване от 
компютър, способства за решаване на приоритетите, зададени в елек-
тронното управление в смисъла на отвореността (open government, open 
data1). Много често тази степен на откритост има пряко ограничаващо 
въздействие за гражданите и други заинтересувани страни върху начи-
ните на употреба на предоставената информация.

Усилията за предоставяне на сведения за управлението на страната в 
исторически план се съсредоточават в публикуването на статична инфор-
мация по различни теми и области на обслужване на гражданите в смисъла 
на електронното правителство. Предполагаемият потребител може да че-
те, разпечатва, попълва формуляри. Същински достъп до информационния 
ресурс, с който работи институцията, до регистри, електронно създадени 
документи и дигитални архиви, почти не се предлага. Основно намерение 
на стратегията е дигитализацията и използването на цифрови формати2.
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В приложен аспект тези практики се налагат в голяма степен чрез 
господстващите технологии, които са базирани на хипертекстове (HTML) 
и факсимилета от документи (PDF). Самите технологии ограничават из-
ползваемостта на предлаганата чрез тях информация. Машиночитаеми-
те формати3 за представяне на информационния ресурс включват въз-
можността за реален достъп до този ресурс и те отдавна се прилагат в 
системите за управление на съдържанието например. Най-популярната 
от тези технологии е може би XML (eXtensible Markup Language4 – език, 
който задава правилата за кодиране на документи по начин, който е дос-
тъпен както за човека, така и за компютъра, т. е. машиночитаем формат). 
Други технологии с широки възможности са RDF (Resource Description 
Framework – език за представяне на данни и информация в тяхната свър-
заност, RDF е отворен стандарт) и JSON (JavaScript Object Notation5 – 
машиночитаем формат за представяне на елементарни структури от дан-
ни и асоциативни полета, също отворен формат по RFC 46276).

Става ясно, че понятието за машиночитаемост се различава по 
значение и обхват от понятието цифрово достъпен или възпроизводим 
с цифрови технологии по отношение на работата с документи в по-ши-
рок смисъл. Процесът на преобразуване в цифров вид на информация, 
представена като текст, графика, таблица и т. н., я прави достъпна за 
цифрово възпроизвеждане, но не и за обработване от компютъра най-ве-
че в нейната субстанция и същност, а не само по отношение на нейната 
външност и форма7. 

Какви фактори определят една технология като налагаща се? 
Най-напред това е относителната постоянност и устойчивост, обстоя-
телства, които правят възможно широкото разпространение и възпри-
емане на технологията, основаваща се на един повсеместно приет мо-
дел. От друга страна, особено важно е лесното използване и употреба, 
без да се правят промени в съдържанието на обекта. Технологията тряб-
ва да е приложима навсякъде и да е често срещана. Приложението на 
такава технология трябва да е оправдано от икономическа гледна точка и 
дори да помага за повишаване на ефективността на работа. Особено 
важно качество е разширяемостта и възможността за развитие, как-
то и за приложение в разнообразни области.

Подобни фактори излизат на преден план, когато става дума за ма-
шиночитаемостта на данните за електронното правителство, откритото 
управление и отворените архиви. Очакванията по отношение на лесната 
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употреба, ефективност и разширяемост трябва да създадат условия за 
внедряване на технологиите. Очевидно, необходими са усилия в насока 
на устойчивостта на форматите и тяхната стандартизация, като в същото 
време се очаква лесно приложение и внедряване. Икономическата ефек-
тивност от приложението на машиночитаемия формат за данни тряб-
ва също да е доказана. Когато всички посочени условия са изпълнени, 
машиночитаемата информация ще измести сегашните дигитални, елек-
тронни формати, предлагайки по-широки възможности.

С нарастване на задълженията по отношение на отвореността в 
управлението усилията в насока на разполагаемостта, достъпността до 
информацията следва да се концентрират в насока на създаване на маши-
ночитаеми версии на информационни обекти, а не само на статични ко-
пия за информационни фрагменти под формата на документи в обичай-
ните формати (pdf, html, jpeg). Една таблица, показана във формата pdf, 
например, може да бъде разчетена и съдържанието и да стане визуално 
достъпно, но не е възможно да се вникне в данните, които са послужили 
за създаването на таблицата. Тази информация остава скрита и недос-
тъпна в противовес на принципите за откритост. Усилията по отноше-
ние на отварянето на информационните ресурси трябва да гарантират на 
потребителите получаването на достъп до фундаменталните сведения, а 
не само да крайни резултати в статичен вид. В този смисъл машиночита-
емите формати помагат на управлението да преодолее пропастта между 
документите, неподвижни и замръзнали в техните статични формати, и 
динамичните данни, които да са достъпни за обработка.

Машиночитаемост на документи

Обичайният формат за цифрово преобразувани документи е PDF. 
Той предлага редица предимства при публикуване на документите. На-
пример, достъпност на документа в интернет, предоставяне на копия за 
използване. Този начин на публикуване не дава отговор на редица въ-
проси относно реквизитите на документите. Едно средство за преодоля-
ване на този недостатък са наборите от метаданни, които изглежда да 
са панацеята на електронното управление. В метаданните са включени 
допълнителните сведения, които позволяват проследяването на автора, 
редакциите върху документа и елементите в еволюцията на неговото съ-
държание. Без съпровождащи метаданни документите не са достъпни за 
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информационни запитвания. Без съмнение представянето на документи 
в pdf формат представлява крачка напред в посока на машинната чети-
мост, когато е съпроводен с метаданни.

Форматът XML е разработен за различни цели, между които 
включване на възможността за непосредствено представяне на метада-
нните към един документ. Практическото приложение на този формат 
в оптимален вариант води до автоматично извличане на информацията 
от документи, която да може да се търси, анализира и обработва непо-
средствено. Много важно свойство на формата е предлагането на меха-
низми за проследяване на версиите на един документ и еволюцията при 
неговото създаване. Така историята на документа става видна за други 
потребители. Това е качество, което е в смисъла на откритостта, просле-
дяемостта и прозрачността при взимане на решения.

Получаването на релевантни метаданни е особено важно за ин-
формационните системи, когато при поставено запитване трябва да се 
намери определена информация. Форматът xml сам по себе си не произ-
вежда метаданни, но представлява добро средство за предоставянето им 
за употреба, когато такива са на лице. Генерирането на метаданни обаче 
остава задължение на собствениците и авторите на документи.

Машиночитаемост на данни

Машиночитаемостта оказва непосредствено влияние върху из-
ползваемостта на информацията. Огромните бази от данни сами по 
себе си не са използваеми за потребителите, докато не се обработят по 
някакъв начин – чрез анализиране, онагледяване или обобщение. За да 
се разкрие напълно потенциалът на отвореното управление, държав-
ното управление трябва да предоставя информация във формат, който 
позволява тя да се обработва. Предлагането на информация от такъв 
тип ще я освободи за проучване на начините за нейното създаване, за 
намиране на отговорите на различни проблеми. Така информацията 
става наистина производствена сила и предлага потенциала за генери-
ране на нещо ново. 

Най-елементарният машиночитаем формат е CSV (comma separated 
variables8) и той се поддържа от всички продукти, работещи с бази дан-
ни и таблици. Това е текстов формат, който обединява таблични данни в 
обикновен текст, който е лесно достъпен за компютъра. Този формат по 
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своята същност не произвежда метаданни, но има много стандарти за 
описание на метаданни, които са съвместими с csv. Основният проблем 
тук е откриването на общите елементи между различни набори от дан-
ни. Така, ако в един набор от данни срещаме името Бургас, а в друг – Бс, 
трябва отделно да се генерира информация за връзката между двете. То-
ва обстоятелство се има предвид с понятието „свързани данни“. Новият 
формат RDF (resource description framework9) е създаден с намерението 
за непосредствено обвързване на набори от данни с техните описания 
и за свързване на общи термини и понятия между различни набори от 
данни. С това форматът става все по-интересен за съвременни прило-
жение в смисъла на отвореното управление и архиви.

Съвременното схващане за отвореност (open government) залага на 
обединяването на съдържания (content syndication). Това са документи 
и метаданни, които позволяват непрекъснато автоматично проследява-
не на информацията. Така със средствата на информационната система 
всички свързани данни се сглобяват на търсещия компютър. Общопри-
етите формати за синдикация10 сега се използват за общо ползване на 
машиночитаеми документи, но те самите не са решения на проблема 
за четимостта. Те са едно временно решение, което днес е познато и се 
използва по-често.

Огромната лавина от цифрово представена информация поставя 
класическите архиви и традиционните фондообразуватели пред нови 
предизвикателства11. Те рефлектират от промените в начина на работа на 
обществените правителствени и неправителствени организации, но съ-
що така и на тези от частния сектор. Организациите в днешно време са 
принудени да взимат мерки за запазването и достъпността на информа-
ционните ресурси, които произвеждат, защото цифровата информация 
може да се загуби или разруши лесно. Технологичният прогрес от своя 
страна налага непрекъсната и високоскоростна еволюция на техниче-
ските системи в тяхната цялост. Промените се отразяват непосредстве-
но върху формати и стандарти, които са задължени да се усъвършенст-
ват в кореспондиращи темпове. Затова трайното запазване, съхранение 
и използване на основния информационен ресурс винаги се нуждае от 
допълваща информация, която е жизнено важна за възпроизвеждането 
и достъпа до оригинала. Дейностите по дългосрочното съхранение на 
документи са задължение не само на архивите, но и на фондообразува-
телите и преследват целия жизнен цикъл на документите. 
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Юри Тодоров 

Бележки

1 Отворено управление, отворени данни и формати – платформено 
независим начин за представяне на информация, който е машинно че-
тим, предоставя се на широката общественост без ограничения и който 
благоприятства употребата на тази информация.

2 Цифровият формат е стандарт, по който информацията може да се 
съхранява и възпроизвежда от компютър.

3 Всички машиночитаеми формати са и цифрови формати, но не 
всички цифрови формати са четими от компютър.

4 Разширим маркиращ език.
5 Скриптов език за описание на обекти.
6 Подробно описание на: <http://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt>.
7 Елементарен пример за това е страницата на едно списание, която 

след сканиране се представя като дигитализирано копие. Само по себе 
си то е графично съответствие на външността, за съдържанието на спи-
санието можем да съдим по щрих кода, който е представен в действите-
лен машиночитаем формат.

8 Променливи, отделени със запетая.
9 Схема за описание на ресурси.
10 Това са форматите RSS, Atom и JSON. RSS – really simple 

syndication (формат за публикуване на информация, която се актуализи-
ра много често); Atom е формат, основаващ се на XML, използва се при 
публикуване на новини и обвързва документа с метаданните.

11 В отговор на тези предизвикателства е разработен Референтният 
модел за отворена информационна система на архивите (OAIS – Open 
Archival Information System). ISO 14721:2012.

Space data and information transfer systems – Open archival information 
system (OAIS) – Reference model – <http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/
catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57284>.
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ИЗВОРОЗНАНИЕТО – ПРЕСЕЧНА ТОЧКА МЕЖДУ 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ 

НА АРХИВИСТИТЕ И ИСТОРИЦИТЕ

доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева 
ПУ, Филиал-Смолян

Темата на доклада ми не е случайно избрана и целта в случая 
е да се насочи вниманието към пресечните точки между про-

фесионалните отговорности на архивистите и историците в областта на 
познанието за миналото и методическия инструментариум на изворозна-
нието като водеща научна дисциплина в групата на т. нар. помощни ис-
торически дисциплини (специални исторически дисциплини)1. На прак-
тика дейностите на двете професионални съсловия по осигуряване дъл-
говечността на паметта на обществото се дублират в значителна степен 
именно при работата им с документалните свидетелства като носители 
на ретроспективна информация. Въпреки че в професионален аспект те 
оценяват и работят с архивните документи по различен начин от гледна 
точка обекта на изучаване на всяка от тях и конкретните им научни зада-
чи, свързани с познанието за миналото.

В съвременното общество става все по-отчетлива динамиката на 
професионалните ориентири в контекста на тенденциите в развитието 
на хуманитаристиката като цяло. Независимо от тях обаче изучаването 
на историята е невъзможно без фиксираната информация, с други думи 
без архивите и архивистите, както и без нейната интерпретация, респ. 
без работата на историците. В резултат архивното наследство се пре-
връща в своеобразен феномен на общо интердисциплинарно простран-
ство за специалистите-хуманитаристи и едновременно, и в конкретен 
обект за изследване от тях, но от различни гледни точки.
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Доколкото разглежданите въпроси в рамките на така формулира-
ната тема досега не са били предмет на специален интерес, за улеснение 
съдържанието на предлаганата разработка е структурирано в съответни 
тематични раздели.

Изворознанието в парадигмата на архивното 
и историческото познание

Както е известно, научното познание е сложна интелектуална дей-
ност, която осигурява с течение на времето натрупването на знания и 
подготвянето на специалистите в различните професионални сфери: в 
областта на теорията като висша форма на познание; и методологията 
като учение за принципите и методите на научното познание. Това се 
отнася и за архивното и историческото познание. Техните пространства, 
както отбелязахме, се пресичат чрез документа като общ обект, но в раз-
лични етапи от неговия жизнен цикъл. 

От друга страна, с усъвършенстването на съвременните информа-
ционно-комуникационни технологии лавинообразно нараства количество-
то информация, респ. количеството документи, които са средство за упра-
вление, основни информационни източници и обект на архивиране. При 
тези обстоятелства подготовката и уменията на архивистите и историците 
да издирват, обработват, проучват, използват и оценяват информацията за 
миналото, придобиват нови интелектуални измерения и приложения.

Ето защо именно споменатата научна дисциплина изворознание 
има универсално значение, доколкото тя се занимава с теоретичните и 
приложните въпроси, свързани с изучаването на писмените исторически 
извори, както и с разработването на методите, необходими за тяхното 
критично проучване с цел използването им като градиво за научната 
реконструкция на миналото. А, както е известно, архивните докумен-
ти са най-многобройната група писмени извори за периода на Новото и 
Най-новото време.

В исторически аспект изворознанието възниква поради необходи-
мостта надеждно, с научни методи да може да се определя автентич-
ността (оригиналността) и историческата ценност на всеки документ с 
цел той да бъде съхранен и използван, и в качеството му на исторически 
извор. Още от самото начало терминът изворознание се употребява със 
значение на научна дисциплина, която изучава писмените исторически 
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извори и разработва научни методи за тяхното класифициране и кри-
тично изучаване. Семантиката на съвременния термин изворознание 
разкрива вече и неговата полисемантичност (многозначност). Поради 
тази особеност терминът се използва както в широкия смисъл – наи-
менование на научна дисциплина, обект на която са писмените истори-
чески извори, така и със значение на един от етапите на историческото 
изследване (емпиричния етап). Понастоящем най-често изворознанието 
се дефинира като научна дисциплина, която разработва теоретико-мето-
дологичните въпроси, свързани с критичното изследване и използване 
на историческите извори2.

Следователно, доколкото документите с обективно присъщата им 
функция на исторически извори са в основата на съвременното архивно 
и историческо познание, изворознанието би трябвало да присъства като 
научна дисциплина в учебните планове на университетските специал-
ности Архивистика и документалистика и История. За съжаление, все 
още тази дисциплина не е сред задължителните дисциплини за посо-
чените специалности в ОКС „бакалавър“. Считам, че изворознанието 
е профилирана дисциплина с фундаментално значение за подготовката 
на бъдещите архивисти и историци3. А без нея те всъщност са лишени 
от необходимите им знания за значението на историческите извори в 
инструментариума и професионалната дейност на историците и архиви-
стите, както и от възможността да се запознаят с етапите, методиката, и 
алгоритъма на работа с документалните свидетелства.

Трябва да се отбележи, че в тази ситуация продължава да бъде ак-
туално заглавието на публикацията на проф. д.и.н. Кънчо Георгиев от 
далечната 1963 г. в списание Известия на държавните архиви (ИДА): 
Източниковедението – занемарен клон от нашата наука4. Причини-
те за подобна констатация на сегашния етап са други, но в значителна 
степен се коренят в съществуващото у нас пренебрежително отношение 
към теоретичните аспекти и на архивологията, историята, специални-
те исторически дисциплини (изворознание, палеография, дипломатика, 
историческа хронология, историческа метрология, сфрагистика, хе-
ралдика, археография и др.), както и в подценяването на логичната връз-
ка теория – изследователска практика за сметка на предпочитаната, но 
исторически изчерпана взаимоучителна метода.

Трябва да се има предвид, че в основата на концепцията за съвре-
менното изворознание е фундаменталната интелектуална човешка по-
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требност за преодоляване на границите на времето и пространството и 
разгадаването на миналите социокултурни кодове чрез историческите 
свидетелства, което по презумпция насочва към един общофилософски 
подход при тяхното проучване.

Уместно е отново да припомним, че в историческото развитие на 
обществото документите са средство за управление, информационни из-
точници и обект на архивиране. Също така всички документи, независимо 
от времето на създаването и вида им, са и исторически извори5. При това 
значението на документите като исторически извори не зависи от тяхното 
целенасочено запазване. Още със създаването си всеки документ вече е 
и исторически извор, тъй като от този момент той е носител на конкрет-
на ретроспективна информация. А селектираните за постоянно запазване 
ценни от историческа гледна точка документи се съхраняват като архивни 
документи. Ето защо документът като реализиран интелектуален продукт 
на целенасочената човешка дейност в различните етапи от своето развитие 
и съществуване, респ. в своя жизнен цикъл, се явява основен научен обект 
в работата както на архивистите, така и на историците. Това обстоятел-
ство отправя към двете професионални съсловия сложното интелектуал-
но предизвикателство за необходимостта от постоянно функциониране на 
многосъставната комуникативна система: документ – архивист – архивен 
документ – историк. Посочената релация предполага различни нива на 
взаимовръзки, при които се реализират конкретни взаимоотношения. Ос-
вен това за тяхното разбиране и осмисляне не без значение са и концеп-
циите за документите като исторически извори, и философията за профе-
сионалните отговорности на архивистите и историците, пречупени през 
призмата на съответните научно-методологически парадигми. Безспорно е 
обаче, че независимо от различията във времето и идеите взаимодействи-
ето между архивисти и историци в областта на изворознанието, както и 
техните общи професионални отговорности би трябвало да се реализират 
по линия на равноправното партньорство и диалог в името на миналото и 
бъдещето на обществото и за развитието на хуманитаристиката като цяло.

Архивисти и историци – постижим професионален 
диалог за каузата на обществото и науката

Професионалните контакти между архивисти и историци често 
пъти демонстрират диаметрално противоположните взаимоизключващи 
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се мнения, характеризиращи ги като врагове (противници) или съмиш-
леници (съюзници)6. Те произтичат преди всичко от работата им с доку-
менталните свидетелства, за което е необходима изключително добра 
професионална подготовка както на архивистите, така и на историците.

В българската теоретична архивистика значението на работата на 
архивистите с документалните свидетелства е разгледано и аргументира-
но по един неповторим начин в Лекциите по архивистика на проф. Иван 
Дуйчев7. От особена важност в конкретния случай е дългогодишната му 
работа по издирването на български средновековни документи, както и 
тяхното критично проучване и публикуване. С подходящи примери той 
илюстрира спецификата на архивната работа, която включва процесите, 
свързани с комплектуването на архивите и формирането на съответните 
документални комплекси, систематизирането и описанието на архивните 
документи, определянето на тяхната ценност и автентичност въз основа 
на съответните реквизити, както и тяхното публикуване с цел осигуряване 
на печатната изворова база за изследванията по история. Специално вни-
мание авторът отделя за изясняване терминологията, свързана със споме-
натите помощни исторически дисциплини. Причината е, че техният мето-
дически инструментариум намира приложение в професионалната работа 
на архивистите и историците. Освен това необходимо е използването на 
по-актуални и адекватни от научна гледна точка термини, съответстващи 
на природата на документите в качеството им на исторически извори. В 
българската научна литература и досега авторите се съобразяват с теорията 
от втората половина XIX в., разработена от К. Н. Бестужев-Рюмин, за фор-
малното деление на извороведската работа на два етапа: външна критика, 
осигуряваща определяне автентичността на дадения извор, и вътрешна 
критика относно определянето степента на достоверността и пълнотата на 
информацията, съдържаща се в него. Считам, че вече е наложително обо-
собяването на следните взаимосвързани етапи в работата на архивистите 
и историците с документалните свидетелства, а именно: евристичен (из-
дирването); текстологичен (изследването на текстовете на документите 
и външните им белези); херменевтичен (определянето на научнопознава-
телната стойност на документите); археографски (публикуването на до-
кументите) и историографски (написването на съответния научен труд). 
Всеки отделен етап включва определени логически процедури и алгори-
тъм на работа. Интересното е, че при процесите комплектуване, експер-
тиза и научно-техническата обработка (НТО) на фондовете архивистите 
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ги осъществяват последователно, след което те на практика се повтарят 
и в работата на историците, които издирват и проучват същите архивни 
документи в качеството им на исторически извори8. Тези етапи обаче имат 
различни характеристики и значение за тях. По-конкретно за архивистите 
евристичният етап е свързан с процесите комплектуване, научно-тех-
ническа обработка на архивните фондове (НТО), включително проучване 
историята на фондообразувателите и на фондовете, както и систематиза-
ция на документите в архивни единици. А за историците това е етапът на 
издирвателска работата и селектиране на историческите извори с цел опре-
деляне на изворовата база на съответното проучване. Текстологичният 
етап в работата на архивиста обхваща основните дейности в процеса на 
НТО на архивния фонд като систематизация на документите по основните 
раздели и подраздели на неговата класификационна схема, както и описа-
нието на архивните единици в дадения фонд. Тези дейности предполагат 
разчитане на текста на документите и изясняване на съдържанието им, кое-
то изисква определянето на тяхната автентичност, авторство, дата и място 
на създаването им. Едва след това е възможно описанието на архивните 
единици, което, както отбелязахме, е част от НТО на архивните фондове. 
На практика посочените дейности, извършени от архивиста, подпомагат 
изследванията на историка, който също ще ги повтори, но като своеобразна 
проверка за коректността на извършената професионална архивна работа. 
Много често обаче се допускат неточности в резултат от архивната работа, 
които историкът трябва да коригира, защото целта на текстологичния етап 
за него, на практика е свързана със създаването на съдържателно-семан-
тичната основа на съответното проучване. Що се отнася до херменевтич-
ния етап, за архивистите той обхваща експертизата за определяне цен-
ността на документите и съставянето на научно-справочния апарат (НСА) 
към архивните документи. Целите в случая са познавателни и фактически 
са обвързани със селекцията на документите за постоянно запазване, респ. 
архивирането им с историческа цел, а също и със създаването на необ-
ходимите архивни справочници. За историка те не само разкриват конте-
кста на документната информация, но и осигуряват вход към нея. По този 
начин се запазват и отразяват съществуващите вътрешни взаимовръзки 
между документите в дадения архивен фонд или документален комплекс. 
Независимо от вида на информационния носител взаимозависимостта на 
архивната информация се обуславя от обективно присъщите функции на 
документите и конкретната дейност, с която тя е свързана. Същият етап за 
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историците изисква определяне на научно-познавателната ценност, на до-
кументалните свидетелства, както и разработването на практически препо-
ръки за възможностите относно тяхното използване за целите на историче-
ските изследвания. Други общи етапи в работата на двете професионални 
съсловия са археографският и историографският. Първият е обвързан с 
възможността за публикуване на историческите извори с цел включването 
им в научно обращение под различна форма, а вторият – с реализирането 
на научни изследвания в областта на историята

Трябва да се уточни, че макар функционално архивите и архиви-
стите да се свързват с историческата наука и нейната изворова база, те не 
работят само за потребностите на историците, които са традиционните 
читатели на архивните документи, или за целите на управлението, а за 
всички граждани в мрежовото общество, потребители на ретроспективна 
документна информация. В този аспект архивите са и част от глобалното 
информационно киберпространство. Като институти на историческата 
памет, заедно с библиотеките и музеите, архивите са специализирана ко-
муникативна система, чиято основна функция е посредничество между 
миналия опит на човечеството и настоящото предаване на информация, 
от един интелект към друг чрез архивните документи. Съвременното ин-
тегрално архивно познание е философия, поради което по презумпция и 
архивистът-специалист също трябва да е философ (мислител) и ерудит, 
да има професионално образование и квалификация по архивистика, за 
да е адекватен на очакванията на обществото към професията архивист. 
Архивите предоставят информация и е-услуги на гражданите, на публич-
ната власт (държавните органи) и на учените (интелектуалците). Основен 
професионален партньор на архивистите са представителите на научната 
общност – историците, комуникацията с които е многоаспектна. Идеал-
ният вариант за професионално партньорство е работата по проекти, в 
която дейност историците засега имат водеща роля.

Относно позициите на архивистите и историците в тяхното про-
фесионално сътрудничество и съперничество парадоксът е, че единият 
(архивистът) в ролята на склададжията съхранява оловото, а други-
ят((историкът) в ролята на алхимика прави златото)9, т. е. архивистите 
обработват, а историците използват. Всъщност проектите на историците са 
и сигнал, че традиционната изворова база на историческата наука не е дос-
татъчна, защото в съвременното общество протичат редица процеси, които 
заслужават надеждно и целенасочено документиране. Това е функционал-
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но задължение и професионална отговорност на архивите и архивисти-
те. Известно е, че засега в архивите доминират официалните документи, 
а позицията на архивистите-специалисти е с работата си да не засягат 
свещения характер на документите, за да бъдат те безпристрастно ис-
торическо свидетелство. Тази ситуация вече е анахронизъм и в областта 
на теоретичната архивистика е необходимо усъвършенстване на методи-
ческия инструментариум чрез допълването му с т. нар. oral history (уст-
на история). Тя позволява разширяване на изворовата база и осигуряване 
на разнообразен кръг от документални свидетелства като предпоставка 
за реализиране на качествени научни изследвания съгласно съвременната 
теория за тоталните архиви. Тя позволява разработването на адекватни 
документационни стратегии от страна на архивите, чрез които да могат да 
се компенсират ограниченията при комплектуването на архивите.

Макар информационната стойност на документите да е многоас-
пектна, те могат да бъдат надеждно използвани само при условие, че 
различните категории специалисти формулират правилните въпроси 
при работата с тях. По традиция историците възприемат архивистите ка-
то слуги и досадни бариери, което е следствие от непознаване специфи-
ката на труда и професионалните компетенции на архивистите. От друга 
страна, технократският подход в работата на съвременните архивисти, 
която всъщност е сравнително най-регламентирана като процеси и дей-
ности, има за последица игнориране сложната природа на документа ка-
то социален феномен. Подобен подход означава неоправдана консерва-
тивност и самоизолация на архивното съсловие. Преодоляването му из-
исква отговор на въпросите: Какви трябва да бъдат професионалните 
хоризонти на съвременния специалист-архивист в неговата област?; 
Какъв архивист е необходим на съвременното мрежово общество?10 В 
този контекст е и въпросът за образователния модел, необходим за обу-
чението на архивисти с различни профили, които ще работят компе-
тентно и креативно за формирането, опазването и ефективното използ-
ване на публичните документални и архивни ресурси.

За някои възможни професионални профили на 
архивистите и историците

Очакванията на обществото към професията архивист в условията 
на съвременната информационно-технологичната парадигма доказват, 
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че архивистите-специалисти имат своето място и то не може да бъде 
оспорвано и компенсирано от информатици, филолози, историци, биб-
лиотекари и др. В исторически аспект и досега неизменно мисията на 
архивистите е да осигуряват необходимата ретроспективна документна 
информация на обществото. Това прави възможна и работата на архиви-
стите в архивите въпреки различните им професионални компетенции. 
Затова взаимното опознаване на архивистите като архитекти на архив-
ната памет и на историците като интерпретатори на информацията 
за миналото е необходимо условие за съхраняването на историческата и 
културна идентичност на всеки народ в съвременния глобализиран свят 
и киберпространство.

В този смисъл е необходимо на сегашния етап в развитието на 
архивно-информационния сектор обособяването на автономни научни 
структури в системата на държавните ни архиви, за да може да се поощри 
кариерното израстване на архивистите и утвърждаването на професио-
налния профил на архивиста-изследовател. Трябва да се поясни, че при 
формирането на посочения профил са възможни две нива на развитие: 

– проучване от архивисти-изследователи на различни исторически 
теми;

– архивистът-изследовател да проучва собствения си обект – ар-
хивите и архивните документи.

А историкът, с допълнително образование и квалификация по ар-
хивистика, би могъл да се реализира успешно в рамките на класическия 
профил историк-архивист.

В заключение: Независимо от различията в професионалните 
профили на архивисти и историци, те са взаимосвързани в своята са-
мостоятелна или съвместна работа. Доколкото от научна гледна точка 
те се интересуват от архивните документи като средство за управление, 
основен информационен източник и обект на архивиране, те трябва да 
формират критично мислене и да усвоят определени методи за анализ 
на различните видове документални свидетелства. Обратно, непозна-
ването на историята и механизмите на формирането и използването на 
документалната изворова база на историческата ни наука прави възмож-
но създаването и разпространяването на исторически митове за сметка 
на историческата истина.

Както отбелязахме, именно изворознанието се оказва онази науч-
на област, в която на практика се пресичат научните интереси и профе-
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сионалните отговорности на двете съсловия. Освен това моделирането на 
новото киберпространство изисква преосмисляне на начина на критично 
използване на документалните свидетелства. Бъдещата историческа кни-
жнина, сътворена от историците, зависи до голяма степен от стратегията и 
политиката на архивите относно процесите и дейностите, които са тяхно 
функционално задължение и се извършват от архивистите-специалисти.

Трябва да подчертая, че опазването и използването на докумен-
талните и архивните ресурси е и обществена отговорност, която га-
рантира запазването на едно балансирано документално наследство, 
респ. относително достатъчна и разнообразна по вид изворова база, 
представена не само от официалните, но и от други по произход доку-
менти независимо от носителите им. В този смисъл основната цел за 
двете професионални съсловия – архивисти и историци, кореспондира 
не толкова с миналото и настоящето, а с възможностите за конструира-
не, опазване и транслиране на колективната документална историческа 
памет в бъдещето.

Бележки
1 Георгиев, К. Историята и нейните извори. С., 1981, 30. 03. 2014 г., 

13. 30 h. <http://electronic-library.org/books/Book%200028.html>; Стоя-
нов, Ж. Изворознание и историческо познание. 2004, 10. 03. 2014 г., 17. 
00 h. <http://www.clio.uni-sofia.bg/bg/archivistika/LIZVORI.pdf>.

2 Никулин, П. Ф. Теория и методика источниковедения в отечес-
твенной истории X–начала ХХ вв: учебное пособие. Томск, 2000, 12. 02. 
09, 22. 54 h. <http://www.humanities.edu.ru/db/msg/25621>.

3 Пенджекова, Р. Изворознание (електронно учебно пособие). 
Смолян, 2013.

4 Георгиев, К. Източниковедението – занемарен клон от нашата на-
ука. – ИДА, № 7, с. 14–30.

5 Нейкова, А. Архиви и общество. С., 2007, 15. 03. 2014 г., 22. 00 h. 
<http://electronic-library.org/books/Book%200014.html>.

6 Бернат, А. Архивисты и пользователи: союзники или противни-
ки. – В: Архивы и общество сегодня. Материалы Международной на-
учно-практической конференции. Минск, 11–12 ноября 2003 г., Минск, 
2004, с. 63.

7 Дуйчев, И. Лекции по архивистика. С., 1993, 10. 03. 2014 г., 23. 15 
h. <http://electronic-library.org/books/Book%200005.html>.



37

Изворознанието – пресечна точка между професионалните отговорности...

8 Пенджекова, Р. Историци и архивисти – рицари на паметта на 
обществото. – В: Университетски четения по архивистика. Т. III. Част I. 
С., 2013. (е-издание), 15. 05. 2014 г., 12.00 h. <http://electronic-library.org/
books/Book%200052a.pdf>.

9 Приль, Л. Историки и архивисты: еще раз по поводу проблем вза-
имодействия. 4 апреля 2006 г. 12. 03. 2014 г., 23.15 h. < http://cdnito.tomsk.
ru/istoriki-i-arhivisty-eshhe-raz-po-povodu-problem-vzaimodejstviya.htm>.

10 Шумейко, М. Какой архивист нужен современному обществу (к 
вопросу об образовательной модели специалиста). – В: Архивы и обще-
ство сегодня. Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции. Минск, 11–12 ноября 2003 г., Минск, 2004, с. 94–99.



38

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА АРХЕОГРАФИЯТА  
В БЪЛГАРИЯ

доц. д-р Анка Игнатова, ВТУ

Преподаването на която и да е учебна дисциплина задължително 
се основава на съвременните постижения в съответната област 

на научното познание. Липсата на актуални научни изследвания се отра-
зява негативно, както на самата научна област, така и на свързаната с нея 
учебна дисциплина. Това се отнася в голяма степен и до т. нар. помощ-
ни исторически дисциплини, които в България традиционно не се радват 
на особено широк интерес от страна на изследователите. Само отделни 
дисциплини от тях намират място в учебните планове на някои висши 
училища. Такава е Археографията, дефинирана в Речника на българска-
та архивна терминология като: 1. Помощна историческа дисциплина, 
която разработва и изучава принципите и методите на публикаторската 
дейност. 2. Издирване и описване на древни писмени паметници; архео-
графска експедиция1. Същевременно Археографията е част от Теорията 
и методиката на архивното дело, доколкото публикуването на архивни 
документи е една от формите на използването им в публичните архиви.

Като учебна дисциплина Археографията се въвежда за първи път 
България от Мария Кузманова (Матеева) през 1972 г. в учебния план 
на специализация Архивистика в Историческия факултет на Софийски 
университет2. По-късно тя започва да се изучава и в други висши учи-
лища. Теоретични разработки обаче относно публикуването на писмени 
извори у нас почти липсват през последните десетилетия. Наличните из-
следвания в преобладаваща си част са насочени към историята и форми-
рането на печатната изворова база на българската историческа наука за 
периода на Българското възраждане и Новото време.
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Настоящият доклад си поставя за цел да проследи, макар и в най-
общ план, случващото се в археографското пространство на България 
през последния четвърт на миналия век и да обърне внимание на различ-
ните по своя характер проблеми на съвременната българска археография.

Промените в цялостния живот на страната след 10 ноември 1989 г., 
довели до отпадането на принципа на партийността в науката, цензура и 
съпътстващата го автоцензура, създават необходимите предпоставки за нов 
прочит на Новата и Най-нова история на България. Значително е засилен 
интересът на историци, литератори, журналисти и други обществени кръ-
гове към онази част от националното ни документално наследство, която 
до 1989 г. е с ограничен режим на достъп. Под влияние на този интерес и 
като резултат от провежданата архивна реформа стартира процеса на раз-
секретяване на огромни масиви от документи, съхранявани в държавните 
архиви и във ведомствените исторически архиви – бившите вече партийни 
архиви, Архива на МВР, Централния военен архив (дн. Държавен военно-
исторически архив) и др. Значително се активизира и международното ар-
хивно сътрудничество, вследствие на което Националният архивен фонд 
продължава да се обогатява с нови копия на документи от архивите на 
Република Турция, Руската федерация и редица други страни. В резултат 
от всичко това, както и от бързото развитие на новите информационни и 
комуникационни технологии, се разширява публикаторската дейност. По-
явяват се значителен брой документални издания, като преобладаващата 
част от тях са по теми, неизследвани досега по обясними причини.

Основни центрове на визираната публикаторска дейност в страната 
продължават да са Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, 
Институтът за исторически изследвания, Институтът за литература при 
БАН, държавните архиви и някои от ведомствените исторически архиви. 
А други от тях – Институтът по история на БКП и Институтът за военна 
история при Генералния щаб на Българската армия, след като претърпя-
ват редица трансформации в годините на прехода, вече не съществуват.

В началото на новото хилядолетие се появява и един нов център на 
публикаторска дейност – Комисията за разкриване на документите и 
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 
за краткост наричана Комисия по досиетата. През последните години 
и една не малка част от музеите в страната започват да публикуват под 
формата на самостоятелни издания документи от своите фондове, вклю-
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чително и от Научния си архив (напр. Регионалният исторически музей 
– Русе). Сборник с документи от архивните си фондове издава през 2003 
г. и Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив3. Реализирани са и ре-
дица документални сборници по инициатива на отделни учени и уни-
верситетски преподаватели, включително и христоматии, респ. учебни 
документални издания.

Най-общият преглед на осъществените документални издания у нас 
за времето след 1989 г. показва, че сред основните центрове на публика-
торска дейност в България водеща роля има Държавна агенция „Архиви“. 
Само в рамките на документалната поредица Архивите говорят за чети-
ринадесет години (1998–2012) са обнародвани 66 тома с извори за българ-
ската история4. Те обхващат един сравнително голям хронологичен период 
– от VІІ до края на ХХ в., като в преобладаващата част си отнасят за ХХ в.

Поредицата включва документи, които се съхраняват не само в 
български, но и в чуждестранни архивохранилища. ДА „Архиви“ , а 
преди това нейният предшественик – Главно управление на архивите, 
издава и други документални сборници, част от които са с чуждестран-
ни архиви5. Значителен брой писмени исторически извори са въведени в 
научен оборот и чрез публикуването им в периодичното издание Извес-
тия на държавните архиви (ИДА) – в рубриките Документи, а също и в 
поредицата Дневници и спомени. Отделни публикации на документи се 
поместват и в сп. Архивен преглед (АП).

Собствен принос в обогатяването на печатната изворова база на 
историческата ни наука имат и териториални архиви. Сред тях се откро-
ява Държавният архив във Варна, който за периода 1994–2007 г. успява 
да подготви и издаде 10 документални сборника.

Сборници с документи от фондовете на българските архиви и с 
участието на специалисти от системата на държавните архиви, се изда-
ват и от името на други институции. Такъв е например сборникът Архив 
за българските архиви – издание на Правно-историческия факултет на 
Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.

През последните години, както вече се спомена, с публикуване на 
архивни документи активно се занимава и създадената през 2007 г. Ко-
мисия по досиетата. Тази нейна дейност е регламентирана в чл. 10 на 
Закона, с който комисията е създадена6, както и в чл. 4, ал. 9 на Пра-
вилника за дейността на Комисията7, в който се подчертава нейният 
образователно-информационен характер. От 2009 до април 2014 г. в 
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рамките на поредицата Из архивите на ДС Комисията е подготвила и 
издала тринадесет сборника с документи от фондове на своя централи-
зиран архив. А наскоро излезе от печат и първото ѝ съвместно издание 
с ДА „Архиви“: Десталинизацията – дилемата на едно противоречиво 
десетилетие (1953–1964). 

Печатните версии на сборниците с документи се разпространяват 
безплатно, заедно с техните разширени версии на DVD, а чрез сайта на 
Комисията е осигурен и онлайн достъп до всички тях. Документи от 
фондовете на Държавна сигурност са публикувани също извън посоче-
ната поредица Из архивите на ДС.

Внимание заслужава инициативата на Българската народна банка 
(БНБ) да публикува исторически извори за историята на финансите и 
банковото дело и да осигури на читателите максимално широк достъп 
до тях. Тя е първата институция у нас, поставила си за цел да обнародва 
собственото си документално наследство. Освен реализираните в сътруд-
ничество с ДА „Архиви“ пет тома на сборника Българска народна банка, 
които всъщност наброяват осем тома в поредицата Архивите говорят – 
последният № 5 съдържа четири части, от 2006 г. досега Управителният 
съвет на Банката успява да издаде и три сборника (с общо 6 тома) и от 
поредицата История на финансите и банковото дело. Наследство. Тази 
втора поредица включва ценни архивни документи и спомени за живота 
и дейността на известни български финансови и банкови дейци, както 
и по-малко известни на широката публика трудове на видни български 
икономисти. Документалните издания от двете поредици са изцяло дос-
тъпни на официалния сайт на БНБ.

Благодарение на наличната информация на официалните сайтове 
на ДА „Архиви“ и на Комисията по досиетата лесно може да се ус-
танови количеството и тематиката на реализираните от тях (самостоя-
телно или съвместно с други институции) документални публикации.

Не така стои въпросът с останалите центрове на публикаторска дей-
ност, където в най-добрия случай са посочени заглавията на част от осъ-
ществените от тях документални издания или е дадена най-обща информа-
ция. У нас като цяло не съществува практика за регистрация на докумен-
талните издания – нито на институционално, нито на национално равнище.

На този въпрос е обръщано внимание в миналото и дори са били 
предприемани конкретни стъпки за неговото решаване. Още в края на 
40-те години на ХХ в. е изготвен от Иван Богданов Библиографски опис 
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на публикуваните в страната архивни извори за историята и култу-
рата на българския народ в две части: І. ІХ–ХVІІІ в.; ІІ. Архивни мате-
риали от ново време (ХІХ–ХХ в.), с 385 заглавия на отделни съчинения. 
Този опис е включен в края на Книга І. Архивознание на неговия останал 
неотпечатан доскоро труд Архивология. Наука за оригиналните писмени 
исторически извори. Основни начала8. Както самият автор отбелязва: по 
отношение на формата, в която е изложен, и съобразно целите, които 
преследва, този библиографски опис е първи по ред у нас, като преди 
него са правени и само два опита – от Ив. П. Кепов в края на ХІХ в. и 
от д-р Христо Гандев през 1943 г.9 Описът на Кепов включва истори-
чески статии, както и няколко публикации на архивни материали, които 
по онова време са твърде малко10. Вторият опис – този на д-р Хр. Гандев, 
Богданов определя като несравнено по-издържан, но не е прецизен11.

Към края на 60-те години на миналия век по инициатива на тога-
вашното Архивно управление в качеството му на ръководен орган на 
държавните архиви се започва регистрация на документалните публи-
кации през предходните десет години. За целта се попълва специална 
картотека на тези публикации, независимо от ведомствената принадлеж-
ност на съставителите, а през 1970 г. се поставя началото и на попъл-
ването на картотека на публикуваните документи по Нова и Най-нова 
история на България. В отпечатана през 1972 г. в Известия на държав-
ните архиви статия на Стефка Славова (Петкова) и Диана Тодорова със 
заглавие За регистрацията на публикуваните документи се посочва, че 
по това време картотеката се състои вече от повече от 6000 фиша, като 
върху всеки от тях е изписано заглавието на публикувания документ, 
включващо и датата на създаването му, контролно-справочните сведе-
ния (легендата) и описанието на изданието, в което документът е обна-
родван12. Авторите на статията не само обосновават необходимостта от 
по-нататъшна регистрация на публикуваните документи, но представят 
и своите виждания относно методиката на въпросното регистриране. 

Тази и редица други инициативи относно регистрацията на обна-
родваните писмени исторически извори отдавна са останали в минало-
то. Те не са продължени, макар че си остават неустановени и до днес 
не само количествените, но и качествените параметри на съвременната 
печатна изворова база на българската историческа наука. Не същест-
вува и цялостен археографски анализ на документалните публикации, 
осъществени през последните две десетилетия.
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За излезлите до началото на 70-те години на ХХ в. такъв анализ е 
направен от Кънчо Георгиев в неговата монография Въпроси на българ-
ската археография13, която е първият у нас цялостен труд по археогра-
фия. На проблемите във връзка с публикуването на архивни документи 
е посветена и проведена през 1973 г. по инициатива на Кънчо Георгиев 
Първа национална научна конференция по архивознание14, която има за 
цел да подпомогне работата на създадената комисия, натоварена със за-
дачата да разработи единни правила за обнародване на писмени извори 
за българската история.

През следващите три десетилетия се появяват студии и статии, раз-
глеждащи археографски проблеми във връзка с обнародването на докумен-
ти от определен исторически период или общи по произход – за периода 
на Българското възраждане15, на чуждестранни документални извори за 
българската история16, на домашни извори за българската военна история 
от периода 1878–1945 г.17 В отпечатаните на страниците на специализира-
ните периодични издания рецензии за новоизлезли документални сборни-
ци се акцентира предимно на историографските и извороведски проблеми, 
а оценката от археографска гледна точка липсва. Рядкост са рецензиите с 
археографска оценка на коментираните издания. Изключение са случаите, 
когато в рецензия за новопоявило се документално издание авторът обръ-
ща внимание и някои от проблемите, свързани с обнародването на архив-
ни документи18. Основните проблеми при формирането на съвременната 
печатна изворова база на българската историческа наука към началото 
на 90-те години на ХХ в. са посочени единствено от Андриана Нейкова 
в нейната студия (хабилитационен труд) Идеи и програми за издирване и 
публикуване на писмени извори за българската история19. В статията си 
Българските архиви и научната комуникация в информационното обще-
ство от 2004 г. тя отново отделя внимание на някои от тях, като включва 
и проблема с публикуването на архивни документи в електронен форма20. 

По-голямата част от направените вече констатации относно недос-
татъците на документалните публикации, както и относно самата орга-
низация на публикаторската дейност, продължават да бъдат актуални и 
днес. Издадените през 1981 г. Правила за обнародване на писмени изво-
ри за българската история (XVIII–XX в.)21 безспорно дават своя принос 
за унифицирането на дейността по подготовката на документални из-
дания. Тяхното спазване би било гаранция за качеството на осъщест-
вяваните документални публикации. За съжаление, те продължават да 
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се пренебрегват от повечето съставители на документални сборници и 
поредици. Сред тях се срещат и такива, които дори не подозират за съ-
ществуването на регламент за този вид дейност. 

Жалко е когато установените в тази област стандарти не се спазват 
докрай и от самия управляващ архивната система орган, а той би трябвало 
да бъде пример както за организацията на публикаторската дейност, така 
и за качеството на реализираните под неговата егида издания. Тук ще си 
позволя да дам пример със споменатата документална поредица Архиви-
те говорят, която, безспорно, има изключителен принос в обогатяването 
на печатната изворова база на историческа ни наука, въвеждайки в нау-
чен оборот огромен масив от документи, но която се реализира без ясна 
визия и оставя в неведение читателя какво да очаква от нея в бъдеще. 
Вероятно липсата на план-проспект за поредицата е причина в първия 
том от нея да липсва общ предговор, в който да бъдат оповестени целе-
вото предназначение, хронологичният и тематичен обхват на поредицата, 
принципите и методите, които ще бъдат приложени при публикуването 
на изворите, да бъдат дадени и други крайно необходими пояснения. По-
явата на една голяма част от сборниците в поредицата е обвързана с юби-
лейни годишнини във връзка със събития и лица – нещо традиционно за 
България, а за негативите от подобен подход и политика относно създава-
нето на необходимата печатна изворова база на българската историческа 
наука е писано достатъчно в специализираната ни литература.

Включването в документалната поредица Архивите говорят на пис-
мени извори от периода преди ХVІІІ в. не се предшества от изработването 
от нейния издателски съвет на общи правила във връзка с публикуване-
то им, а то би гарантирало необходимата унификация вътре в поредица-
та. Практиката показва, че и съществуващата повече от три десетилетия 
методика за обнародването на писмени исторически извори от периода 
ХVІІІ–ХХ в., не е достатъчно условие (сама по себе си) за постигане на 
необходимото единство в работата на различните съставителски колек-
тиви, ангажирани с подготовката на едни или други сборници с докумен-
ти от визирания период. А това, че някои съставители са пренебрегна-
ли в по-голяма или по-малка степен утвърдените стандарти за този вид 
дейност и са предпочели решения, при това не дотам добри, показва и 
най-беглият поглед върху отделните томове на разглежданата поредица.

Известно единство в начина на реализиране на томовете се на-
блюдава при тези, които са подготвени от едни и същи съставители. А 
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различия между отделните сборници се откриват при определяне на це-
левото им предназначение (там, където това е направено), в начина на 
възпроизвеждане на текста на чуждоезичните документи (само на езика 
на оригинала, само в превод на български, паралелно на двата езика), 
при археографското оформяне на документите (срещат се непълни ре-
дакционни заглавия и легенди), по отношение пълнотата и качеството 
на научно-справочния апарат.

В една голяма част от томовете на тази поредица, както впрочем и 
в много други от издадените през последния четвърт век у нас докумен-
тални сборници, е подценено значението на бележките по съдържанието 
на обнародваните извори, а те имат за задача да помогнат на читателя 
да разбере съдържанието и оцени документите. Понякога съставителите 
дори правят уговорка, че умишлено не ги включват към научно-справоч-
ния апарат на изданието си.

Нерядко се пренебрегва и работата свързана с изработването на 
именните и географските указатели. Не всички сборници предоставят 
възможност на чуждестранните специалисти да получат по-обща или 
по-пълна представа за публикуваните в тях извори, което е задължител-
но изискване за научните издания, адресирани предимно към специали-
стите. Стремежът да бъдат въведени за кратко време в научно обращение 
възможно повече документи, а в основната си част те са декласифицира-
ни наскоро документи, оказва отрицателно влияние върху качеството на 
не малка част от сборниците. 

Документалната поредица Архивите говорят заслужава да бъде 
по-обстойно анализирана от археографска гледна точка, тъй като тя е 
показателна за равнището на публикаторската ни дейност на настоящия 
етап, доколкото в нея участват учени от различни научни институти и 
изявени архивисти. Необходима е от страна на издателския съвет не са-
мо предварителна подготовка във връзка с реализирането на поредицата, 
но и упражняване на експертен контрол върху качеството на всеки под-
готвен за печат том. Това би допринесло за постигане на необходимото 
единство в работата на отделните съставителски колективи.

Документалната поредица Из архивите на ДС също се осъществя-
ва без предварително разработен план. За разлика от Архивите говорят, 
където текстът на документите е възпроизведен типографски и по на-
учно-критически начин с нормализация на правописа, в тази поредица 
е предпочетен фототипният начин. Още в нейния първи том се отбе-
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лязва: Изданието е фототипно с цел архивните документи да бъдат 
представени в техния автентичен вид. Подготовката на фототипни 
документални издания се утвърди в последните години и в междуна-
родната практика, с публикуването например на колекции от декласи-
фицирани документи на Северноатлантическия съюз и Централното 
разузнавателно управление на САЩ едновременно на хартиен и елек-
тронен носител22. На гърба на корицата на отделите томове се изтъква 
и още едно съображение: Публикуването на служебни документи под 
формата на факсимилета не само би облекчило изследователите, но 
би спомогнало за съхраняването на оригиналите...23 Фототипният начин 
на публикуване не е основание обаче за отказ от обяснителните бележки 
по съдържанието на документите, както в случая е направено. Именно 
подходящите обяснителни бележки към текста и съдържанието на до-
кументите биха спестили време на изследователите от извършването на 
допълнителни справки и биха улеснили работата им. За разлика от по-
редицата Архивите говорят, сборниците от поредицата Из архивите на 
ДС съдържат и резюмета на чужд език.

Добро познаване на утвърдените правила за публикуване на писме-
ни исторически извори демонстрират съставителите на документалната 
поредица Извори за българската етнография, от която до момента са 
излезли пет тома24. Заявеният от тяхна страна стремеж да се придържат 
към правилата не е реализиран докрай. Например в именните указатели 
не са разкрити всички имена, а в географските липсват необходимите 
пояснения. В указателите към първите четири тома са посочени вместо 
номера на страниците – цифри, означаващи номера на изданието/раз-
дела и на самия документ, в който се срещат имената на съответните 
лица, географски обекти, понятия. Това определено затруднява читателя 
и вероятно, давайки си сметка за това, в том пети съставителите са се 
отказали от възприетия начин на препращане. 

Не е за подценяване и проблемът с полиграфическото оформяне на 
документалните издания. Те ще бъдат използвани не от едно или две по-
коления, което предполага да бъдат отпечатани върху качествена хартия, с 
твърда подвързия, така както са оформени томовете от поредицата Извори 
за българската история. Сравнително малка част от общия брой реали-
зирани у нас документални издания след 1989 г. се отличават с високо 
качество в полиграфическо отношение. Сред тях са луксозните издания на 
тефтерчето на Левски25, тефтерчето на Ботев26, фолклорното наследство 
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на Марко Цепенков27 и др. Много лошо впечатление създават и различия-
та във външното оформление на отделни томове от една и съща поредица.

Наличието на общоприет методически регламент на публикатор-
ската дейност е от съществено значение за нейното качество, но, както 
показва практиката у нас, само ако изпълнителите зачитат установените 
изисквания и стандарти. Самите стандарти периодично се нуждаят от 
обновяване заради влиянието на редица външни фактори. Отскоро, във 
връзка с актуализирането на издадения през 1982 г. Методически кодекс 
на Главно управления на архивите, се появи и нов вариант на правилата 
за публикуване на архивни документи28. Прави впечатление, че в него, за 
разлика от предишния, не се посочват хронологически граници, за които 
те се отнасят. Но пък в т. ІІ.1.4. е направена изрична уговорка, че: не се 
разглеждат принципи и методи за публикуване на средновековни, фоно- 
и кинодокументи, както и на документи като лингвистични извори29.

Дейността по реализацията на новия вариант на разглежданите Пра-
вила, както посочват съставителите, се свежда най-общо до: редакция, ак-
туализация и унификация на стила и терминологията; прецизиране или 
премахване на разпоредби, които вече не съответстват на съвременна-
та методика и практика; формулиране на нови изисквания за проблеми, 
които не са нормативно-методически регламентирани; прецизиране на 
класификацията на публикациите с оглед прилагането ИКТ и на българ-
ските и международните стандарти; осъвременяване на примерите30. 
Пояснено е също, че по преценка на авторите не е обособен раздел за спе-
циалните документи, тъй като при тяхната подготовка се следват общите 
принципи и изисквания. Но е разработен нов раздел, в който е направен оп-
ит да бъдат обхванати основните проблеми, възникващи при подготовката 
на електронните публикации на документи. В него се определят видовете 
електронни публикации, някои особености при прилагането на археограф-
ските изисквания и етапите при подготовката на отделни електронни пуб-
ликации. Изрично се изтъква, че научните принципи и методи за публику-
ване на документи от състава на Националния архивен фонда, залегнали 
в тях, са еднакви, независимо от целта на изданието и начина на издаване 
(печатно или електронно) – в т. ІІ. 1.2. Съществуването на методически из-
исквания за електронни публикации е необходима предпоставка в бъдеще 
да бъдат избягвани грешките, допускани в досегашната практика.

Безспорно, бъдещето принадлежи на новите информационни тех-
нологии, поради което се очаква, че занапред техният дял все повече ще 
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се увеличава. Предимствата на електронните документални издания пред 
традиционните (на хартиен носител) са определени от Андриана Нейкова 
в статията Българските архиви и научната комуникация в информацион-
ното общество: От технологична гледна точка тези издания се отлича-
ват с лесна и бърза подготовка, удобна текстообработка, включително 
и автоматизирана правописна корекция, наличие на програми за статис-
тическа обработка на данни под формата на таблици и графики, а също 
и качествено възпроизвеждане на съответния илюстративен матери-
ал. Техните комуникационни предимства осигуряват максимална дос-
тъпност, за разлика от сравнително ограничения читателски кръг на 
специализираните печатни документални издания. Освен това в библио-
графско отношение посочените издания позволяват не само създаването 
и поддържането на бази данни, но при необходимост откриване на даден 
документ, както и възможност за отчитане статистика на посещени-
ята в сайта като показател за ефективността на използването31.

През последния четвърт век се издават и редица спомени на из-
вестни личности. С оглед спецификата на този вид исторически извори е 
необходимо разработването и на правила за тяхното публикуване, свър-
зани с общите правила за публикуване на исторически извори. Те, както 
е добре известно, представляват отворена система, позволяваща да бъде 
допълвана, както с оглед вида на документите, така и с оглед на периода 
на създаването им.

Друг важен проблем, останал нерешен през годините, е програми-
рането на археографската дейност на национално равнище. За нейното 
успешно развитие е необходима внимателно обмислена и научнообос-
нована политика. Тя трябва да включва регистрация на съществуващата 
печатна изворова база и национална стратегия за нейното развитие в 
условията на мрежовото общество и дигитализацията на информацион-
ните ресурси на самите архиви. Задължително условие е публикуването 
на изворите за българската история да бъде по-тясно обвързано със за-
дачите на съвременната ни историческа наука.

В тази връзка все по-ясно се очертава необходимостта от един 
общонационален център за управление и координиране на публикатор-
ската дейност, какъвто съществуваше в България, макар и за кратко, в 
края на 70-те – началото на 80-те години на ХХ в. По този начин ще се 
избегне в бъдеще подготвени за печат поредни томове от дадена доку-
ментална серия, както и отделен сборник, да бъдат включвани в състава 
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на други поредици. Както например, том № 8 от серията Турски извори 
за българската история, който е издаден и като том № 13 от поредицата 
Архивите говорят. А втори том на сборника Извори за средновековната 
история на България (VІІ–ХV в.) в австрийските ръкописни сбирки и 
архиви, който е трябвало да бъде отпечатан още през 1994 г., е издаден 
през 2000 г. като том № 9 от поредицата Архивите говорят, каквито и да 
са били основанията за подобно решение.

Върху състоянието на печатната изворова база в страната ни влияние 
оказва и отсъствието на теоретични изследвания в областта на Археографи-
ята. Разгърналата се в началото на новото хилядолетия в Русия дискусия 
за теоретичните основи на археографията от позициите на съвременност-
та32, за разлика от подобна дискусия през 70-те години на ХХ в., не намери 
никакъв отзвук в България. Все пак се надявам че, както на наследените 
проблеми, така и на съвременни проблеми на археографията у нас ще се 
обърне внимание от страна на архивната колегия, и най-вече от младите ко-
леги, обучаващи се в специалност Архивистика и документалистика в СУ.

Откроените в настоящия доклад проблеми на съвременната бъл-
гарска археография не изчерпват темата докрай, нито е възможно в по-
добен формат те да бъдат представени в необходимата пълнота. Можем 
да заключим обаче с удовлетворение, че през последния четвърт век 
значителното нарасна броят на документалните публикации в страната, 
което е важна предпоставка за развитието на историческата ни наука, а 
също и на археографията. Не трябва да се допуска обаче количестве-
ните параметри на съвременната печатна изворова база, в това число и 
е-издания, да се увеличават за сметка на утвърдените научни изисквания 
и критерии относно конкретните документални издания.

Бележки
1 Речник на българската архивна терминология. Университетско 

издателство ВСУ „Черноризец Храбър“, 2002, с. 25. <electronic-library.
org/books/Book%200004.html>.

2 Нейкова, А. Идеи и програми за издирване и публикуване на пис-
мени извори за българската история. – ГСУ–ИФ, т. 84–85, 1992, 287–325. 
<http://electronic-library.org/articlers/Article%200013.html>.

3 Българската екзархия: Сборник: Документи от архивните фондо-
ве на Народна библиотека „Иван Вазов“. Съст. Р. Колева и А. Аврамова. 
Пловдив, 2003, 419 с.



50

Актуални проблеми на Археографията в България

4 Последният том № 66 е: Македонският въпрос в българо-югослав-
ските отношения 1968–1989 г. Част ІІ. Документален сборник. С., 2012.

5 Тефтер на делата. Протоколна книга на Видинската църковнона-
родна община 1870–1880. Съст. М. Лачев и М. Новакова. С., 2010, 171 
с.; Мустафа Кемал Ататюрк и българо-турските отношения в документи 
(1913–1938). Съст. П. Колев, Дж. Хаков и др. Анкара, 2002, 957 с. и др.

6 ДВ, бр. 102 от 19. XII. 2006.
7 ДВ, бр. 41 от 22. V. 2007.
8 Богданов, Ив. Архивология. Съст. Петкова, Ст. и Ив. Звънчаров. 

С., 2014, с. 588–645.
9 Изготвеният от Хр. Гандев опис със заглавие: Издадени, описани 

и посочени паметници, е публикуван в монографията му Фактори на 
българското възраждане, С., 1943, с. 205–215.

10 Кепов, Ив. Показалец на материалите по българска история. Бъл-
гарски преглед, 1897, кн. 7, с. 82–97.

11 Богданов, Ив. Архивология ..., с. 592.
12 Славова Ст., Д. Тодорова. За регистрацията на публикуваните 

документи. – ИДА, 1972, 24, с. 32.
13 Георгиев, К. Въпроси на българската археография. С., 1970, 380 

с. <http://electronic-library.org/books/Book%200031.html>.
14 Материали от националната конференция по издаването на доку-

ментални извори 26–27 октомври 1973 г. Научни конференции по архи-
вознание. Т. I. С., 1973, 83 с.

15 Нейкова, А. Нормализацията на правописа при публикуването на 
българските архивни документи от епохата на Възраждането. – ИДА, 38, 
1979, с. 95–106; Предназначение, тематика и видове документални из-
дания за историята на Възраждането. – ИДА, 42, 1981, с. 35–50; Идеи и 
програми за издирване и публикуване на писмени извори за българската 
история. – ГСУ–ИФ. Т. 84–85. С., 1992, с. 287–325 и др.

16 Тодоракова, М. Основни проблеми при издирването и публикува-
нето на документални извори за българската история от Цариградските 
архиви 1878–1944 г. – ИДА, 1994, 68, с. 5–26; За „ахилесовата пета” и 
основната задача на българската историография. 1878–1944 г. – Истори-
ческо бъдеще, 1997, 2, с. 208–219; Издирване и публикуване на османо-
турски документи по следствието и процеса срещу Васил Левски. – В: 
Националната революция, делото на Васил Левски и Освобождението 
на България. С., 1998, с. 222–234.



51

Анка Игнатова

17 Игнатова, А. Приносът на Военното ведомство в изграждането 
на печатната изворова база на българската историческа наука в периода 
до създаването на Държавния архивен фонд. – ИДА, 80, с. 59–89 и др.

18 Поппетров, Н. Боян Пенев. Неизвестни писма до Спиридон Ка-
занджиев. Съст. Р. Шивачев. С., 2007, 157 с. АП, 2010, №1–2, с. 154–156.

19 Нейкова, А. Идеи и програми за издирване и публикуване на пис-
мени извори за българската история. <http://electronic-library.org/content/
index.php>.

20 Нейкова, А. Българските архиви и научната комуникация в ин-
формационното общество. – Известия на Националния литературен му-
зей. 2004. Т. ІІ, 42–50. <http://electronic-library.org/content/index.php>.

21 Правила за обнародване на писмени извори за българската исто-
рия (ХVІІІ–ХХ в.). С., 1981, 111 с. Техният разширен вариант е включен 
в Методическия кодекс на ГУА при МС. Ч. ІV. Правила за публикуване 
на архивни документи. С., 1982, с. 627–715.

22 КГБ и ДС – връзки и зависимости. С., 2009, с. 10.
23 Международният тероризъм и досиетата на ДС. С., 2010, 548 с.; 

Държавна сигурност – политическа полиция. С., 2011 и др.
24 Извори за българската етнография. Т. 1–5. С., 1992–2010.
25 Личният бележник (тефтерчето) на Левски. 1871–1872. България 

и Влашко. Съст. Т. Томова и Цв. Нушев. С., 2007, 260 с.
26 Личното тефтерче на Христо Ботев с разчетен текст и коментар. 

Съст. Н. Жечев и Цв. Нушев. С., 2009, 119 с. с факс. изд. 86 с.
27 Марко Цепенков. Фолклорно наследство. Т. 1–6. Гл. ред. Т. Ив. 

Живков. С., 1998–2011.
28 Методически кодекс. Свитък V. Информационна и популяриза-

торска дейност, правила за публикуване на архивни документи, правила 
за дигитализиране на архивни документи. Изд. на ДАА. С., 2013, с. 30.

29 Пак там, с. 11–12.
30 Пак там, с. 12.
31 Нейкова, А. Българските архиви и научната комуникация..., с. 48.
32 <http://rusarchives.ru/debate/index,shtml>.



52

ЧЕТЕНИЯ ПО АРХИВИСТИЧНИ ДИСЦИПЛИНИ 
ИЗВЪН СПЕЦИАЛНОСТ АРХИВИСТИКА

проф. д. и. н. Стефка Петкова

За краткост съм нарекла изложението си Четения по архивис-
тични дисциплини извън специалност Архивистика, та се нала-

гат някои терминологични уточнения.
Под архивистични дисциплини ще разбирам всички тези, които 

имат отношение към формирането, чрез съответно обучение на компе-
тентни за работата си архивисти. Това са, на първо място: Документа-
листика (в цялост или по отделни нейни съставни части – Историческа 
и съвременна документалистика, Документни системи, Делова корес-
понденция, Делови език); на второ място – История на институциите 
и съвременни институции; на трето – Изворознание и помощни исто-
рически дисциплини (палеография, историческа хронология, историче-
ска метрология, сфрагистика, генеалогия и т. н.); и накрая, собствено 
Архивистика, независимо на какви учебни дисциплини е разчленена тя 
и какви названия са им дадени.

Под специалност Архивистика ще разбирам тази, която досега 
имаме в СУ „Св. Климент Охридски“, независимо от статута и назва-
нието ѝ – специалност Архивистика в периода 1952–1954 г., специали-
зация Архивистика между 1955 и 2001 г., и специалност Архивистика и 
документалистика от 2002 г. насам. Изключвам засега специалността 
Архивистика и документалистика в Университета по библиотекознание 
и информационни технологии (УниБИТ), тъй като тя едва наскоро тръг-
на и още не се е достатъчно стабилизирала.

Що се отнася до самия термин архивистика, употребявам и сино-
нима му архивознание, който за мен е по-ясен, по-изразителен – поради 
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наличието на българската съставка „знание“. Познавате, надявам се, мо-
ята книжка Увод в архивознанието. Същото се отнася до двойката до-
кументалистика/документознание. Този въпрос е специално обсъждан 
у нас (на съвещание в БАН през 1960 г.) във връзка със статиите, които 
предстояло да бъдат поместени в Кратка българска енциклопедия. То-
гава предложението за архивознание вместо архивистика е било напра-
вено от Кирила Възвъзова, но не е събрало достатъчно привърженици1. 

И накрая, тъй като имам тази година личен юбилей – кръгли 50 
години на университетската катедра, позволете ми да не използвам само 
сегашното историческо време и да не говоря отдалечено, в преизказно 
наклонение, а и като участник в коментираните събития. Така ще бъде 
по-естествено. Освен това, в кръга на шегата, но и сериозно, ще попитам 
г-н Комитски дали мога да посочвам след името си Държавна агенция 
„Архиви“, тъй като е неудобно, някак си, само за мен да не е известно 
откъде съм се взела.

А сега, към обявената тема.

* * *

Нямаме цялостно изследване по историята и съвременното състоя-
ние на архивното образование в страната ни, но известна литература съ-
ществува – предимно за специализацията Архивистика към специалност 
История и прерастването ѝ в специалността Архивистика и документа-
листика2. Обръщано е внимание също на отделни учебни дисциплини, 
особено в хода на ежегодните от 2005 г. насам Университетски четения 
по архивистика. А през последните няколко години аз се опитах да освет-
ля изследователската и преподавателската дейност на един по-малко по-
знат като архивист български интелектуалец, какъвто е Иван Богданов3.

Днес ми се иска да се спра на постигнатото и на евентуалните ни 
задачи в един по-широк периметър – разпространяването на знания по 
документознание, архивознание и останалите профилни за професията 
дисциплини – сред възможно най-широки обществени кръгове.

Няма съмнение, че просветата сред населението по въпросите, за-
сягащи документирането на живота и последващата работа със създа-
ваните документи, е изключително голям проблем за цялата ни архивна 
гилдия. Аксиома е, че документите са основното средство за управление 
и за извършване на огромен брой човешки дейности. Без знания за доку-
ментите не е възможно функционирането на държавата, и по-общо – на 
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човешкото общество, не е възможно развитието на производството, на 
търговията, транспорта, науката, културата, на който още пожелаем от-
расъл на живота. Затова и грижата за широко разпространение на знания 
за документите, в т.ч. за тяхното архивиране като завършваща фаза на 
жизнения им цикъл е ежедневна грижа на архивиста4.

Проблемът е обаче с огромна трудност – именно защото засяга поч-
ти всеки работещ на някаква позиция гражданин, а равнището на негови-
те знания трудно се повлиява при липса на готовност у него да ги умно-
жи, особено във време, когато доста се е отдалечил от учебната скамейка.

Втори голям проблем е равнището на обучаващите. А това означа-
ва, какво е нивото на знания и какъв е общественият авторитет на гилди-
ята на архивистите в страната ни. Преди време, на едно от професионал-
ните събирания на университетски преподаватели по история академик 
Георги Марков беше попитал: Какъв е общественият авторитет на 
историята като наука?5. Перифразирайки, можем да попитаме себе 
си: Какъв е общественият авторитет на архивистиката като наука и 
доколко сме подготвени ние самите да разпространяваме знания, чрез 
които да променим веднъж завинаги отношението на обществото към 
тази проблематика.

Всъщност проблемите са от комплексно естество, не са отвчера, 
трудно са решими и не са само български6.

* * *

От гледна точка на първия формулиран по-горе проблем – миниму-
ма знания, необходими на всеки работещ гражданин, за да се справя със 
съставянето на документите, с тяхното текущо използване и последващо 
архивиране, то изключително важно е още във висшето училище, в хода 
на подготовката по каквато да било специалност, в което да било направле-
ние на висшето образование, студентите да придобиват начална подготов-
ка. Същото се отнася и до работата с книгите. Не би трябвало специалист, 
получаващ диплома за висше образование да няма елементарни умения за 
работа с книгите – били те традиционни, на хартия, или електронни.

Винаги съм смятала, че има две дисциплини, които трябва да на-
мират място в учебните планове поне за специалностите от групата на 
хуманитарните и от групата на обществените науки. Поне в тези спе-
циалности... Касае се, първо, за Библиотекознание и библиография, и 
второ – за Архивистика и документалистика. Затова и одобрявам обяве-
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ното в столичен ежедневник намерение на проф. А. Нейкова да постави 
на обсъждане въпроса всеки студент в СУ да получава подготовка по 
архивистика. Имам предвид нейно интервю, озаглавено: Всеки студент 
на курс по архивистика в Алма матер7.

Но нека видим доколко съществува готовност за това, преди всич-
ко при нас самите, за да пренесем тази готовност и към обществото.

По отношение на библиотекознанието и библиографията има в 
страната ни достатъчно дълга традиция, а оттам и доста голяма възмож-
ност за одобрение от страна на научните, а и на по-широки обществени 
кръгове. Десетилетия преди да се създаде специалност Библиотекознание 
и библиография в Историческия факултет на СУ и съответна специализи-
рана катедра (1953), много преди да се стигне до днешната специалност 
Библиотечно-информационни науки във Философския факултет на уни-
верситета, четения по профилни за библиотекознанието дисциплини вече 
се провеждат. Още от създаването на Висшето училище в края на XIX век 
преподаватели по история и филология започват да включват встъпителни 
библиографски части в четените от тях лекционни курсове. А през учеб-
ната 1919–1920 г. в Историко-филологическия факултет започват редовни 
четения по дисциплините Библиотекознание и Учение за библиотеката 
(четени са в продължение на 15 години). През 1940/41 г. се чете Увод в 
библиотекознанието и библиографията, през 1943 г. – Увод в използва-
нето на библиотеките, Историческо библиотекознание и Библиография. 
След кратка пауза, през лятото на 1945 г. са възстановени лекциите по 
библиотечните дисциплини за студентите от всички специалности.

По-късно четенията продължават – в рамките на Историческия фа-
култет, на Философския факултет, но и извън тях. Огромен е списъкът на 
състоялите се вече или планирани четения с тематика из областта на биб-
лиотечно-информационните науки сред различна по базово обучение ау-
дитория – успоредно с базовото обучение или след неговото завършване8.

Има сериозна обществена поръчка за всичко това, а чрез системна 
и последователна работа през годините е създаден завиден научен и пре-
подавателски екип. Самото общество, или поне научната ни общност, са 
близо до това да възприемат библиотекознанието като интердисципли-
нарно знание с широко позитивно въздействие.

Значително по-сложно е положението в архивната област. Напра-
веното преди 1952 г. в СУ се свежда до кратки встъпителни части за 
изворите в лекционни курсове по Стара и Средновековна история и тук 
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и там се давали начални знания по палеография и други някои от помощ-
ните исторически дисциплини. А Новата и Най-нова история нито се 
изследвала, нито се преподавала, та и за извори от по-ново време нямало 
къде да се говори.

По тази причина на няколко пъти се провеждат (извън Университе-
та) курсове за слушатели, които вече са завършили следването си по ис-
тория, филология, право или друга хуманитарна или обществена наука, 
т. е. притежавали нужната общообразователна подготовка и само над-
граждали над нея знания по архивистика. Това се е случило в Градския 
архив на София през декември 1941 – януари 1942 г., отново там през 
септ. 1948–февр. 1949 г., както и през есента на 1949 г. – в стажантския 
курс за библиотекари висшисти, проведен от Българския библиографски 
институт и Народната библиотека в София9.

Такъв вид обучение се използва според обясненията през 1948 г. на 
Стоянка Тютюнджиева, ръководител тогава на Градския архив, поради 
липсата на „архивистически отдел“ в Държавния ни университет10.

Към същия модел на обучение, разпространен впрочем и по света, 
прибягва и Архивно управление през пролетта на 1953 г., събирайки за 
работа в наскоро създадените държавни архиви випускници на Софий-
ския университет от най-различни специалности (История, Философия, 
Филология, Педагогика, Икономика и пр.). Пред тях прави първите си 
стъпки на преподавател по архивистика Мария Кузманова (Матеева), 
ръководител тогава на Научно-методическия отдел на Архивно упра-
вление и бъдещ дългогодишен ръководител на Катедра Архивистика и 
помощни исторически дисциплини (АПИД) в СУ.

Базовото архивно образование (с петгодишен срок на обучение) 
тръгва, както е известно, в СУ през есента на 1952 г. Създава се и съот-
ветна катедра, но трудностите са огромни поради липсата на подготвени 
преподаватели. Натоварен да реши сложната задача, Тодор Боров пише 
в едно свое писмо до Никола Михов: От Архивно управление се сърдят, 
но аз какво да направя?11. Поредица негови доклади до Факултетския 
съвет са все в същия дух12.

Обучението все пак набира широта и качество и макар години на-
ред да се задържа в рамките на специализация Архивистика, беше на-
мерена възможност за така необходимата следваща стъпка – през 1975 
г. доцент Мария Матеева прокара решението курс по Архивистика да 
слушат не само студентите, готвещи се за архивисти, но и всички дру-
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ги студенти от Историческия факултет, независимо от специализацията, 
която са избрали. Цената беше изключително напрежение за само двама-
та щатни преподаватели по профилиращите дисциплини (Матеева, Дон-
ков), но значението на тази промяна е изключително голямо и до днес.

През 70-те и 80-те години се стабилизира т. нар. следдипломна ква-
лификация, предходник на днешните магистърски програми. Курсове-
те бяха предимно за вече работещи в архивите специалисти, а тe имат 
най-различно базово образование – историци са, но и филолози, иконо-
мисти, както и завършили технически специалности13.

Постепенно четенията по архивистични дисциплини още се раз-
шириха и прехвърлиха границите на Историческия факултет, като осо-
бено стабилни бяха и са до днес в специалностите Библиотекознание и 
Библиотечно-информационни науки.

Напоследък, знаете, Катедра АПИД поддържа две магистърски 
програми – Документален и архивен мениджмънт, Защита на докумен-
тални и архивни ресурси, в които се приемат не само завършили специ-
алност Архивистика.

Има обаче и други осъществени извън специалността четения, ма-
кар и епизодични. Например, за магистри по книгопечатане във Факул-
тета по журналистика през 2006 г. (Петкова) или за специализиращите в 
Института за немски хуманитарни и социални науки „Германикум“ през 
1997–1998 г. – лекционен курс, наречен Архивите на Германия – тради-
ции и съвременност (Петкова, Нейкова).

Скромните си сили Катедра АПИД вложи и за подготовката на ар-
хивисти от Третия свят – не само чрез преподавателската дейност на 
доц. Румен Донков в африканска държава, но и чрез обучаването у нас 
на голям брой виетнамски студенти и докторанти, заемащи сега високи 
постове в бързо развиващ се Виетнам.

Пак по линия на международното сътрудничество се създаде пър-
вият у нас компютърен клас по архивистика (1994 г.) – с шест компютъ-
ра, получени по програмата Tempus, в която участваха трима български 
преподаватели (Петкова, Нейкова, Кацунов) и колеги от Белгия и ФРГ.

Колкото до печатната продукция, издателството на СУ осигури 
през 1993 г. отпечатването на висок печат на циклостилните дотогава 
Лекции по архивистика на Иван Дуйчев, а монографиите и пособията, 
които успяваха да отпечатат членовете на катедрата (Кузманова, Петкова, 
Желязко Стоянов, Донков, Нейкова, Кочанкова и, накрая, Ралица Цвет-
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кова) са от значение за преподаването не само в СУ, но и в останалите 
университети. Особено трябва да се приветства появата на електронната 
библиотека по архивистика, лично постижение на проф. Нейкова и на 
Давид Нинов. Тя също е от значение за цялата ни общност.

* * *

Предприеманото в СУ е изключително важно, защото примерът се 
следва и от другите висши училища в страната.

Пръв след СУ въведе четения по архивистични дисциплини Вели-
котърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“14. Първоначал-
ните намерения (още от 70-те години) са били за откриване на специал-
ност Архивистика, както и на съответна катедра. Това не стана, но през 
1984 г. започнаха четения в специалност История, като беше привлечена 
за лектор доц. Стефка Петкова, директор тогава по научноизследовател-
ската и методическа работа в Главно управление на архивите, а за асис-
тент – Борислава Глушкова, гл. специалист в Държавен архив – Велико 
Търново. Щафетата пое от тях (след около две десетилетия) доц. Анка 
Игнатова, успешно работила преди това в Държавен архив – Габрово, и 
в тогавашния Централен военен архив – Велико Търново (сега Държа-
вен военноисторически архив – ДВИА).

В по-късно време ще четат лекционни курсове към Центъра за 
следдипломна квалификация във ВТУ доц. Нейкова от СУ, но започнала 
професионалния си път като архивист в Централния държавен истори-
чески архив и научен сътрудник в НИЛАД – Научноизследователската 
лаборатория по архивознание и документознание на ГУА, и д-р Пенка 
Милачкова, също от ГУА. Макар за кратко, лекции по Документален ме-
ниджмънт ще чете в Стопанския факултет на ВТУ (за специалност Пуб-
лична администрация) д-р Георги Андреев, главен специалист в Държа-
вен архив – Плевен. 

Отбелязвам тези подробности поради две причини – първо, защото 
от използването за преподаватели на утвърдени, компетентни специали-
сти в архивната област (независимо от мястото им по щат) изключител-
но много зависи авторитетът на предприетото обучение и възможността 
да бъде то разширявано – към други специалности и в различни образо-
вателно-квалификационни степени. И второ, защото източник на такива 
специалисти не може да бъде една-единствена катедра, каквато е катедра 
АПИД, колкото и да се разраства тя. Нужното разрастване нито се случи 
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през годините (нямаме даже самостоятелна катедра Архивистика), нито 
се предвижда да се случи, поне доколкото на мен ми е известно.

Ако продължим с примера ВТУ ще видим, че там са четени през 
годините архивистични дисциплини (като задължителни, избираеми или 
факултативни) освен в специалност История, също и в специалностите 
Български език и история, История и география, История и философия, 
Археология, Етнология, Балканистика, в специализацията Етнография, 
Музейно дело, Архивистика (с висши семинари по Археография и Авто-
матизирана информационна система), също и в специалността Библио-
текознание (за завършилите полувисшия Библиотекарски институт в Со-
фия). Накрая, няма как да отмина факта, че именно издателството на ВТУ 
печата от години моя Увод в архивознанието (І изд., 1986, ІV изд., 2011).

Примерът на Софийския университет беше своевременно послед-
ван и от Югозападния университет „Неофит Рилски“, първоначално фи-
лиал на СУ. Там, без да има разкрита специалност Архивистика, четения 
по Увод в архивознанието започват през 1992–93 уч. година, като през 
следващите години се допълват от спецкурсове по История на архиви-
те, Формиране на Държавния архивен фонд, Документни системи в 
социалното управление, Аудиовизуални документи и архиви, Информа-
ционна система на архивите, Археография. Преподавателите са общи 
за СУ и ЮЗУ (Нейкова и Донков) и на тях се разчита да пренесат вече 
изпробваното и в практиката на ЮЗУ15. От 2000-ата година универси-
тетът има свой си, щатен доцент в лицето на Марияна Пискова, научен 
сътрудник преди това в НИЛАД. Втори щатен преподавател по архиви-
стика (Нурие Муратова) ЮЗУ има от 2005 г.

С усилията на двамата преподаватели, но и с колегиалното съдей-
ствие на университетската общност, а също на архивистите от Държавен 
архив – Благоевград, четенията по архивистични дисциплини се под-
държат в ЮЗУ на високо ниво и постоянно се развиват и разнообразяват 
– четат се интересни като тематика курсове в специалностите Връзки 
с обществеността, Културология, Балканистика, Етнология, в магис-
търската програма Архиви и музеи, Опазване на културното наследство 
в информационното общество, а от учебната 2010–2011 г. и в специ-
алност Право. Ето някои от тези лекционни курсове: Архиви на жени и 
малцинства, Устна история и архиви, Личните документи като исто-
рически извори, Аудиовизуална памет и архиви, История на културните 
институции и техните архивни фондове (1878–1944 г.). Една от дисци-
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плините, включени в Междууниверситетската магистърска програма по 
мениджмънт на образованието (съвместна за ЮЗУ и холандския инсти-
тут INTERAULA) е дисциплината Документалистика.

Обучението в ЮЗУ е изключително модерно. Открита е зала за 
компютърна архивистика и историческа информатика (разполагаща с 
достатъчно работни станции, сървър, скенери, принтери, цифрови фото-
апарати и фотокамера) и са разработени с участието на студенти няколко 
учебни бази данни, в т. ч. цифровизиран киноархив. В Държавен архив 
– Благоевград, е изградена Лаборатория за научни изследвания, обуче-
ние и практически семинари по история и архивистика за студентите от 
ЮЗУ. И именно издателството на този университет осигури през 2003 
г. отпечатването на изключително стойностния документален сборник 
Архив на българските архиви (съставен от доц. Марияна Пискова, д-р 
Калинка Анчова и д-р Милена Тодоракова).

С леко закъснение, но сравнително добре се справя Пловдивският 
университет „Паисий Хилендарски“. Там въвеждащият курс по Архи-
вистика беше четен (от Ст. Петкова) за пръв път (в ІІІ курс бакалаври 
от специалността Български език и история) през учебната 1996–97 г., 
впоследствие тези лекции продължиха да се четат в откритата през 2002 
г. самостоятелна специалност История. Отскоро ПУ има вече свой си, 
щатен доцент по архивистика – Русалена Пенджекова, преподавала пре-
ди това във филиала на ПУ в Смолян. Асистент е Станислав Боянов. 
Освен общия курс в бакалавърската степен на обучение ПУ поддържа 
също така четения по архивистични дисциплини в специализации и 
магистърски програми, като напр.: Дипломация и международни отно-
шения, Защита на информацията, както и в протичащата понастоящем 
Архивистика и документалистика. Защита на информацията.

Сравнително по-слабо сред големите университети с развита хума-
нитаристика се представя Шуменският университет „Епископ Констан-
тин Преславски“. И там въвеждащият курс по Архивистика за специал-
ност История и сдвоените с нея специалности (Български език и история, 
История и география) беше въведен през 90-те (по-точно, през 1992 г.), 
четеше се и спецкурс по Археография, но само докато ШУ си позволя-
ваше за използва приходящ преподавател (Ст. Петкова). Беше изработен 
през 2005 г. учебен план за магистърска програма по архивистика, но тъй 
като за нея бяха отделени само 100 учебни часа, а и всички преподаватели 
щяха да са приходящи, начинанието не можа даже да стартира. Причина 
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за това е обстоятелството, че усилията на изследователските звена на БАН 
в Шумен, от които са главно преподавателите в ШУ, са насочени към ар-
хеологията и средновековната ни история. Играе роля и обстоятелството, 
че университетът има специфични задачи в този район с мултиетническо 
население и към справянето с тях насочва много от силите си. Понастоя-
щем четенията по Архивистика и Музеология са поети от преподавателя 
по Нова и Съвременна история на България проф. Росица Ангелова.

Преди да кажа няколко думи за частните университети, нека от-
бележа, че голяма роля за стабилното присъствие на архивистиката в 
учебните планове на университетите изигра Наредбата за единните 
държавни изисквания (ЕДИ) за придобиване на висше образование по 
специалност История (МПС № 154 от 14. 04. 1997 г.). Тя беше съобра-
зена с възникналата вече добра традиция и макар да беше само след ня-
колко години отменена, след нея беше неудобно за който да било хума-
нитарен факултет да изключи архивистиката от задължителните (поне 
за историци) дисциплини.

Що се отнася до частните университети, през началните 10–12, 
много силни години за Варненския свободен университет (1995–2006 
г.), докато там се поддържаха добре изградената специалност История 
и специалност Европеистика, със специализации освен това по архи-
вистика, по музеология, по културен туризъм, се четеше не само въ-
веждащ курс по Архивистика (Ст. Петкова) и традиционно допълваща-
та я Археография (А. Нейкова), но и много други интересни дисципли-
ни като Европейско информационно пространство, Архивни мрежи и 
стандарти в Европа, Информационни ресурси на България. В специ-
алност Публична администрация се четеше не само Документалисти-
ка, но и допълващите я Делова кореспонденция, Делови език и Езико-
ва култура. Библиотеката на ВСУ, единствена в България, изписваше 
изключително интересното руско списание Делопроизводство (беше 
абонирана, разбира се, за ИДА и „Архивен преглед“). А издателството 
на ВСУ осигури през 2002 г. отпечатването на Речника на българската 
архивна терминология, плод на усилията на Научно-изследователската 
лаборатория по архивознание и документознание (НИЛАД) в предход-
ни години. За съжаление, преподавателите бяха предимно външни, а и 
няма у варненци вкус към хуманитаристиката. Желаещите да учат фи-
лология или история, например, правят това не във Варна, а в Шумен 
и Велико Търново.
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Понастоящем полагат усилия да поддържат четения по интересу-
ващите ни дисциплини Бургаският свободен университет и Нов българ-
ски университет (НБУ) в София.

В Бургас се четат Документалистика и Делова кореспонденция за 
бакалаври в специалност Публична администрация, а Документалисти-
ка слушат и студентите по право. Особено популярна стана дисциплина-
та Компютъризация на административния документооборот и тя вле-
зе в учебните планове на няколко магистърски програми на Центъра по 
юридически науки (последна по време такава програма е Митническо 
разузнаване и проследяване).

В НБУ, освен обичайните четения в специалност История (воде-
ни от А. Нейкова) и в специалност Публична администрация (водени 
от П. Пейков), се откриват също някои симптоматични (от гледна точ-
ка на тематичната диверсификация) четения. Например, за бакалаври в 
специалност Гражданска и корпоративна сигурност се чете курс лек-
ции Архиви и общество (Лъчезар Стоянов), а в магистърската програма 
Управление на културните институции (Артмениджмънт) – курсът 
Деловодство, документи, архивиране (Георги Пеев и Петър Пейков). А 
наскоро издателството на НБУ осигури отпечатването на сборника с тек-
стове на Иван Богданов Архивология.

Към това следва да се добавят четенията в продължение на чети-
ри години на колегата ни, доктор по икономика Георги Андреев в бъл-
гарските подразделения на Московския университет – по дисциплината 
Информационни ресурси в мениджмънта. Десетилетната консултантска 
и преподавателска работа на Андреев в най-различни курсове за ква-
лификация в учреждения и организации стимулираха публикуването от 
него на поредица от помагала, между които: Организиране на докумен-
тационната дейност във фирмите (1992 г.); Ръководство за докумен-
тационно осигуряване на управленската дейност в учреждения, фирми 
и организации (1993 г.) и „Документален мениджмънт“ (1998, 2003 и 
2004 г.). По идея на Медицинския университет в Плевен беше израбо-
тено от Андреев помагалото Документален мениджмънт в здравните 
учреждения, фирми и организации (2011 г.). 

С право можем да кажем, че Андреев най-много от всички ни 
допринесе за утвърждаването на термина документален мениджмънт 
в съвременната българска архивна терминология. Пак от него беше пов-
дигнат (с пълно основание) и въпросът за учебното съдържание на дис-
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циплината Делова кореспонденция, която традиционно се чете (вече век) 
в икономическите специалности, но която далеч не се ограничава само с 
въпросите на „кореспонденцията“16.

* * *

Ако обобщим, свършено е не малко, но за да направим следваща се-
риозна стъпка напред, нямаме достатъчно сили – недостатъчен е все още 
екипът от университетски преподаватели, слаби са възможностите на 
общността от архивисти в страната. Това директно се потвърди преди го-
дина и половина, когато се затърсиха преподаватели по архивистичните 
дисциплини във връзка със създаването на специалността Архивистика и 
документалистика в УниБИТ. От другите университети не можеха да се 
отделят преподаватели, защото те навсякъде са под санитарния минимум 
и са само десетина като общ брой. Аз ги споменах по-горе почти всички 
поименно. Очакваше се Държавна агенция „Архиви“ да окаже основната 
помощ, но тя можа да посочи имената на десетина също така архивисти 
с научното звание „доктор“ и на нито един хабилитиран сред тях. Причи-
ната – напълно прекъснатата преди четвърт век традиция в подготовката 
на собствени (за архивите) научни кадри и занемарената научноизследо-
вателска работа по профилните за професията дисциплини.

В началото на 90-те, в еуфорията на промените на всяка цена, във 
време, когато неразумно се рушеше предишното, преди да е поне плани-
рано нещо ново, беше ликвидирана НИЛАД, а с това и възможността за 
кариерно развитие на архивистите в собствената им научна област. НИ-
ЛАД не беше многобройна. Състоеше се от един ст. н. с., шестима на-
учни сътрудници, двама инженери информатици, и още – Методически 
кабинет със специализирана библиотека и двучленна група за научна 
информация. Но НИЛАД организираше и координираше научната ра-
бота на останалия състав от архивисти в страната чрез дългосрочни те-
матични планове, организираше националните по мащаб конференции 
по архивознание и документознание, издаваше реферативния бюлетин 
Анотации и библиография по документознание и архивно дело, а нали-
чието на това ведомствено научно звено беше и правното основание да 
получават архивистите от държавните архиви научни степени и звания. 
При настъпилата разруха се оказаха с такова право единствено работе-
щите в архивните отдели на националната ни библиотека, тъй като тя, 
като цяло, е призната за научна институция.
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Пълна е стагнацията и по отношение на защитата на дисертации, 
тъй като докторантите на самостоятелна подготовка трябва сами да за-
плащат разходите около защитите си. Останаха недописани не една от 
започнатите дисертации.

А нуждата от ведомствена научна структура, подобна на НИЛАД, 
е много осезаема и заради подкрепата, която би била оказана на уни-
верситетските преподаватели за подобряване на учебното съдържание 
на преподаваните дисциплини. Връзката между равнището на научно-
изследователската работа и качественото съдържание на преподаваното 
е пряка и абсолютно неоспорима. Преподавателите са ни твърде мал-
ко, ако искаме да се развиваме в ширина и да постигаме качество. А 
собствените им научни разработки са абсолютно недостатъчни, за да се 
основава на тях качествено обучение. Преподаващите са зависими от 
научните разработки на доста по-широк кръг специалисти (по принцип), 
а у нас, както отбелязах, изследователската работа по профилните за ар-
хивите науки е в абсолютен застой.

Не бива да сме максималисти. Не сме Китай, за да имаме над 30 
факултета по архивистика, и само лабораториите за провеждане на прак-
тически занятия в един от тях да заемат етаж, по-просторен от този, в 
който ние сега заседаваме. Не сме и Русия, та зад гърба на Московския 
историко-архивен институт (въпреки наличието там на десетина кате-
дри) да стои мощният ВНИИДАД – Всеруският научноизследователски 
институт по документознание и архивно дело.

Но можем все пак да поддържаме една скромна ведомствена науч-
на структура от типа НИЛАД, а заедно с това да осигурим възможност 
за кариерно развитие на част от българските архивисти освен като адми-
нистратори, също – по научна линия.

Можем освен това като в други страни да изградим професионал-
на организация, която да бъде активна и в научно отношение. Приме-
ри достатъчно. Асоциацията на френските архивисти издава от десе-
тилетия великолепното списание La gazette des archives и организира 
написването на колективни трудове от рода на Manuel d’archivistique. 
Théorie et pratique des Archives publiques en France. Ouvrage élaboré par 
l’Association des archivistes français. Paris, 1970, 805 p. (Вж. моя рецен-
зия в ИДА, 1972, кн. 23, 322–329).

Активна дейност по отношение на квалификацията развиват в 
САЩ две отделни асоциации – на архивистите и на мениджърите по 
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документацията. Те издават и две отделни списания – The American 
archivist и Records management. В Холандия освен най-старата Асоци-
ация на архивистите (организирала в края на 19-ти век издаването на 
Ръководството на Мюлер, Фейт и Фруин) функционират също асоциа-
ции на архивистите от предприятията, на учрежденските архивисти, на 
реставраторите, на работещите по картите и щампите. Затова именно 
архивист от Холандия беше докладчик за ролята на професионалните 
асоциации на конгреса в Бон през 1984 г., когато на специално пленар-
но заседание се обсъждаше темата: Нарастващи задачи при ограничени 
финансови средства.

Добър пример, впрочем, е и нашенският СБИР – Съюзът на биб-
лиотечните и информационни работници. Списъкът с добрите примери 
може доста да бъде продължен, но си остава въпросът, защо възниква-
лата неведнъж инициатива в това отношение не намери досега сред бъл-
гарските архивисти достатъчна подкрепа.

Защо ли?

Бележки
1 Възприетият у нас латинизъм „архивистика“ е най-близък фоне-

тично до италианската дума archivistica, но традиционно се смята, че е 
навлязъл в български през френското archivistique (поради цялостното 
много силно влияние на френската архивна теория и практика нався-
къде по света). Би бил възможен и друг латинизъм – „архивология“. В 
англоезични текстове науката за архивите се нарича “archivology” или 
“archival science”. В терминологичния речник, който изработихме през 
80-те години на миналия век (макар да беше отпечатан едва през 2002 г.), 
сме посочили (с. 93) тези два термина като английски съответствия на 
нашето „архивистика“ (наред с „архивоведение“ в руски, “archivistique” 
във френски и “Archivlehre” или “Archivwissenschaft” в немски). А още 
през 1949–1950 г. го е предлагал Иван Богданов в останалата неотпеча-
тана тогава негова книга „Архивология“ (Вж. в появилия се буквално 
тези дни сборник Иван Богданов. Архивология. С., 2014, Изд-во на НБУ, 
с. 275–659). Различна е трактовката за „архивология“ в книгата „Лекции 
по архивистика“ на Иван Дуйчев. Той е определил през 1950 г. архиво-
логията като дял от архивистиката – като „наука, която се занимава с 
историята на архивите и архивното законодателство“ (Вж. Дуйчев, Иван. 
Лекции по архивистика. С., 1993, с. 52). Доскоро и колегата ни Андриана 
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Нейкова се придържаше към това мнение. Тя писа в своя книга, че „по-
явата, развитието и организацията на архивите се изучават от научната 
дисциплина „Архивология“ или „История на архивите“, както е възпри-
етото ѝ наименование в съвременната българска научна терминология“. 
(Вж. Нейкова, А. Архиви и общество. С., 2007, с. 48).

Смятам обаче, че „архивистика“, „архивознание“ и „архивология“ 
са пълни синоними и при наличието на два добри и вече утвърдили се 
термина („архивистика“ и „архивознание“) няма необходимост от трети.

2 В хронологичен ред: Шопов, Й., Ст. Славова (Петкова). Архи-
вистика и помощни исторически дисциплини. [За историята на четени-
ята на катедрата с това название в Историческия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“]. – Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, 
Исторически факултет. Том 80, 1987. С., 1992, с. 187–196; Донков, Р. 
Строителят, учителят [за доц. Мария Матеева]. – АП, 1996, кн. 1–2, с. 
11–13; Нейкова, А. Едно забравено начало. – ИДА, кн. 87, 2004, с. 56–
75; Нейкова, А., М. Пискова. Обучението на българските архивисти – от 
специализация към специалност. – АП, 1993, кн. 3–4, с. 13–20; Нейко-
ва, А. Специалност „Архивистика“ в информационното общество (но-
вият учебен план). – АП, 2000, кн. 3–4, с. 26–32; Същата. Специалност 
„Архивистика и документалистика“ – образование, професия, реали-
зация. – В: Университетски четения по архивистика. Т. I. С., 2009, с. 
8–21; Същата. Приносът на проф. Иван Дуйчев в българската универ-
ситетска архивистика. – В: Университетски четения по архивистика. Т. 
II. С., 2013, с. 187–192; Тодорова (Цветкова), Р. Доц. Мария Матеева и 
българската университетска архивистика. – АП, 2006, кн. 3–4, с. 23–33; 
Цветкова, Р. Приносът на проф. Тодор Боров за развитието на спе-
циалност Архивистика в СУ „Св. Климент Охридски“. – Библиотека, 
2011, кн. 1, с. 22–38.

3 Вж. Петкова, Ст. Иван Богданов, убеден и искрен привърженик 
на централизацията в архивното дело на България. – ИДА, 2011, кн. 102, 
с. 149–234; Същата. Иван Богданов и българската архивистика. – В: 
Иван Богданов. Архивология. С., 2014, Изд-во на НБУ, с. 9–69.

4 У нас в частност чрез инспектирането на работата с документите 
в държавните и общинските администрации, а паралелно и с консул-
тирането на специалистите в тези администрации по архивни въпроси, 
българските архивисти системно влияят върху общото равнище, оказ-
вайки методическа помощ. Подхващат се периодично и чисто образова-
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телни начинания. Чрез архивното законодателство е възложена на Дър-
жавна агенция „Архиви“ съответна отговорност за тях.

5 Нов български университет. – В: Историята като наука, образо-
вание и професия. Научна конференция. Созопол, 13–16 окт. 2000 г. До-
клади и дискусии. С., 2002.

6 Затова преди десетина години, когато се събрахме за пръв път в 
този формат (като че ли и в тази съща зала), и аз говорех за подготовката 
на архивисти в други страни, сметнах за уместно да приведа думи на 
наша колега от Норвегия (г-жа Лив Микланд), изречени през далечната 
1982 г. на Международния архивен конгрес в Монреал – по повод на 
интересуващото ни и днес. „Вярвам, – каза тя – че пътят за постигане 
на целите ни минава през изграждането и развитието на нашата роля ка-
то професия... Трябва да следваме своето призвание, като положим още 
по-големи усилия за задълбочаване на знанията си, което ще ни позво-
ли да се изправим пред света с цялата си увереност и решителност... 
Ако открием неразбиране на ролята на архивите, нека със светлината на 
своите знания да отстраним невежеството!... Ако открием неправилно 
използване на документите, нека накараме хората да разберат колко скъ-
по може да струва това!.. Ако трябва да се вземе решение за съхраняване 
на едни или други документи, нека помогнем на обществото да вземе 
разумно решение!... Ако самите ние не разбираме или не знаем нещо, 
нека вземем мерки за собствената си просвета!.. Ако трябва да се обу-
чим на нови идеи и нови методи, нека направим усилие, за да ги видим 
в контекста на нашата постоянна цел и принципи!...“ (Вж. Микланд, Л. 
От занятие към професия: архивистите и спецификата на техния труд. – 
АП, 1992, кн. 1–2, 6–16).

7 Телеграф от 25 ноември 2013 г.
8 Вж. Янакиева, Т. Създаване и развитие на библиотечното обра-

зование в СУ „Св. Климент Охридски“. Специфика и интегритет в съ-
обществото на университетските дисциплини“. – Годишник на СУ „Св. 
Климент Охридски“. Философски факултет. Книга Библиотечно-инфор-
мационни науки. Том І, 2008, с. 5–43.

9 Сред участниците са няколко души – историци и филолози, които 
ще са основното ядро през 50-те и 60-те години на ХХ век в професио-
налния състав на АБАН и БИА – Лилия Киркова, Дарина Велева, Димка 
Петрова, Здравка Нонева, Вяра Коларова, Мария Трифонова, Бонка То-
дорова, Вяра Ацева (НБ „Иван Вазов“ – БИА, Пловдив) и др.
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10 ДА – София, ф. 65, оп. 1, а. е. 111, л. 146 гръб, 147.
11 Съхранява се в Центъра за славяно-византийски проучвания 

„Проф. Иван Дуйчев“.
12 Вж. Цветкова, Р. Приносът на проф. Тодор Боров за развитието 

на специалност Архивистика....
13 Такива са: през 1976–77 г. – Архивна информация, през 1978–79 

г. и през 1979–1980 г. – Единна държавна система за деловодство, през 
1987–1989 г. – Документационна дейност на учрежденията, през 1995–
1996 г. – Архивистика (Вж. и Пискова, М. Следдипломна специализация 
по архивистика 1995/1996 г. – АП, 1996, кн. 1–2, 22–23).

14 Вж. и Игнатова, А. Приносът на Великотърновския университет 
в развитието на българската университетска архивистика. – В: Универ-
ситетски четения по архивистика. Т. І. С., 2009, с. 153–163.

15 Вж. и Пискова, М. Между традициите и мултимедийните техно-
логии. Обучението по архивистика в Югозападния университет „Нео-
фит Рилски“. – В: Университетски четения по архивистика. Т. І. С., 2009, 
с. 198–206.

16 Вж. Андреев, Г. Университетски четения по „Документален ме-
ниджмънт“. – В: Университетски четения по архивистика. Т. І. С., 2009, 
с. 172–177.
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И МАЛОРУСИЯ: ФОРМИРАНЕТО 

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОБРАЗ НА ФОНА 
НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКАТА ТЕКТОНИКА 

(ХІХ–ХХІ ВЕК)

доц. д-р Дарина Григорова, СУ

Защо украински Янус?

Защо украински Янус? Украинската двойственост още от ХIХ 
в. е обект на саморефлексия на украинците и на изследване 

„отвън“ от гледна точка на различния исторически наратив съобразно 
собствената национална конструкция и геополитическа идентификация 
– било то руска, полска, немска или австрийска.

Националното съзнание е нещо крехко и податливо повече на ира-
ционални обединителни фактори, които се съпротивляват на масирана 
политическа инвазия, и обратно – реагират на нано-импулси като едно 
изречение на Паисий „О, неразумний и юроде, поради что се срамиш 
да се наречеш болгарин!“, на заклинанията на един поет като Христо 
Ботев (непопулярен за времето си за разлика от еднодневния поетичен 
дар на Стефан Стамболов, но кодирал вовеки възрожденския български 
дух) или на една сакрална фигура като Васил Левски, следвал ирацио-
налното поведение1 да възпламени сам борбата за освобождението на 
България, докато настроенията на мнозинството българи са били далеч 
от революционните. Захари Стоянов в „Записките“ щрихира най-добре 
масовите настроения на българите, когато Бенковски призовава пана-
гюрци да се включат в Априлското въстание и се отварят едни кепенци, 
а после се хлопват – и толкова2, но пресипналият глас на Бенковски 



70

Дарина Григорова

става част от националната ни идентичност, а не еснафската охранена 
примиреност със статуквото.

Историческата ни съдба, за щастие, ни е спестила болезненото 
дуалистично съзнание, каквото донякъде имат съвременните македонци 
(може да не се изговарят, но няма как да се забравят българските корени, 
дори и когато се заличават артефакти от средновековната българска дър-
жавност по днешните македонски земи), и каквото е националното осъз-
наване на украинците още с началото на тяхното възраждане през ХIХ в.

Украинският дуализъм е, от една страна, украинско-руски, а от дру-
га, галицийско-малоруски. За руско-украинската двойственост най-до-
брият пример е семейството на руския философ Николай Бердяев – два-
ма родни братя – две нации – руска и украинска. Сергей Бердяев избира 
да бъде украинец, докато Николай Бердяев се осъзнава като руснак3. И 
това не е специфика на края на ХIХ в., нито за извънсъветския емигрант-
ски ХХ в., когато Георгий Вернадски, преподавател в Йейл по история 
на Русия с въведената от него евразийска периодизация, се възприема 
„едновременно и като украинец, и като руснак“4. Същият феномен е не-
що естествено и за съвременна Русия – радиожурналистката Анастасия 
Оношко е с руска идентичност, докато родната ѝ сестра – с украинска, и 
това не предизвиква никакви разногласия или комплекси – въпрос на из-
бор и себеусещане. Руско-украинският дуализъм се проявява и в литера-
турното поле като „руско-украинската интертекстуалност“5, използваща 
и двата езика и съхраняваща двойствената идентичност.

Украинският Янус е не толкова руско-украински, 
колкото галицийско-малоруски

Украинската идентичност по модела на Галиция (западните укра-
ински земи, които от средата на ХIV в. до началото на Втората световна 
война (1939) престават да бъдат руски, е етноцентрична, фиксирана вър-
ху русофобията и антисемитизма, и антиполонизма, униатска до 1991 
г., а в момента и част от православна Украйна (УПЦ КП); езикът ѝ през 
ХIХ и началото на ХХ в. е изпълнен с полонизми и германизми, резултат 
от австрийската политика.

По време на Първата световна война в австрийските концлагери 
в Терезин и Талерхов загиват русофилски настроените галичани, руси-
ните, наричащи се през ХIХ в. москвофили, част от чиито наследници 
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днес са малцинство в Западна Украйна и не смеят да се изявят. Русините 
в Закарпатието остават защитени от планината и като неинтересна ук-
раинска периферия се съхраняват като народност и от етническа през 
ХIХ в. се трансформират през ХХ в. в национална идентичност – русин-
ска, която е етнодуалистична (приема родството с руската култура като 
най-близка, но и като еманципирана от нея).

Антисемитизмът на украинския етноцентричен модел се проявява 
през ХХ в. първо в еврейските погроми по време на Гражданската вой-
на, когато войските на Симон Петлюра, украинският социалист и на-
ционалист, унищожават систематично еврейското население в Украйна. 
Петлюра загива в Париж (1926) от ръката на евреин като отмъщение за 
погромите и френският съд оправдава атентатора.

Самият Петлюра отрича причастността си към антисемитските по-
громи в Украйна и обвинява болшевиките6, както и днес украинският 
президент Петро Порошенко не признава съпричастността на киевската 
армия и национална гвардия към убийствата на мирни граждани в Донб-
ас, дори и след като бяха разкрити от ОССЕ масовите гробове по местата 
на дислокация на националните батальони с изтезавани жени, старци, 
трупове без вътрешни органи за черна търговия, подобно на косовската 
мафия по време на войната с Милошевич.

Украинската идентичност по модела на Малорусия (Киев и Из-
точна Украйна) е част от Руската империя и през ХIХ в. се възражда 
на основа на преоткриването на украинската култура като родствена на 
руската; православна (в по-голямата си част в момента към УПЦ МП); 
езикът ѝ е напевният украински, моделът е етнодуалистичен – едновре-
менно се чувстват и руснаци, и украинци, и няма антируски настроения 
до момента на грубата административна намеса на имперските власти 
при Александър II след полското въстание (1863), когато украинофилите 
са приравнени с полски агенти, а украинският културен живот е забра-
нен във всякакви прояви (Емският указ, 1876), и това не само ги отдале-
чава от руските корени, но ги тласка от Киев към Лвов (Галиция), където 
полагат основите на конструирането на модерната украинска нация по 
галицийския модел.

След разпадането на австро-унгарската и на руската империя след 
Първата световна война Западна Украйна пак става полска покрайнина, 
докато Източна заедно с Новорусия и благословията на Ленин, съзнате-
лен украинизатор поради патологическата си омраза към всичко руско, 
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заживява като съветски проект, към който по време на Втората световна 
(1939) се присъединява и Галиция. 

Отношението към войната – Втората световна – за галицийския 
модел, и Великата Отечествена – за малоруския, е основната раздели-
телна линия между двете украински нации: галицийската (западенската) 
вижда в колаборационистите Степан Бандера и Роман Шухевич свои-
те герои, които издига в култ, и не скрива симпатиите си към нацизма, 
докато източните украинци, участвали с 6 млн. в съветската армия до 
Берлин, честват 9 май като свят празник и съхраняват дуалистичния ук-
раино-руски модел по малоруски образец.

Етноцентричният модел по галицийски се възпроизвежда по вре-
ме на Втората световна война не просто като колаборационизъм на на-
цистка Германия, но и като етнически чистки срещу поляците и евреите 
от Галиция, извършени от украинските националисти на УПА и ОУН 
(още от края на 30-те години на ХХ в. немското разузнаване – Абвер, си 
сътрудничи с ОУН). Еврейските погроми в Киев и Лвов, жестокото по-
казно избиване на полските жители на Волин (Волинското клане, 1943) 
неслучайно се сравняват с политиката на холокост и са признати като 
геноцид (през април 1943 г. 30-годишният Микола Лебед от ОУН-Банде-
ра предлага „да се изчисти цялата революционна територия от полското 
население“). Украинците, доброволно записали се във Вафен СС диви-
зия „Галичина“, са 80 хиляди7. 

Националноцентричният модел на галицийския модел след разпа-
да на СССР се налага на нова Украйна и започва да преформатира ис-
торическата памет, фиксирана върху образа на врага – Русия. Тази спе-
цифична политика е определена точно от Георгий Касянов, въвел тер-
мина „национализация на историята“. Г. Касянов предлага два периода 
на „национализация“ на украинската история (първият е от средата на 
ХIХ в. и е завършен от Михайло Грушевски, продължавайки до края на 
Втората световна война; вторият започва от края на 80-те години на ХХ 
в. досега, като и в двата случая се създава исторически канон)8.

Друг интересен термин, предложен от Георги Касянов за съвре-
менната украинска историопис, е „нормативна историография“, която не 
се влияе от „силовото поле“ на „официалната историография“, следваща 
политическата конюнктура на „патриотически екстаз“9.

Конкретните измерения на „национализацията“ на историята на 
Украйна след 1991 г. и особено след създаването по полски образец на 
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Институт на националната памет (2006 г.) са: глорификацията на УПА и 
ОУН (през 2008 г. Степан Бандера е обявен от президента Виктор Юш-
ченко за национален герой, отменен при Виктор Янукович); интерпрети-
рането на Голодомора като геноцид срещу украинската нация10.

Политиката на съветските власти по време на колективизацията 
(1932–1933), довел до масовия глад в Украйна, Казахстан, Кавказ, Пово-
ложието, може да се определи като геноцид, но не на национален, а на со-
циален принцип – срещу съветското село, а жертвите са от всякакви на-
ционалности само защото населяват богатите зърнени райони на СССР.

За 23 години независимост украинската нация по галицийски не 
успява да прекърши източните украинци, но поразява голяма част от 
младото поколение, част от което с усмивка мята коктейли Молотов и 
без угризения да подпалва живи съгражданите си само заради георги-
евската лентичка, както се случи в Одеса (2 май 2014, Одеският Хатин). 
Опитът да се наложи етноцентричният модел по галицийски доведе до 
частичната и необявена гражданска война в Донбас през 2014 г.

Андреас Капелер отбелязва грешката на украинските власти след 
1991 г. и най-вече след Оранжевата революция (2004) да издигнат в култ 
Степан Бандера и за персонажи като Петлюра или Мазепа – те не мо-
гат да бъдат обединителни за цяла Украйна, която е мултиетническа. 
Най-подходящият украински исторически герой според А. Капелер би 
бил Богдан Хмелницки – така ще се разшири „тесният моно-етнонацио-
нален подход“ към мултиетническата украинска история11.

Друг подход към украинската история и идентичност е този на „тран-
снационалната история“, който се опитва да избегне „националните рамки 
на историографията“ и е доста модерен напоследък – като част от пре-
форматирането на историческата наука по критериите на глобализацията. 
Дефиницията на Филип Тер за „транснационална история“ е преди всичко 
изследване на транскултурни връзки, а не дипломация или интернациона-
лизъм12. Това е своеобразно продължение на подхода на „културен транс-
фер“, или „трансфер на история“, въведен във Франция през 80-те години13. 

Подобни теоретични конструкции са интересни особено за срав-
нителната история, но в случай на болезнен дуализъм в националната 
идентичност с исторически тежести (наследството на две империи – 
хабсбургската и руската), какъвто е украинският, едва ли могат да наме-
рят разковничето на примирението и на изграждането на обща или поне 
необременена откъм саморазрушителна вражда идентичност.
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„Централноевропейска“ – „източноевропейска“ – 
„постсъветска“ украинска идентичност

Канадският историк от украински произход Джон-Пол Химка раз-
познава две съвременни украински идентичности – „централноевропей-
ска“ и „постсъветска“, разделени по географски и езиков принцип: „Цен-
тралноевропейската идентичност е украиноезична и доминира на запад, 
постсъветската идентичност е рускоезична и е почти навсякъде в Украй-
на“; Галиция е сърцето на „централноевропейската“ украинска идентич-
ност, а съветска Украйна в границите до 1939-а (до присъединяването 
на Галиция от Сталин) е пространството на „постсъветската“ украинска 
идентичност. Специално за Киев Химка разпознава зараждането на „ев-
ро-украинска“ идентичност, която се представлява от елита и има характе-
ра на „общоукраинска“ идентичност, но все още е в незавършен процес14.

Езикът в постсъветска Украйна обаче не е националнообразуващ 
фактор, а по-скоро политически такъв, използван от различните регионал-
ни сили за електорална победа. Вторият майдан показа нагледно наличи-
ето на феномена на рускоговорещи без характерния с глухо „х“ акцент, но 
с украинско етноцентрично съзнание граждани на Югоизтока – резултат 
от политиката на „национализиране на историята“, форсирана след Оран-
жевата революция, но започнала още от първите години на независимост 
на Украйна. Същевременно има украиноезични граждани, запазили етно-
дуалистичния модел на Малорусия, но говорещи руски език с акцент.

Химка дава примери за реконструирането на „централноевропей-
ската“ украинска идентичност след 1991 г. чрез украинската диаспора в 
Канада и САЩ, представител предимно на западните области и на по-
томци на колаборационисти от УПА и ОУН. Химка подчертава и осо-
бената роля на гръко-католическата църква в Украйна, възродена през 
1989 г., чийто митрополит в Лвов е от американски произход, както са 
емигрантски представители и ректорите на Лвовската Духовна Акаде-
мия (бъдещият Украински католически университет). Същото важи и за 
приближените от кръга на оранжевата власт като министърът на право-
съдието, който е американец от украински произход. Ключови позиции 
заемат след 2004 г. и множество неправителствени организации, пред-
ставляващи украинската диаспора в Канада15.

Химка въстава срещу глорификацията на УПА и ОУН след 1991 г. 
и канонизирането на ролята на колаборационистите на Хитлер по време 
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на Втората световна война като „ключова за украинската идентичност“, 
с което си навлича гнева на съвременните украински националисти, об-
виняващи го в предателство. Химка се самоидентифицира като украи-
нец, говори на украински в семейството си, така възпитава и децата си 
в Канада. Вероятно за ненационалистическите му възгледи, далече от 
етноцентризма на последователите на УПА, има значение и че Химка 
не е гръко-католик, а православен украинец. А през 2010 г. той пише на 
свой приятел, че е изгубил битката и „Да бъдеш украинец днес означава 
да приемеш тяхното [на УПА] наследство“16. 

Не само Джон-Пол Химка е обект на агресивна критика заради ина-
комислието си, но и далеч по-умерени и даже симпатизиращи на галиций-
ския модел историци като Марк фон Хаген страдат от нападки от украин-
ската цензура на политкоректно заглушаване на всякакво дори и леко от-
клоняващо се от канона интерпретиране на украинската идентичност. Фон 
Хаген споделя, че е бил сравняван с „руски империалистически вълк“17.

За форсираната украинизация по модела на Галиция на Югоизтока 
на Украйна – специално за Донбас, е въведен терминът „галицизация“18. 
„Галицийският импорт“ се изразява и в символиката на независима Ук-
райна, възприела цветовете и герба на Украинската народна република от 
времето на разпада на Романовата империя (1917). Жълто-синият флаг се 
представя в украинския националистичен наратив като приемственост с 
Киевска Рус и Запорожките казаци, което е част от националната мито-
логия, разработена от полските хронисти и от наследника им – Михайло 
Грушевски, и представяща Киевска Рус като украинска, а Русия като та-
тарска държава. За първи път този флаг се появява в Лвов (1848), който е 
в рамките на Австрия по това време, а в Донбас го налагат за кратко укра-
инските националисти (1918), съюзници на Германия в Първата световна 
война, когато разрушават Донецко-Криворожката република19.

Сергей Плохий отличава две „източноевропейски идентичности“ 
– „Украйна“ и „Малорусия“, и използва и понятието „Казашка нация“20, 
а за постсъветския период на Украйна също наблюдава тенденцията на 
„ориентиране на националната култура към Запада и подчертаването на 
различията ѝ от руската култура и традиция“. Плохий обаче елементар-
но представя съвременната руска национална идея като с „чисто антиза-
паден ориентир“ и проява на „панрусизъм“21.

Марк фон Хаген в статията си с провокативното заглавие „Има 
ли Украйна история?“ не избира само „централноевропейска“ или само 
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„източноевропейска“ идентичност за Украйна, а фиксира, че украинците 
са „част от голямата дилема между Източна и Централна Европа“. Друг 
е въпросът, че фон Хаген дава положителен отговор, че Украйна ще има 
история само ако се откъсне от Русия чрез отказ от постсъветското си 
минало, като допуска възможността и за налагането на „догмата на инте-
грален национализъм“ като „триумф на украинската нация“22. Марк фон 
Хаген признава състоянието на дилема и двойственост на украинската 
идентичност само за миналото, но тя е факт и за настоящето.

Андреас Капелер също предпочита понятието „източнославянска 
идентичност“, която е в процес на формиране „по различни сценарии“23 
през XVIII и XIX в. 

Други термини, фиксиращи дуализма на украинската идентичност, са 
разделението на „комунисти“ и „националисти“ (донякъде това е повторе-
ние на типологията на Джон-Пол Химка). Украинските комунисти са пред-
ставени като част от „изкуствената съветска култура“, докато от първосте-
пенна важност за националното строителство се определя „стратегическо-
то партньорство“ между Украйна и САЩ, цитира се Збигнев Бжежински 
(1996), за когото САЩ е гарант за Украйна, че тя „няма да се реинтегрира в 
Руската империя“24. Бжежински отрежда на Украйна ролята на възпираща 
руското влияние територия и гарант за сигурността на Полша, Румъния 
и даже Турция25. Украинската държава по силата на своята териториална 
огромност за европейските размери се използва като ключово звено в про-
екта „Източно партньорство“, целящ изграждането на санитарен кордон от 
бивши съветски републики между Руската федерация и Европейския съюз.

Бжежински, който не крие приоритетните стратегически интереси 
на САЩ в Украйна, определя геополитическата идентичност на Украйна 
като единна и „централноевропейска“.

Ролята на Украйна като антируска геополитическа бариера между 
Европа и Русия е старо виждане още от началото на ХХ в. на украин-
ските националисти. Симон Петлюра пропагандира активно тезата за 
руската заплаха за Европа и оттук мисията на украинската държава оста-
ва „окончателният и безвъзвратен раздел“ на Русия26. Петлюра поставя 
на украинската емиграция в изгнание крайната цел: разрушаването на 
Русия. Що се отнася до Полша, за нея той е категоричен: „поляците са 
слаби колонизатори“, и е склонен на сътрудничество през пролетта на 
1920 г. заради „историческия и вечен общ враг“: „Московщината с ней-
ната болна култура с големи контрасти“27.
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Полша е не по-малко заинтересована от подобно сътрудничество и 
след 1991 г. засилва контактите си с независима Украйна като своеобра-
зен медиатор за връзките ѝ с ЕС и с НАТО. По думите на Марк фон Ха-
ген бившите полски президенти Лех Валенса и Александър Квашневски 
„се надпреварват да бъдат адвокати на Украйна за присъединяването ѝ 
към ЕС и НАТО“. Полските университети активно развиват украинските 
изследвания, както и масово превеждат украински автори, чийто въз-
гледи по националния въпрос стават обект на обществени дискусии28 – 
това е постоянна и последователна политическа линия още от 1991 г. за 
разлика от Русия, която неглижира участието си в украинското културно 
пространство, а още по-малко го популяризира на собствен терен.

Най-честото обяснение на украинската двойственост е повторе-
нието на историческия наратив на украинските националисти от ХIХ в., 
че „украинският дихотомен характер“ е резултат от „сблъсъка на нация и 
империя“. Последователите на тази версия разглеждат украинците като 
единна нация, която по погрешка е имала „регионална малоруска иден-
тичност“, съчетана с „имперската русийска идентичност“, а Русия няма 
нищо общо с Рус, Киев и оттук – с украинците29 (което е повторение на 
полската историографска теза още от ХVI в. досега).

Изследователите, които възприемат връзката между Киевска Рус и 
Русия като условна и най-вече като част от руската историопис, използват 
за средновековната руска държава понятието „средновековна източносла-
вянска държава“, а етническата идентичност на Рус като „неопределима“30. 

Две империи – две украински нации (ХIХ век)
ХIХ в., повлиян от европейския романтизъм, неслучайно става ин-

кубатор на национализми. За Русия зараждането на руската национална 
идея се случва след Отечествената война (1812), когато всички пластове 
от обществото се включват в отбранителната, а после и победоносната 
кампания. След 1812 г. държавата започва последователна политика на 
създаване на национална общност, запазвайки имперския принцип (пра-
вославен = руснак, независимо от етническите корени), но и добавяйки 
(руснак = европеец, като принадлежност към руската култура и език, 
създаден от Пушкин). Аристокрацията започва да пише на руски език 
едновременно с френския (най-късно руският език се въвежда в доку-
ментацията на Министерството на външните работи при Александър III, 
дотогава френският е водещ). 
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При Николай I не само се публикува цялата поредица на история на 
руската държавност на Николай Карамзин, но се поощрява и финансира 
монументалната скулптура и живопис на историческа руска тематика. 
Разбира се, следват и чисто чиновнически крайности на бюрократичен 
патриотизъм по уваровата триада (православие–самодържавие – народ-
ност), което е неизбежно за имперски организъм като руския, но общата 
тенденция на покровителство на изследването и дискутирането на ру-
ската история и култура създава трайния фон на европейската културна 
идентичност на руската нация.

Отечествената война от 1812 г. след възпяването ѝ от Михаил Лер-
монтов („Бородино“), от Лев Толстой („Война и мир“) и от Пьотър Чай-
ковски („Увертюрата 1812“) става част от душата на нацията за всички 
времена31. 

ХIХ в. формира и украинската нация с двете лица на Янус – ма-
лоруското (етнодуалистично в рамките на руската империя) и галиций-
ското (етноцентрично в пределите на хабсбургската империя). Две им-
перии – две украински нации, чийто културен дуализъм и несъвмести-
мост е факт и днес.

Романтичното украинофилство в Русия: „украинци“, 
„малоруси“ или „южни руснаци“

Първата половина на ХIХ в. се възприема като романтичния пе-
риод на оформяне на украинската нация в рамките на руската империя. 
Интересът към украинския език и култура започва от славистичните 
среди и първоначално няма политически, а чисто академически харак-
тер. Обикновено с търсенията в областта на етнографията и фолклора, 
преоткрили украинците в руската империя, се обяснява постепенното 
възраждане и после политическо форматиране на народа в нация. 

Безспорно всички издадени сборници с песни, поговорки, а после 
и търсене на специфична и еманципирана от руската историопис исто-
рическа трактовка на миналото, са важен стимул за националнообразу-
вателния процес при украинците. 

Не по-малко и даже равностойно, ако не и по-силно влияние вър-
ху бъдещите украинци обаче оказват руското и полското революционно 
движение. Без руските демократи и социалисти, или народници, както 
се наричат те самите, украинската нация нямаше да се възроди с такава 
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сила през ХIХ в., за да бъде завършена от политиката на коренизация на 
болшевиките в УССР през 20-те години.

Вярно е, че демократът Висарион Белински (подобно на Пушкин 
по време на Полското въстание, 1831) заема държавническата и импер-
ска позиция, нетърпяща никакви идеи за сепаратизъм, но затова пък 
Александър Херцен (либералният западник и основоположник на руския 
социализъм), както и Михаил Бакунин (вечният революционер-практик 
и анархист по душа и по биография), както и техните последователи в 
руската демократическа интелигенция, застават плътно зад стремежа за 
културна и политическа автономия както на поляците, така и на украи-
нците в рамките на славянската федерация.

Двамата идеолози на украинофилството през ХIХ в., създали две-
те противоположни гледни точки за украинска нация, Михаил Драго-
манов и Михайло Грушевски са демократи и социалисти, получаващи 
подкрепата на руската демократична и социалистическа общност, а М. 
С. Грушевски – и на болшевишката, и съветската. Причината за това 
съратничество е общият враг – самодържавието, и вярата в световната 
революция на социалистите, както и идеализмът на демократите за из-
граждането на свят без национални, религиозни, социални и всякакви 
други вражди. Ако Михаил Драгоманов остава демократ и оттук повече 
космополит, отколкото патриот, то Михайло Грушевски еволюира от со-
циалист в украински националист.

„Малорусия“ vs „Украйна“: битката за украинските 
национални понятия

Политическото проектиране на украинската нация и битката за 
термините, които ще я изразяват, за първи път официално се проявя-
ват в просветното Кирило-Методиевско общество (братство), 1847 г.32 
Уставът на обществото е пропит от либерално-демократичните идеали 
за славянска федерация на руската интелигенция, повлияла силно и на 
украинофилите (Николай Костомаров, Панталеймон Кулиш, Тарас Шев-
ченко и др.), както и от полските революционни идеи и лексика.

Политическата цел на обществото е „духовно и политическо обе-
динение на славяните в християнска федерация“, като всеки славян-
ски народ ще си има „своя Реч Посполита“ (република) с културна и 
обществена автономия. Съзнателно се предвижда „християнска“, а не 
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„православна“ федерация заради конфесионалните различия (не толкова 
заради тези между поляци и руснаци, а колкото заради разделението на 
православните малоруси в Русия от униатските русини в Галиция (ав-
стрийска от края на ХVIII в. след разделите на Полша при Екатерина II).

Демократичният елемент в устава за „всеобщо равенство и сво-
бода, никакви съсловни различия“ е отглас от пролетта на народите в 
Европа (1848) – в този смисъл руските украинофили не са изолирани, а 
напротив, част са от общоевропейската тенденция през ХIХ в.

Руският емигрант и историк Н. И. Улянов предлага версията за масон-
ската приемственост на политическите идеи за федерация на Кирило-Ме-
тодиевското братство, наследило програмата на декабристките масони от 
Киевската ложа от 1818 г., назована „Съединени славяни“ и създадена със 
силно полско влияние. Декабристът Кондратий Рилеев пише поеми, изди-
гащи в култ казачеството и поставя началото на митологизирането му33.

Най-любопитно в текста на устава е положеното начало на битка-
та на термините, останала и до днес в оценките на украинската нация. 
Кирило-Методиевското общество започва политиката на обезличаване 
на понятието „малорус“ и „Малорусия“ и заместването му с термина 
„украинец“, който не е бил популярен до края на ХIХ в. нито в Русия, 
нито дори в Галиция, където славянското население се нарича „русини“, 
а част от интелигенцията му, полонизирана от вековното съжителство 
и подчинение от полската шляхта, постепенно се преоткрива като „ук-
раинска“. Другата част от русинската интелигенция се идентифицира с 
„Рус“ и „Русия“. Ако в Русия битката за национално понятие е между 
„малорус“ и „украинец“, то в Галиция (Австрия) борбата е между „ру-
син“ и „украинец“ – украинските националисти се налагат окончателно 
през Първата световна война, защото са подкрепяни от австрийските и 
от немските власти.

Понятийният апарат в украинската история се оказва базисен за 
конструирането на национално съзнание, защото ако никой не отрича 
наличието на русински народ в Галиция, както и на малоруски в Русия, 
то каква нация ще се конструира зависи от образованието, правописа, 
езика и името – тази технология е била известна на украинофилите и 
през целия ХIХ в. те методично преформатират значението на понятие-
то „Украйна“, което от „покрайнина“ (руска, полска или австрийска), се 
превръща в национално (националното съзнание е ирационално и рабо-
ти със символи (образи), а не с рационални дефиниции).
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Уставът на Кирило-Методиевското братство съзнателно не споме-
нава термина „Малорусия“, нито „малоруси“ (заради Русия), нито „руси-
ни“ (заради Галиция и споменът от Галичкото княжество, откъснало се 
от Киевска Рус след татаро-монголското нашествие и оцеляло век и поло-
вина до подчинението му от Полша и последвалото покръстване от пра-
вославни в гръко-католици), а говори за „украинци“ или за „южноруси“.

Оценката на Кирило-Методиевското братство като начало на „кул-
турната трансформация на украинофилството в националистична идео-
логия“34 на Алексей Милер е донякъде категорична и би била вярна, ако 
всички текстове на братята следват устава. Н. И. Костомаров и П. А. Кулиш 
по-скоро представят украинофилската, а не националистичната гледна точ-
ка. Извън устава в личната си кореспонденция или в публикации членовете 
на Кирило-Методиевското братство използват термина „Малорусия“, за-
щото „Украйна“ до края на ХIХ в. е книжно понятие с ограничено влияние.

Тарас Шевченко (украинският Пушкин – повече като национална 
светиня, отколкото като поетичен талант) по време на разпита му от ру-
ските власти за участието му в братството използва термина „малору-
сияни“ като аудитория за неговите стихове и нито веднъж „украинци“35.

Панталеймон Кулиш не обезличава термина „Малорусия“ като 
украинските националисти, а го използва като събирателен образ на 
„малоруското“ съзнание (като синоним на „украинско“), търсещо да 
надрастне „великоруското“. Самият той обаче признава непопулярност-
та на украинофилството в Малорусия и се надява на младото поколение, 
увлечено от демократичните идеи36. Когато споменава Галиция, П. А. 
Кулиш я назовава „Галицка Рус“, а не „Галицка Украйна“37, идентифи-
цира се като „малорусиянин“, което за него е синоним на „украинец“, а 
за галичаните се отзовава неласкаво: „макар и галичанин, той е честен 
човек, което между галичаните е рядкост“38.

Част от националната еманципация на украинофилите чрез битка-
та на термините е и да обезличат „руснаците“ (национална идентичност 
от времето на империята, терминът може да е или „россиянин“, въведен 
от Теофан Прокопович при Петър I, или „русско-поданный“, популярен 
през ХIХ в., но имащ предвид православния поданик без значение на 
етническия произход) до „великоруси“ (народностна характеристика, но 
не и национална) или „москали“39.

Друг характерен детайл за бъдещата украинофилска политическа 
теория, заложен в устава на Кирило-Методиевото общество, е компле-
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ксът на жертвата, съчетан с месианското чувство40. Украйна е представе-
на като разпъната и разтерзана от Полша и Русия. През ХХ в. образът на 
жертвата се запазва, но вече на Германия и СССР, а след 1991 г. и особе-
но след втория майдан (2013) – на САЩ и Руската федерация.

При Михайло Грушевски комплексът на жертвата стига дотам, че 
той обвинява в еврейските погроми поляците и не допуска украинско 
участие в тях41. Логиката е, ако има нещо лошо – виновни са или Полша, 
или Русия, или Германия.

Месианското чувство за украинците като носители на свобода на 
народите на Руската империя и спасители от самодържавното зло траси-
ра украинската историопис през ХIХ–началото на ХХ в. Михайло Гру-
шевски е убеден, че „прогресивната украинска интелигенция“ ще осво-
боди Русия от „бюрократическия абсолютизъм и централизъм“42.

През декември 1991 г., след денонсирането на СССР в Беловежката 
гора от Борис Елцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, се налага 
картината за ключовата роля на украинския президент за освобождаване-
то на съветските народи от СССР, а след двата майдана – при оранжевия 
(2004) по-слабо, при втория (2013–2014) по-категорично, се тиражира вер-
сията за Украйна като „освободител“ на руския народ от „путинизацията“.

Когато Михаил Ходорковски посети майдана след свалянето 
на Виктор Янукович, тълпата неслучайно го посрещна с възгласите 
„Россия, вставай!“, а един от най-честите лозунги още в мирната фаза 
на майдана беше „Мы любим русских, но не любим Путина“, както през 
ХIХ в. – обичаме великорусите, но не и самодържавието.

Тази „освободителна“ проекция като част от украинската национал-
на митология е заложена още през ХIХ в. с противопоставянето на свобо-
долюбивия казашки дух срещу робския крепостен манталитет на руснака.

Наличието на руски казаци като Донските, нямащи нищо общо със 
Запорожките, е детайл, който не се коментира от украинските идеолози, 
защото важен е не историческият факт, а казашкият мит като един от сто-
жерите на еманципираната украинска история. Също така не се забелязва, 
че в Галиция никога не е имало казаци, но и това не пречи на националната 
украинска митология, защото нацията живее в митологичното време, а не в 
реалното. Ето защо противопоставянето на националния мит с рационални 
аргументи е загуба на време, митът може да бъде победен само от мит.

По тази причина руските медии по време на майдана активно въз-
родиха образа на фашиста, който безусловно присъства в неонацистките 
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симпатизанти сред повечето украински националистични групировки, 
и за съжаление, те от въоръжена отбрана на майдана се превърнаха в 
национална гвардия и в част от органите за сигурност на Киев, но далеч 
не може само с неонацизма да се обобщи феноменът на украинския май-
дан, както и само с технологията на преврат по рецептата на цветните 
революции. Но тук логиката е излишна, важен е символът – за руснака, 
за разлика от средностатистическия европеец, който не е свикнал да се 
жертва за каквото и да било и има по-прагматичен и земен подход към 
живота, фашизмът е абсолютното зло, победено от него на 9 май 1945 
г., и винаги ще се мобилизира за повторна битка, защото месианското 
чувство е част от руската национална идея и поведение.

„Южноруска“ vs „северноруска“ 
идентичност

Украинофилът Николай Костомаров предлага украинската нацио-
нална идентификация да се построи на дуализма „южен“ vs „северен“ 
руски народ, като украинският представлява според него „южноруската“ 
идентичност. Н. И. Костомаров не избягва термина „малоруски“, а го 
отъждествява с „южноруски“, докато „великоруски“ – със „севернору-
ски“. Южноруското начало е федеративното, северноруското – самодър-
жавното43. Понятията „Украйна“, „Малорусия“ и „Гетманщина“ Н. И. 
Костомаров приема като архаизми от ХVII в., докато „южноруси“ като 
модерен книжовен термин от ХIХ в.44

Индивидуализмът и личната свобода на южнорусите vs колективи-
зма и общинността на севернорусите. Към федеративните и демократич-
ните качества на южнорусите – южноруската „громада“ срещу северно-
руския „мир“ (община)45.

Руският либерал и публицист на списание „Вестник Европы“ 
Александър Пипин е единодушен с Н. И. Костомаров, като съвместя-
ва „южноруски“ с „югозападноруски“ културен тип, оформил се под 
влияние на казачеството в „патриархално-демократически дух“, а като 
славист открива в периода на формиране на „южноруското съзнание“ – 
„славянско възраждане“46.

Неслучайно либералният кръг на „Вестник Европы“ е подкрепял 
украинофилството и е насърчавал преоткриването на украинската/мало-
руската култура. Михаил Драгоманов, който е имал навика да критикува 



84

Дарина Григорова

всички, за „Вестник Европы“ се отзовава положително, макар и от глед-
на точка на „малоруския“ патриотизъм. Към идеализацията на „малору-
сите“ („идеализъм и твърдост“) спрямо „великорусите“ („утилитаризъм 
и разпуснатост“) се включва и Иван Тургенев, уважаван изключител-
но от украинофилите за ласкавите му слова за украинската литература 
и народност. На погребението му Михаил Драгоманов поставя венец с 
благодарствен надпис „от украинския печат“47.

Николай Костомаров въвежда тезата и за южноруското правосла-
вие като „много по-духовно, жизнено и вътрешно силно“48 от севернору-
ското, сведено само до обредност.

Търсенето на „истински“ православни поради неотличимостта в 
много отношения на руснаци и украинци – а все пак трябва да напра-
ви нова нация, пък религията е обща, значи разделението ще бъде на 
„истинските“ вярващи – южнорусите, срещу великоруските формали-
сти. Тази „истинност“ на украинското православие в сравнение с руско-
то се повтаря след Н. И. Костомаров както от украинофилите, така и в 
по-крайна форма от украинските националисти. А след 1990 г. въпросът 
се решава с отцепването на УПЦ (Киевски патриархат) от УПЦ (Мос-
ковски патриархат)49, което е продължение на политическата независи-
мост, но в момента създава сериозни проблеми в украинското паство и 
далеч не примирява двете украински нации.

Николай Костомаров не си представя малорусите (южнорусите) и 
великорусите (севернорусите) в отделни държави въпреки различията 
помежду им и не отрича духовната общност50, както правят украинските 
националисти след Михайло Грушевски.

Сходна с костомаровата позиция е тази на украинофилския ака-
демичен кръг от общественици от списание „Киевская старина“ (1882–
1906), в чиято лексика „Малорусия“ и „Южна Русия“ са синоними, а 
термините „малоруски“ и „украински“ народ се използват наравно.

Официалната академична руска позиция в енциклопедията на Бро-
кхауз и Ефрон също определя южнорусите (или малорусите) като отдел-
на народност, но като част от трите руски народности (заедно с белоруси-
те и великорусите). Към „Малая Рус“ се причислява и Галиция с Волин51.

Юрий Венелин, русин с малоруска идентичност, също приема раз-
делението на „южноруска“ и „северноруска“ народност. Той разглежда 
като синоними термините „русин“, „русак“, „русский“ и „россиянин“. 
Специално внимание обръща на споровете между „южани“ и „северя-
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ни“ за техния „русизъм“ (россизм) сред простолюдието, което се дели 
на „мустакати“/„усачи“ с „бръснати глави“ (южаните) и на „брадати“/
„бородачи“ (северяните)52.

Юрий Венелин споменава обаче за „трето руско племе, източно 
или волжко“, което открива в „българите“ заради езика: „наречието, на 
което се моли цяла Русия“53.

Фактически интересът на Юрий Венелин към нас идва не от чисто 
славистични и академични подбуди, а от собственото му издирване на 
руските корени извън Русия (или както той се изразява за работата на 
историка – да изследва „историческия скелет“ – в случая този на древна 
Рус), което се дължи на русинския му произход. Юрий Венелин търси 
руснаци, а открива българи. Любопитно е, че Ю. И. Венелин призна-
ва наблюдението си за идентифицирането на българите с „трето руско 
племе“ далеч след издаването на „За днешните и сегашните българи“ 
(1829), където българите просто са определени като славяни54, а в рам-
ките на една рецензия, публикувана 17 г. по-късно (1847).

„Космополитизъм“ 
и „европеизъм“ vs „национализъм“: 

украинофилството на Михаил Драгоманов

Михаил Драгоманов развива възгледите на Николай Костомаров 
и също като него принадлежи към романтичното украинофилство. 
Демократ по дух, М. П. Драгоманов се разграничава категорично от 
украинските националисти заради агресивната им риторика към рус-
наците и поляците. Украинофилският просветител се концентрира 
най-вече върху изучаването и популяризирането на украинската сло-
весност и фолклор: „политическа история на украинския народ, раз-
казана от него самия“55.

Представата за украинско национално съзнание на Михаил Дра-
гоманов е дуалистична (украино-руска) и демократична. М. П. Драго-
манов е убеден, че само с демократичните идеи на руската литература 
може да се създаде украинско национално съзнание в Галиция56.

Подобно на Н. И. Костомаров М. П. Драгоманов отхвърля нацио-
налната държава за сметка на „европеизма“ и „космополитизма“, на „об-
щочовешкото начало в културата“ и на „социалното“ над „повърхностния 
национализъм“57. М. П. Драгоманов подлага на критика и украинофилите, 
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нарича ги „културници“, които се изолират от „новоевропейската култу-
ра“ и търсят подкрепата на църквата (клерикализъм), докато той е атеист.

Космополитният демократизъм на М. П. Драгоманов не е удобен 
нито на руските власти, които го обвиняват в сепаратизъм (уж, че искал 
да присъедини Малорусия към Полша) и го принуждават да напусне Ру-
сия, нито на националистите, нито на радикалите. Ако руските консер-
ватори го наричат „сепаратист“, то украинските националисти пък го 
смятат за „русификатор“ и „агент на руското правителство зад граница“.

Михаил Драгоманов описва работата си като „литературно-поли-
тическа“, а себе си като „социалист по идеали“ и федералист. Интерес-
ното е, че съзнателно пише на украински за социалистическите идеи, а 
на руски за либералните и за федерализма – според аудиторията.

Политическата мисъл на Александър Херцен възхищава М. П. 
Драгоманов от гледна точка на демократизма си, но не и по отношение 
на украинския въпрос, за което го критикува: „московски славянофил“ 
или „великорусофил“. Идеалът им обаче е общ: „социално-демократиче-
ското федерално всеславянство“58. М. П. Драгоманов обвинява руските 
социалисти в „якобински централизъм“59, когато са против украинската 
нация. От руския либерален лагер най-близък по възгледи за украинския 
въпрос по признанието на М. П. Драгоманов е Александър Пипин.

Украинският национализъм: 
Михайло Грушевски и Иван Лисяк-Рудницки

Михайло Грушевски е идеологът на украинския национализъм и 
основен опонент на Михаил Драгоманов, когото причислява към „кул-
турничеството“. М. С. Грушевски разширява федерализма на украи-
нофилите с „национално-териториална автономия“60.

Полската версия на откраднатия етноним, популярна и днес, как 
руснаците (московците) отнели названието „Рус“ от изконните му на-
следници украинците (истинските руси), подробно е разработена от Ми-
хайло Грушевски61. М. С. Грушевски продължава и линията на обезлича-
ване на понятието „Малорусия“ и подмяната му с „Украйна“62. Граници-
те на украинската територия по М. С. Грушевски са от Карпатите до Кав-
каз63 и в тези рамки той ситуира национално-териториалната автономия, 
като отрича многонационалното присъствие по тези географски ширини 
и ги маркира като етнически украински64 – етноцентричен подход.
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Иван Лисяк-Рудницки – украински историк-емигрант, довършва 
конструкцията на украинския национализъм на М. С. Грушевски, като 
не само отрича термина „Малорусия“, но го възприема като „русифика-
ция“ („малорусизация“), а УССР като „нео-Малорусия“65.

Русия и Украйна са несъвместими, първата е „евразийска“ (наслед-
ник на „света на евразийските номади“), втората „европейска“ (приемник 
на „византийската културна традиция“). И. П. Лисяк-Рудницки използва 
термина „протоукраинци“ като автохтонно население, докато руснаците са 
придошли от номадските степи. Преповтаря темата за откраднатия етноним, 
но не така елементарно като М. С. Грушевски, а дефинирайки Киевска Рус 
като „източноевропейска“, а не като „руска“ държава, което се възприема 
от съвременната неруска историография за Украйна. За да избегне термина 
„Рус“, той нарича Киевска Русия „Киевска федерация“ или „обединено Ки-
евско княжество“; нещо повече – използва понятието „Рус-Украйна“, тъй 
като смята, че е нормално да се „прилага съвременното национално поня-
тие „Украйна“ за предишни епохи… когато терминът не е съществувал“66.

Иван Лисяк-Рудницки не отличава двете украински нации, за него 
няма дуализъм, напротив – галицийската е победила малоруската в не-
говата концепция. Русините в лексиката му са „галицийски украинци“, 
а москвофилството им е обяснено с руското „очарование“ и „сияние“67.

Еманципацията на украинската нация не може без украинска пе-
риодизация на историята, предложена от украинските народници през 
ХIХ в.: княжески, литовско-полски, казацки период и национално въз-
раждане. Иван Лисяк-Рудницки не скрива уязвимостта ѝ заради „казаци-
те“, характерни както за Русия, така и за Полша, а също и заради „княже-
ския период“, и за да онагледи европейската принадлежност на Украйна, 
той предпочита делението да бъде на: Античност, Средновековие и Ново 
време. Това обаче не отменя необходимостта от вътрешна периодизация, 
каквато има всяка европейска държава, Иван Лисяк-Рудницки предлага 
за ХIХ в.: народничество (1840–1880) и модернизъм (1880–1914), което 
по същество е съобразяване с руската историопис.

Фадей Рилски: трансформацията на съзнанието 
от полски шляхт в украински народник

На фона на конструирането на отрицателна идентичност от укра-
инските националисти (с неизменния образ на врага – Русия, и остана-
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лите според ситуацията – Полша, Германия) Фадей Рилски е удивителен 
пример за изграждане на положителна украинска идентичност от де-
сния бряг на Днепър (и то не само теоретично и умозрително по интели-
гентски маниер на сладка раздумка с чашка чай, а като начин на живот с 
всичките рискове, които последват).

Трансформацията от полски шляхт в украински народник не е ряд-
ко явление през 60-те години на ХIХ в., когато революционните идеали 
на руските и полските народници вдъхновяват младата интелигенция и 
от десния бряг на Днепър (получава се тази сплав между демократични 
идеи и романтичен порив на национално възраждане). Народничество-
то (идейното течение на социалистите и на демократите без разлика в 
националната принадлежност и вероизповедание) се възприема от мно-
зина негови съвременници като „освободителна епоха“ (освобождение 
от самодържавието, от една страна, и от имперската национална рамка 
– било то руска или полска). Народниците от 60-те години са част от 
украинофилските среди, които ги припознават като „дълбоко искрени и 
идеалистично честни“68.

Фадей Рилски подобно на много негови състуденти от Истори-
ко-филологическия факултет на Киевския университет, въпреки че е от 
семейство на полски шляхт, се сближава с колегите си малоруси и става 
член на украинската „громада“ (общност), което предизвиква „духовно-
то му прераждане“ от поляк в украински народник. Баща му е потресен 
от новината („за хлопските идеи и чувства на сина“) и се надява това да 
премине като поредния бунт на млади срещу стари, дори решава да го 
прати от Киев в Санкт Петербургския университет, но бързо се отказва, 
защото в столичните университетски среди от 60-те години и до края на 
ХIХ в. руската интелигенция симпатизира на украинското възраждане. 
В Санкт Петербург през 60-те г. украинофилите („холопоманите“) създа-
ват свой печатен орган – списание „Основа“, където публикува и Фадей 
Рилски69. След Полското въстание (1863) Фадей Рилски е щял да бъде 
изселен в Казан, но му се разминало. Той обаче не се отказва от просве-
тителската си мисия по завръщането към националните корени на ук-
раинците (в неговата представа полското дворянство от десния бряг на 
Днепър „е не нещо друго, а полонизирани украинци“70).

Фадей Рилски живее като истински народник – остава католик, но 
попечителства православно селско училище, където преподава нарав-
но със свещеника. Местните представители на полската шляхта пишат 
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доноси срещу него, като едно от обвиненията е, че се жени за селянка и 
„твърде добре живее със селяните“, които подкрепя и в поземлените им 
искове срещу шляхтата. Народническото поведение на Фадей Рилски, 
доказал на дело, че католици и православни от една нация могат да съ-
жителстват в мир и любов, изгражда на практика модела на положител-
на национална идентичност (търсеща обединителни сили не във врага, а 
приемаща различията като даденост, която само обогатява). Уникалната 
съдба на прадядото на Фадей Рилски – Ромуалд, е в основата на този 
негов просветителски порив за национално възраждане. 

Семейната история за „Колиивщина“ („Клането“ на полско насе-
ление по десния бряг на Днепър от казаците – „гайдамаци“, 1768) се 
оказва в основата на личността на Фадей Рилски през ХIХ в. Прадядото 
на Фадей Рилски – Ромуалд, е бил ученик в гимназията в Уман, когато 
градът е бил нападнат от казашките орди. Преди да избият полско-ев-
рейското население на града, казаците връзват на стълба и 14-годишния 
Ромуалд, който точно преди разстрела започва да пее на малоруски на-
родния псалм „Пречистая Диво, Маты руського краю“. Гласът му е шко-
луван от песнопенията в униатската църква в Уман. Атаманът се трогва 
и дарява живота на всички. Следва усмиряване на казаците-гайдамаци 
от руските войски, дълги перипетии (описващи жестокостите, превър-
нати в ежедневие между поляци и казаци, религиозната нетърпимост, от 
която го спасява знанието на руски език наравно с полския) до щастли-
вото завръщане на Ромуалд при семейството си71. 

Историята на Фадей Рилски е един от примерите, развенчаващи 
казашкия мит в украинската национална идея, поетизиран от Кондратий 
Рилеев и Тарас Шевченко, сакрализиран в картинната проза на Николай 
Гогол и накрая в историографията на Михайло Грушевски. Панталеймон 
Кулиш – съратникът (макар и невинаги единомишленик) на Николай 
Костомаров в Кирило-Методиевското братство, е един от малкото украи-
нофили, които дават адекватен (незахаросан) образ на казаците, основан 
върху исторически документи. П. А. Кулиш отличава „великоруските“ 
от „малоруските“ казаци, но обобщава и двата типа като „украински пи-
рати“, изповядващи показно християнство с поведение на „тъмно ези-
чество“, поради което ги нарича „религианти“72. П. А. Кулиш даже въ-
вежда за казаците термина „башибозук“73. Колиивщина (Клането, 1768) 
е само едно от потвържденията на нееднозначните казашки нрави, което 
обаче не пречи казашкият мит да е жив и до днес.
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Третото лице на украинския Янус: русините
Ако ХIХ в. поражда двете украински нации (малоруската по дуалис-

тичния модел на М. П. Драгоманов и галицийската – по етноцентричния 
модел на М. С. Грушевски), които през ХХ в. са обречени да се срещнат в 
една държава (1939) и да съжителстват в една политическа нация (1991 до 
втория майдан, 2013), то ХХ в. дава живот на третата украинска нация – 
русинската – не като регионална идентичност, а като национална – и този 
процес продължава досега и в този смисъл красивото название, дадено на 
русинската нация от един от съвременните ѝ изследователи Кирил Шев-
ченко: „славянската Атлантида“74 не е точно – по-скоро тази нова нация е 
„славянската Аврора“, защото изгрява официално на 7 март 2007 г. в Закар-
патската областна рада, когато е легитимирана националността „русин“75.

Украинският историк от Канада Джон-Пол Химка признава за на-
личието на „локална русинска идентичност“76 в Карпатите. Но тя може 
да бъде определена за локална само за ХIХ–нач. на ХХ в. Русините имат 
своя диаспора (отделна от украинската) в Канада и САЩ, плюс Чехия, 
Словакия, Унгария, и в края на ХХ в.77 отстояват понятието „русин“ като 
национална, а не етническа идентичност. Центърът в момента е в Карпа-
тите, но фактически русинската нация е наследник на русините от Гали-
ция от ХIХ в., на тази част от тях, възприемаща се като „москвофилска“ 
и ориентирана културно към Русия. Галичани не се назовават украинци, 
а русини и дори украинофилът Панталеймон Кулиш, когато говори за 
Галиция, използва термина „Галицка Рус“, а не „Галицка Украйна“78. П. 
А. Кулиш не се отзовава ласкаво и за галичаните: „макар и галичанин, 
той е честен човек, което сред галичаните е твърде рядко“.

Русинската нация е естествената реакция на украинизаторската по-
литика на етноцентричните украински националисти по галицийски от 
втората половина на ХIХ в. до края на Първата световна война. Моделът 
по галицийски е построен през ХIХ в. на русофобска, антиполска и ан-
тиеврейска идентичност, като след етническите чистки срещу полското и 
еврейското население в Галиция (1941–1943) русофобията остава доми-
нираща, а образът на Русия се конструира като враг номер едно. Русините 
като потомци на Галичко-Волинското княжество, оцеляло век и полови-
на след татарското нашествие над древна Рус, но подчинено на Полша и 
принудено да приеме частично гръко-католическата вяра, през ХIХ в. се 
осъзнават като различна от руската, но сродна народност, пропита от дъл-
боко русофилско чувство към „историческата родина“, през целия ХХ в.79
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Русинската нация е реакция и на полонизацията на образователната 
политика в Галиция, продължила и в Австрия, и после в Австро-Унгария. 
След полското въстание (1863) от Русия в Галиция бягат много полски 
революционери и започват работа предимно като преподаватели. Един 
от тях – Паулин Стахурски-Свенцицки, призовава за „казашка и републи-
канска Украйна“ и въвежда термина „украинец“ като заместител на „ма-
лорус“ или „русин“ – поредната фаза в битката за национални понятия80. 

П. Свенцицки е назначен от галицийските власти за учител по ма-
лоруски език в академическата гимназия в Лвов81. В Галиция се налага 
изписването „украино-русьский“ или „украино-руский“ (за да се отли-
чава от „русский“ – подобно на днешните македонци, които всячески 
бягат от изписването на „ъ“, но няма как да забравят да го изговарят – но 
тази технология на конструиране на различие е стара и ефективна – пак 
заради ирационалния момент – един символ (образ) има повече сила от 
тонове академическа литература).

Полските университетски преподаватели в Лвов, от една страна, 
поощряват украинската национална версия на откъсване от руското кул-
турно пространство и всячески възпрепятстват опитите на русините да 
издадат своя граматика, близка до руския (великоруския) език, а от дру-
га, рядко допускат малорус в своите среди и тази политическа линия 
трае през целия ХIХ в. 

Руската политика сред русините е противоположна на полската – час-
тична подкрепа, която обаче поради непоследователност няма ефект. При 
Александър II (1876) Русия финансира русофилския печатен орган на ру-
сините в Галиция – „Слово“, но това трае само до септември 1880 г., когато 
министърът на вътрешните работи М. Лорис-Меликов спира субсидиите82.

През 1901 г. Лвовското научно дружество „Тарас Шевченко“ отправя 
петиция до австрийските власти за учредяването на „малоруски универси-
тет“83. Професорите се идентифицират като „представители на малоруска-
та наука“ и се оплакват от „полския отпечатък“ на Лвовския университет 
и от рядкото допускане на лекции на малоруски84. Русините се назначават 
в университета само ако отговарят на “gente Ruthenus, natione Polonus”, а 
при избор между поляк и русин за преподавателско място се одобрява кан-
дидатурата на първия без значение какви са научните му качества. Про-
блемът с езика е бил сериозен, защото деканът на философския факултет 
на Лвовския университет отнема думата на проф. Михайло Грушевски в 
академическото събрание, защото говорил на украински, а не на полски85.
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Термините „малоруси“, „украинци“ и „русини“ в нач. на ХХ в. вече 
са утвърдени синоними в Галиция. В други текстове по повод просвети-
телската борба в Лвов украински националисти използват и понятието 
„русино-украински университет“ наравно с „малоруски“.

За русините, които са се полонизирали, се използва понятието 
„твърди русини“ като национални предатели, „които робски се отказват 
от украинските си права“. Украинските националисти в Галиция обаче 
не признават русинската идентичност и повтарят с презрение полската 
теза: „вчерашен поляк – днешен русин“86. Само за сравнение: русините в 
Словакия издигат лозунга „Да си русин не е позор, а чест!“ (2009), а при 
преброяването на населението (2001) цитират русинския будител от ХIХ 
в. А. Духнович. Съвременните украинци болезнено възприемат възраж-
дането на русинската нация и с не по-малко високомерие от поляците 
повтарят тезата: „карпатският русин не е националност, не е национално 
малцинство, даже не е етническа група, това е професия“, зад която стои 
„петата колона на Кремъл“87. 

Явно към петата колона трябва да прибавят и американския сенатор 
Маккейн, който по настояване на русинската диаспора в САЩ убеждава 
през 2007 г. президента В. Юшченко да не пречи на провъзгласяването на 
националността „русин“ в Закарпатието. Джон Маккейн е само вестоно-
сец, но американският интерес към тази млада нация не е случаен – дали 
тя ще запази дуалистичния модел на призната историческа връзка с Ру-
сия и русофилска позиция, съчетана със собствена русинска идентифи-
кация, или обратно, при безхаберие на руските власти ще се развие като 
поредната източнославянска русофобска нация – това е въпросът.

Възраждането на русините е ирационално и в стила на митологич-
ното съществуване на националното съзнание. Битката с националните 
понятия е с променлив резултат и няма вечен победител – опитът да се 
подмени „малоруски“ с „украински“, както и да се заличи „русински“, 
се проваля, защото политическите средства имат краткосрочен ефект от 
гледна точка на историческата вечност, докато културните кълнове на 
националните архетипи могат да се възкресят от един образ, една дума, 
една песен и общността се пробужда. 

Заключение: Многоликият украински Янус
Рационалните фактори за създаването на двете украинските нации 

в двете империи (Австро-Унгария и Русия) през ХIХ в. са:
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– демократическият радикализъм на полската, руската и украин-
ската интелигенция; поставям го на първо място, защото без подкрепата 
на полските и на повечето от руските демократи и социалисти до болше-
виките украинофилите през ХIХ в. и от двете течения (етнодуалистич-
ния модел на Михаил Драгоманов и етноцентричния на Михайло Гру-
шевски) нямаше да могат да се разгърнат и щяха да останат в сферата на 
кръжочното говорене.

– недалновидната политика на руските власти след полското въс-
тание (1863), подложила на репресии всякакъв културен живот на укра-
инската нация, с което я тласка към Галиция, която по силата на либе-
ралния политически живот в Австрия се превръща в лабораторията на 
украинския национализъм по галицийския модел;

– славистичният интерес към фолклора на славянските народности 
в трите империи (руска, хабсбургска и османска);

– геополитическата тектоника по време на Първата световна война, 
катализирала украинския националнообразувателен процес от просве-
тителски проект с федеративна автономия в политически проект за на-
ционален суверенитет.

Ирационалните фактори за формирането на украинския дуализъм 
са в сферата на националната митология:

– казашкият мит, монополизиращ казашката идентичност (забра-
вящ наличието на такава както в Полша, така и в Русия) и идеализиращ 
свободолюбивия стремеж на атаманите (забравящ разбойническите/
хайдушките им практики);

– митът за „истинския“ приемник на древна Рус (при етноцентрич-
ната галицийска идентичност украинците са „истинските“ руси, докато 
руснаците/русияните или москалите са татари, фини, и малко славяни, 
но не и руси; при етнодуалистичната малоруска идентичност „Рус“ е 
общата история на трите самостоятелни нации: руска, малоруска и бе-
лоруска, които съвместяват родството, но запазват оригиналните си спе-
цифики, натрупани от опита на самостоятелно съществуване в различни 
държавни и политически образувания; същата гледна точка възприемат 
и русините (третата украинска нация, най-младата), докато руснаците до 
1917 г. следват имперския наратив: Киевска Рус – Москва – Петербург, 
три народа (малоруски, великоруски, белоруски) – една нация (общо-
руска, руска, русийска). В съвременна Русия този имперски поглед се 
възприема само от крайните консерватори и от част от националистите;
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– първата червена линия е след Втората световна война/Великата 
Отечествена война, когато се раждат нови митологични пластове, за-
дълбочаващи културната несъвместимост между галицийския и мало-
руския модел; тук са всички аспекти на „национализация“ на историята 
след 1991 г. и особено от Оранжевата революция (2004).

– втората червена линия е след условния край на Студената война 
(1991) по време на втория майдан (2013–2014), породил нови герои и ан-
тигерои (т. нар. „Небесна сотня“ на отбраната на майдана, ликвидирана 
от снайперите, без да има пълноценно разследване, но канонизирана от 
Киев, от една страна, от друга страна „Беркут“ (спецназът, пазещ държав-
ността в лицето на Янукович, част от който стана жертва на коктейлите 
Молотов) и Одеса (2 май 2014 – Одеският Хатин), изгорените живи, пре-
ди това измъчвани одесити с антимайданска позиция и георгиевската ле-
тичка за символ, различен от тризъбеца, чиято показна екзекуция в стила 
на нацистките изгаряния на одесити (евреи, комунисти и просто несъг-
ласни с режима) по време на окупацията от немски и румънски войски 
(1941–1944) за пореден път раздели с кръвнина двете украински нации.

Идеалният вариант на положителна национална идентичност 
(съвместно съществуване на двете украински нации плюс русинската) 
има рационален пример – живота на Фадей Рилски от десния бряг на 
Днепър: католик и дворянин (шляхт) с народническа идеология, който 
попечителства и просветителства в православно училище и е женен за 
селянка – и всички са равни, и се уважават без значение от религиозната 
или друга принадлежност.

Но зад този пример стои ирационалната съдбоносна случка от тъм-
ното време на Колиивщина (Клането, 1768), когато католическото момче 
от полско семейство Ромуалд (прадядото на Фадей), вързано на стълба 
за разстрел от православните казаци-гайдамаци (хайдути по поведение), 
запява на малоруски „Пречистая Диво, Маты руського краю“ и животът 
на всички неказаци (поляци и евреи) е спасен.

Напомних пак тази история, защото животът не само на хората, но 
и на народите всъщност е наниз от такива ирационални моменти (ако има 
30-тина, това вече е половин минута от вечността). Но това е лирика, ис-
торията си я позволява само като изключение, но не и като масов процес.

Какъв е алхимичният баланс между рационални и ирационални 
фактори за украинската дуалистична идентичност обаче е трудно да 
се прецени. Напомня на компютър, който при всяко влизане в мрежата 
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променя айпито си и оставя различни виртуални следи, като при това 
може и да те изненада с токов удар. Украинският казус онагледи инфан-
тилността на въпроса „как може да се случва това през ХХI век?“ – по 
календара на маите годината и векът ще са други, по летоброенето на 
евреите – също, развитието на човека донякъде е илюзия.

Както гласи великолепната максима на Леонид Радзиховски „древ-
ните гърци не са знаели, че са древни“. Същото е и с нациите, и мито-
логичното мислене, съчетано с хай тек технологиите, което може да 
произведе като резултат или възторжен урко с айфон, или ренесансово 
поколение, незащитено обаче от примитивния свят на бита, но и едни-
те, и другите повтарят „мита за вечното завръщане“ (на Мирча Елиаде), 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ. РАЗМИСЛИ 

НА ПРАКТИКУВАЩ АРХИВИСТ

Ивелина Караилиева-Димитрова 
РДА – Велико Търново

Професията на архивиста е особена и придобива все по-уни-
версално значение. Архивистите по традиция са специални 

хора. Ето защо не мога да се съглася с мнението, че в бъдеще компю-
търните специалисти и системните администратори ще заменят архи-
вистите. В мрежовото общество обаче практикуващите архивната про-
фесия е необходимо да имат системна университетска подготовка, в 
резултат на която да са налични познания за: историческото минало и 
тенденциите в развитието на съвременната българска държава, право и 
управление; българските и международните институции; основите на 
документалистиката; архивната теория, методика и практика; съхране-
нието на архивните документи, включително и тяхната консервация и 
реставрация; информационните технологии, електронните документи и 
архиви, дигитализацията на културното и историческото наследство и, 
не на последно място, методическия инструментариум на помощните 
исторически дисциплини.

Освен това за упражняване професията на архивиста са не само не-
обходими, а задължителни качества като гъвкавост, стремеж, при това 
постоянен, към самообразоване и повишаване на квалификацията след 
университета, както и едно особено умение да се наднича в бъдещето по 
онзи еклектичен и съчетаващ привидно несъвместими гледни точки на-
чин, известен като ефектът Медичи. Също така наистина е наложително 
прякото участие на архивистите в процесите по формиране, съхраняване 
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и ефективно използване на националните публични и архивни ресурси в 
условията на съвременното високотехнологично гражданско общество.

Следователно на архивиста се налага да познава миналото, да на-
блюдава настоящето и да съзира очертаващите се тенденции в развитие-
то на информационните ресурси в бъдещето.

В рамките на избраната тема ще направя опит да систематизирам, 
макар и най-общо, сегашното състояние на архивната теория и практи-
ка, но от гледна точка обединената територия на университетското об-
разование, практикуването на професията „архивист“ и перспективите 
за развитие на архивната професия. Поради факта, че освен практику-
ващ архивист съм и администратор, ще използвам широко популярната 
в областта на стратегическото управление техника на SWOT анализа, 
разработена от Алберт Хъмфри. В случая ще посоча силните и слабите 
страни, възможностите за развитие и трудностите или предизвикател-
ствата пред въпросното обединено поле, за което стана дума по-горе. В 
него всички участници: университетските преподаватели, студентите по 
архивистика и документалистика, практикуващите архивисти и използ-
ващи архивните документи на практика се срещаме, въздействаме си и в 
крайна сметка се развиваме заедно.

Целта на предлагания анализ са заключителните размисли и въ-
проси относно перспективите за развитие на архивната професия. В слу-
чая ще се имат предвид три важни фактора:

1. Документите и дейностите, свързани с тях, не само в предархив-
ното поле, но и в архивното поле;

2. Работещите с документите – архивисти в учрежденски архиви, 
в архиви от структурата или извън структурата на държавните архиви;

3. Използващите документите – всички обекти или субекти, които 
използват архивните документи и съдържащата се в тях информация и 
могат да бъдат отделно класифицирани според целта на използването. 
Още повече че интересите и очакванията на гражданите към национал-
ните исторически архиви са именно за лесен и бърз достъп.

Силни страни на обединеното поле на архивната 
теория и практика

– Съществува държавен орган, който да провежда държавната по-
литика в областта на архивното дело (Държавна агенция „Архиви“).
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– Разработена е регулираща нормативна база от законови, подзако-
нови и вътрешноадминистративни актове за организация и управление 
на архивното дело в Република България.

– Има университетско обучение по архивистика и документалис-
тика. В Софийския университет това е отделна специалност с вече 12-го-
дишна история, а в други висши учебни заведения е учебно съдържание 
към специалността „История“ или към сродни специалности. Обучение-
то и подборът на специалните предмети са съобразени с изискванията за 
съчетаване на класическата архивистика с новите технологии и съвре-
менните средства за комуникация.

– Въведена е учебна практика на обучаващите се студенти в учреж-
денски и държавни архиви.

– Развива се научноизследователската дейност в областта на архив-
ната теория и практика. Организират се и се провеждат научни конфе-
ренции по актуални проблеми на теоретичната архивистика, историята, 
съвременната организация на архивните институции, професионалното 
образование по архивистика и променящите се изисквания към профе-
сията архивист в съвременния все по-глобализиращ се свят.

– Развива се методическата дейност. В рамките на проект, финан-
сиран от ОПАК, са издадени шест свитъка на Методически кодекс (ме-
тодическо помагало по архивна теория и практика), който включва ак-
туализирани части на стария и добре известен Методически кодекс от 
далечната 1982 г., както и съвсем нови части, чиято поява е продиктува-
на от масовото навлизане и развитие на информационните технологии.

– В т. нар. предархивно поле, в публичната администрация и в уч-
режденски архиви на държавните и общинските институции, както и на 
бюджетните организации, работят все повече дипломирани и подготве-
ни архивисти.

– Издава се специализирана архивна периодика.
– Информационната система на държавните архиви е вече факт. 

Достъпът до нея се осъществява от интернет страницата1 на Държавна 
агенция „Архиви“, която се обновява непрекъснато. От същата страница 
могат да се изтеглят и актуализираните свитъци на Методическия кодекс2.

Слаби страни на обединеното поле на архивната 
теория и практика

– Архивната професия е все още слабо популярна.
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– В станалите традиционни Университетски четения по архивис-
тика се споделя мнение за подценяване на профилираното стартово об-
разование при кандидатстване за работа в архивите, но това се дължи 
по-скоро на факта, че в действащата нормативна база, свързана с ор-
ганизирането и провеждането на конкурси за назначаване на свободни 
работни места в Държавна агенция „Архиви“, не съществува категорич-
но изискване кандидатите да имат диплома по архивистика и докумен-
талистика или допълнително получена професионална квалификация. 
По същата причина с особени предимства не се ползват и получилите 
сертификати от организирани в архивите стажове.

– Българската архивна колегия като цяло няма и собствена професио-
нална организация, която да я представлява в структурите на Международ-
ния съвет на архивите, в който членува само Държавна агенция „Архиви“.

– Недостатъчното технологично развитие, финансовото и техниче-
ското обезпечаване на архивите продължават да бъдат факт.

– Освен това информационните технологии предоставят редица 
предимства, отварят нови пътища и възможности, но се появяват и мно-
го проблеми за решаване – напр. съхранението на електронните доку-
менти, защитата на авторските права, личните данни, интелектуалната 
собственост, степента на свободен достъп до документи в интернет.

Възможности, произтичащи от вътрешни 
 фактори

– Възможност за разработка, финансиране и изпълнение на съв-
местни проекти в рамките на архивната колегия или извън нея.

– Целенасочено формиране на култура за опазване на електронни-
те документи.

– По-пълноценно могат да се използват възможностите на мулти-
медийните учебни пособия, включително за повишаване квалификация-
та на новоназначени служители, работещи с архивни документи.

– Възможно е засилване на връзката между университетите и архи-
вите чрез съвместни срещи в архивната колегия по актуални проблеми 
на архивната теория и практика, които да са в свободен формат. В мо-
мента има сключени договори за сътрудничество и съвместна дейност 
между Държавна агенция „Архиви“ и висши училища, но те не коменти-
рат точно такава посока на сътрудничество.
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– Съществуват и неизползвани възможности за сътрудничество и 
съвместна дейност с музеи, библиотеки, други организации, а също и 
публично-частно партньорство.

– Друга възможност е валоризация (фр. valorisation в см. установя-
ване цена по нов курс; преоценявам) на архивните документи.

Възможности, произтичащи от външни  
фактори

– Наличие на международни стандарти за архивно описание и ре-
гламенти на Европейския съюз.

– Наличие на многоезичен речник на архивната терминология, 
който може да се открие на сайта3 на Международния институт за ар-
хивна наука в Триест – Марибор, достъпен на 25 езика.

– През XXI в. настъпиха значителни технологични промени, от-
разяващи се върху формирането, опазването и използването на доку-
ментите. Именно развитието на информационното общество прави т. 
нар. преминаване от „владеене към достъп“ по лесно. Технологичният 
трансфер променя обхвата на институциите на паметта и връзките меж-
ду тях и обществото. Модерният термин на „облачните технологии“ на-
бира все по-широка популярност, но все още не е дефиниран достатъчно 
прецизно. Предархивното поле се променя и поставя нови изисквания 
постоянно. Интернет позволява „сверяване на часовника“ чрез наблю-
дение върху това, което правят другите страни в областта на архивната 
теория и практика. Развитите технологии дават истинска възможност за 
творчество, креативни и нестандартни решения и сътрудничество, което 
Италия и Испания, например, вече използват в проекти като „Истори-
чески атлас на Милано“ и реализираното приложение за Гугъл мап на 
Испания. През 2007 г. започва изпълнението на съвместен проект меж-
ду Държавния архив в Милано, Политехническия институт в Милано 
и Агенцията по териториално устройство на регион Ломбардия (иден-
тична с българската служба по кадастър), който съвместява и използ-
ва даденостите и възможностите на трите изброени институции с цел 
опазване и възстановяване на националното богатство. С техническите 
възможности на Политехническия институт са дигитализирани всички 
налични в архива и кадастъра карти (оригинали и микрофилми), от раз-
лични периоди, а също и репродукции на карти. Чрез специален софтуер 
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картите се наслагват една върху друга, като по този начин се проследя-
ват промените в територията на град Милано назад и напред във време-
то, за различни исторически периоди, включително за съвременността. 
Потребителят има възможност да проследи развитието на което и да е 
произволно избрано място в Милано от съвременността до най-ранните 
периоди, за които има съхранени исторически карти. Проектът позво-
лява да бъдат възстановени изгубени, повредени, с лошо качество или 
фрагментирани исторически карти. Разработеното в сътрудничество с 
архивите приложение за Гугъл мап в Испания позволява при търсене на 
определен обект, улица или местност в Испания автоматична препратка 
към съотносими исторически документи, съхранявани в архивите.

– Границите са отворени и съществуват възможности за обучение, 
допълнителна квалификация и обмяна на опит в страни от Европейския 
съюз. Такъв пример е ежегодното Есенно архивно училище на Между-
народния институт по архивна наука в Триест – Марибор.

– Международното сътрудничество със сродни организации пре-
доставя широко поле за изява: българските държавни архиви са предста-
вени в Международния съвет на архивите, Европейския борд на нацио-
налните архивисти, Групата на европейските архивисти към Европей-
ската комисия и в други международни организации.

– Българските архиви, библиотеки и музеи участват и в между-
народни проекти: Европеана; АПЕХ и DLM (проекти за дигитализация 
на европейското културно наследство), АПЕ-нет, Европейски кодекс за 
управление на архивните институции (като този кодекс се подготвя въз 
основа на чл. 38 от предложението на ЕК за Регулация, засягащо защита-
та на личните данни, и българските архиви участват в работата по струк-
турата на кодекса, който се предвижда през 2014 г. да бъде завършен).

– Професията архивист е в Регистъра на регулираните професии и 
упражняването ѝ е лицензирано на общностно ниво. Утвърден е общо-
приет образователен ценз за професията.

– И съвсем не на последно място – съществуват възможности за полу-
чаване на допълнително финансиране по европейски програми и фондове. 

* * *

В заключение ще си позволя малко „еретични“ мисли и въпроси, 
а те са породени от факта, че докато подготвях настоящата разработка, 
ясно си давах сметка, че сме прекарали доста време, за да сегментира-
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ме нашето архивно поле, опитвайки се да очертаем, регламентираме и 
подредим отделните му съставни части и в това сме се справили много 
добре. Но сега е едно по-различно време, което изисква по-голяма бър-
зина и друг подход. Вече е наложително да обърнем повече внимание на 
това, как отделните сегменти взаимодействат не само по между си, а как 
въздействат на системата като цяло, надхвърляйки и националните гра-
ници, и границите на отделните дисциплини, и границите на умовете ни.

Поколението ни е израснало с т. нар. хартиена култура, знаем как-
во означава тя и как се оперира с нея, а трябва да възпитаме у децата си 
отношение към информацията, но вече в далеч по-различни условия? 
Знаем ли как да го направим и кое е правилно? Тук е удачно да спомена 
за реализиран проект в архива в Антверпен (Кралство Холандия). През 
2006 г. градската управа в сътрудничество с Градския архив започва ра-
бота по проект офис без хартия, насочен към използване на дигитални 
документи в градските архивни служби. Целите на проекта са: гаранти-
ране на административната прозрачност; преустановяване дублирането 
на работата и елиминиране на хартиените документи. Резултатите от 
него показват ръст на административната ефективност, но всички учас-
тници и анкетирани потребители са изразили значителни резерви по от-
ношение унищожаването на хартиените документи. В Кралство Белгия, 
а и не само там, все още юридическа стойност имат само хартиените до-
кументи въпреки наличието на техни електронни варианти. Причината 
е, че техниката, която оперира с електронните документи, а също и но-
сителите, все още не могат да гарантират тяхното постоянно запазване.

Известно е, че умът ни работи като използва първо най-лесната 
пътека – предишната асоциация, това, което вече знаем, етикетът, който 
вече сме поставили. Но какво би се случило, ако за кратко време свалим 
асоциативните си бариери? Как да намерим пресечни точки с науки, на-
учни дисциплини, сфери, дейности, организации, с които привидно ар-
хивите нямат пресечни точки или с които нямаме пряко взаимодействие? 
Как се справят с архивите си големите частни компании? И не точно в 
България? Би било интересно и различно да се знаят техните потребно-
сти и техният начин за справяне с предизвикателствата. 

Как функционират и се развиват другите национални архиви, кои-
то не са били под влияние на предишния съветски архивен модел, харак-
терен за тоталитарната държава и принципи на управление, както архи-
вите в България през периода 1951–1989 г.? 
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През 2012 г., в рамките на изпълнение на Проекта Изготвяне на 
функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикас-
ността, финансиран от ОПАК, Държавна агенция „Архиви” направи 
проучване в страни членки от Европейския съюз относно практики за 
функционално и организационно структуриране в областта на управле-
ние на архивите. Отзоваха се 13 страни членки на Европейския съюз, 
сред които Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Литва, Малта, Шотландия, 
Румъния, Словакия, Германия, Португалия, Гърция и Австрия. Това поз-
воли изготвянето на сравнителен анализ на идентифицираните добри 
практики, свързани с функциите на архивната администрация, органи-
зационната структура, модела на управление, юрисдикцията, стратеги-
ческите приоритети, комплектуването на архивни документи, контрола 
върху фондообразувателите, планирането и отчитането на дейността, 
аутсорсваните процеси, финансирането и не на последно място – авто-
матизираните информационни системи, дигитализацията, е-документи, 
използваните международни информационни стандарти за описание.

Съвременното мрежово общество дава възможност за неограни-
чена комуникация. Защо архивната колегия няма база данни за идеи и 
гледни точки? База данни, която да се попълва от учени, професионални 
архивисти и студенти. Мисля, че количеството на идеите не бива да ни 
плаши, тъй като то естествено ще доведе и до качество на идеите. После 
ще преценяваме кое е приложимо. Всяка идея ще има посока и ние сме 
способни да проследим с въображение дали посоката е правилна. Въпро-
сът е, че ще имаме избор. Произволните комбинации от идеи могат да 
бъдат полезни или да вдигнат мъглата от привидно невидимите пътища.

Ние обучаваме и практикуваме в определени рамки. Те означават, 
че изучаваме решенията, стратегиите, формулираните мисии на между-
народните архивни организации и ги следваме. Този подход е правилен, 
но какво би станало ако си позволим да оцветяваме извън контурите на 
съответната рисунка? Така или иначе архивите са епицентър на различ-
ни исторически епохи, цивилизации, култури, професии, дисциплини и 
т. н. Защо не се възползваме от това? Защо не валоризираме отношение-
то си към архивите, към архивната професия и към документите, които 
съхраняваме? Имам предвид и нашето собствено отношение. Важно е 
всичко онова, което може да направи професията ни интересна, атрак-
тивна, вълнуваща. Защо се лишаваме от въображение в момента, в който 
прекрачим прага на архива?
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Все още ние използваме интердисциплинарния подход сравнител-
но спестено, респ. ограничено. Не само в архивната наука се наблюдава 
нарастващо специализиране на познанията. Дисциплините стават все 
по-раздробени, разбиваме света, в който се реализираме професионално 
и социално, на все по-малки и по-специализирани части. Дали това раз-
дробяване не може да се обръща от време навреме и в обратната посока, 
за да събаря въображаемите граници между науките? Предизвикател-
ството на съвременната епоха е точно търсенето на общото в различното. 
Какво можем да „откраднем“, да научим или какво можем да направим 
заедно с екологията, архитектурата, математиката, изобразителното из-
куство, медицината, философията, бизнеса, а защо не и с психологията 
и филантропията? Как да привлечем „инвеститори“ за архивите? Освен 
европейски проекти, в много страни се използват и възможностите на 
публично-частното партньорство. Необходимо е да потърсим възмож-
ните пресечни точки, защото точно те са мястото, на което се генерират 
работещите идеи. Или поне най-доброто място. Безспорно ще се изпра-
вим пред предизвикателства. Но кой казва, че те са Великата китайска 
стена?! Ами ако отвъд тях стоят едни модернизирани, творчески рабо-
тещи, търсени, атрактивни и повече уважавани и разпознаваеми архиви. 
Ами ако отвъд тях стои перспективата – не ние, а другите да се учат 
от нас и съответно да аргументираме и получаваме подобаващо финан-
сиране. Защото нациите в отделните държави, на общностно равнище 
или в глобален аспект винаги ще оперират, ще искат, търсят, съхраня-
ват, създават информация, която ще е необходима и трябва умно да се 
управлява. Даже се изкушавам да подчертая: гениално да се управлява. 
Възникващите в такава групова динамика конфликти също може да се 
избегнат при едно умно управление. Защо стоим зад това, което се случ-
ва, наблюдаваме го, чакаме го да очертае някаква тенденция и след това 
строим стратегии, които да му отговарят като калъп? Можем да погле-
днем на архивите по различен начин, от различна гледна точка, а защо 
не и от няколко едновременно.

Образованието има склонност да се фокусира върху установеното 
за валидно в дадената област. В случая – архивната наука. Доброто обра-
зование задължително ще научи студентите на основните методи, на то-
ва което учените са споделили и изследвали чрез опита. Но всичко това 
те ще използват, за да изградят собствено познание, а здравото „привърз-
ване“ с научения начин за вършене на нещата не винаги е най-работещо. 
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Важно е студентите да научат колкото се може повече неща за архивите, 
но заедно с това трябва да се стимулира и тяхното въображение и само-
усъвършенстване, а и смелостта им да рискуват да погледнат и от друг 
ъгъл. Необходимо е да се търси баланс между задълбоченост и размах 
на познанието, защото новите пътища обикновено съзира подготвеният, 
но също и отвореният към новото ум.

Бележки
1 <http://www.archives.government.bg/>.
2 <http://www.archives.government.bg/519Методически_кодекс,_2013 

&search=Методически+кодек>.
3 <http://www.iias-trieste-maribor.eu/index.php?id=61&L=1>.
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Какво изниква в съзнанието ни, когато чуем думата стандарт? 
Мнозина имат свое обяснение и то в определена степен се при-

покрива със „строгата“ дефиниция на Международната организация по 
стандартизация – МОС, (International Organization for Standardization 
– ISO): Документ, създаден чрез консенсус и одобрен от признат орган, 
който определя за общо и повтарящо се прилагане правила, насоки или 
характеристики за дейности или техните резултати за постигане на 
оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства. 

Заб. Стандартите трябва да се основават на потвърдени резул-
тати от науката, от техниката и практиката и да са насочени към 
постигане на оптимална полза за обществото1. Формулировката звучи 
сложно, но в случая е необходима, защото е отправната точка към темата 
за спецификацията MoReq (Model Requirements for the Management of 
Electronic Records), но в качеството ѝ на стандарт.

В случая се използва нов термин, т. нар. спецификация: документ, 
който определя техническите изисквания, на които трябва да отгова-
ря един продукт, процес или услуга.

Заб. Техническата спецификация трябва да посочва при необхо-
димост начина (начините) на действие, чрез който (които) може да се 
определи, че дадените изисквания са удовлетворени.

Техническата спецификация може да бъде стандарт, част от 
стандарт или документ, независим от стандарта2.

Уточнение само за руската версия: Английският термин technical 
specification и френският spécification technique може да се отнася до оп-
ределен вид стандарт, което обикновено съответства на руския термин 
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„стандарт технических условий“ или „стандарт технических требова-
ний“, част от стандарт – раздел „Технические требования“ в стандарта 
или самостоятелен документ (документ технических условий)3.

Създаване на MoReq
През 1996 г. DLM – Forum4 предлага изработване на специфика-

ция с общи изисквания за управление на електронните документи, която 
Европейската комисия се ангажира да инициира и ръководи. Идеята се 
реализира от Directorate General for Enterprise в периода 1999–2001 г. в 
рамките на програмата Interchange of Data between Administrations (IDA). 
Работата се извършва от екип от експерти от няколко страни и с подкрепата 
на международни организации. В резултат през 2001 г. е завършен въпрос-
ният MoReq: Model Requirements for the Management of Electronic Records5. 

Постигнатото не е съвършено и това налага DLM – Forum да се 
обърне отново към Европейската комисия, която още веднъж приема да 
финансира следващия етап от разработката. Тя се осъществява в рамките 
на 2007 г. с участието на над 200 експерти, заинтересовани организации 
и партньори6. Готовият MoReq2: Model Requirements for the Management 
of Electronic Records е публикувана в началото на 2008 г. Последният 
(засега!) етап е MoReq 2010 (Modular Requirements for Records Systems). 
Предлага се за коментар и обсъждане през 2010 г., а окончателния вари-
ант е публикуван на 6 юни 2011 г. Той е естественото продължение на 
MoReq (2001) и MoReq2 (2008).

Развитие на MoReq
MoReq (2001)7 описва типовите/моделните изисквания (Model Re-

qui rements) към управлението на електронни документи (Management of 
Electronic Record) чрез автоматизирани системи за управление на електрон-
ни документи (ERMS). При създаването ѝ са взети предвид изискванията 
на архивисти и документалисти, но интерпретирани по начин, подходящ 
за осъществяване в електронна работна среда. Заложените изначално над-
националност и моделност, позволяват на всяка организация, решила да 
се съобрази с MoReq, да включи при изграждане на собствена ERMS онези 
MoReq функционални изисквания, които са от значение за нейната дейност8. 

Проектирана по начин, който гарантира практичност и широко 
приложение, спецификацията MoReq не посочва конкретна/задължител-
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на ERMS, а само основните елементи, които системата трябва да съдър-
жа, за да се гарантира правилното управление на документите през це-
лия им жизнен цикъл. Следваната съзнателно и последователно широка 
рамка предопределя резултата, а именно: видът на системите ще зависи 
от характера на различните организации и всеки потребител, ще трябва 
да се определи как функционалностите на ERMS могат да бъдат прило-
жени, за да отговарят на неговите изисквания9. 

Друг важен аспект от ERMS по MoReq – едновременно технологи-
чен, документален и архивен, е, че електронната система трябва да може 
да се интегрира и с друг тип системи (EDMS)10, което да осигурява упра-
влението на документи (електронни и неелектронни) във всички етапи 
на техния жизнения цикъл – документосъставяне, регистрация, класи-
фикация, документооборот, учрежденско съхранение, унищожаване или 
предаване за историческо съхранение11. Тук е мястото да се обърне вни-
мание на още един много важен аспект от визията, която защитава архив-
ната колегия по отношение архивната функция (аrchival function) на до-
кументите. Още през 1997 г. в Guide for Managing Electronic Records from 
an Archival Perspective споменатият термин е дефиниран: „Архивната 
функция е тази група от свързани дейности, които допринасят и са 
необходими за осъществяване на целите свързани с опазването и съх-
ранението на архивни документи, както и да гарантира, че тези до-
кументи са достъпни и разбираеми12. Обяснението е, че тя съществува 
и извън/независимо от архива като институция и много често не само 
архивите са свързани с нея. А в електронна среда дейностите, свърза-
ни с архивната функцията на документите започват на практика много 
преди тяхното създаване – още с разработването на системата за доку-
ментооборот. Следователно различни участници могат да бъдат (и са) 
включени в осъществяването на архивната функция, в това число, но не 
само, фондообразуватели, регистратори, документалисти и архивисти13.

Фундаментът на MoReq, е че функционалните изисквания към 
ERMS като основно IT решение за управление на електронни и в по-мал-
ка степен хартиени/аудио-визуални документи) винаги е съобразено със 
стандартите (ISO и архивни)14, които определят характера, обхвата и 
същността на ERMS15.

Ролята и мястото на ISO стандартите е ясно дефинирана: всяка сис-
тема трябва да отговарят (фактически и юридически) на съответни-
те стандарти, с препоръка за използване на отворени спецификации и 
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формати, а не на собствени/патентовани16. Безспорно, с най-голяма 
„тежест“ от групата на техническите стандарти17 спрямо MoReq е ISO 
1548918. По-конкретно, този стандарт в случая допринася за решаването 
на следните въпроси:

– „отстъпва“ на MoReq част от терминологията си; 
– присъства в елементите за управление на документи (независимо 

от техния формат или носител), а също и в указанията за управлението 
им и резултатите, които трябва да бъдат постигнати от организациите, 
създали съответните регламенти19; 

– разпознава се в принципите относно създаването и функциони-
рането на ERMS;

– вписва се в разбирането за споменатия жизнен цикъл на докумен-
та20, което кореспондира пряко с теоретичните постулати на класическа-
та архивистика. 

В създаването на MoReq е използвано най-доброто към онзи момент 
– 2001 г., като методически ръководства, спецификации и модели, свър-
зани с управлението и дългосрочното съхранение21 на документи в елек-
тронна работна среда22, които предоставят възможни решения. Сред тях се 
открояват Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS), 
Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description, Guide 
for Managing Electronic Records from an Archival Perspective (Committee 
on Electronic Records, International Committee On Archives, ICA Study 8) и 
Guidelines on best practices for using electronic information (DLM Forum). 
Всички те, заедно с известния професионален информационен архивен 
стандарт ISAD (G) – General International Standard Archival Description, 
изграждат конструкцията на MoReq23, а не само формулират неговата фи-
лософия. Тя се основава на неотменното единство на технологичната и 
архивна парадигма. Това означава, че ERMS е гарантирана чрез стандар-
ти, изисквания, спецификации, ръководства, формати (ISO и архивни)24. 
Въпросната система едновременно е средство, инструмент, техноло-
гия, среда (регламентирана, сигурна, защитена!), в която се осъществя-
ва жизненият цикъл на документите. Чрез ISO стандартите софтуерните 
MoReq решения гарантират технологични правила, процедури, политики 
и резултати, които са съобразени с изискванията на съвременния доку-
ментален и архивен мениджмънт. В тази връзка определящ е моделът 
на йерархична организация на делата , респ. класификация25 в рамките 
на ERMS, в който се възпроизвежда класическата връзка номенклатура 
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на делата – дело – документ26. Визираният модел е всъщност адаптиран 
вариант на посочения стандарт ISAD (G)27.

Този модел остава неизменен при разработването и на следващите 
MoReq изисквания, което на свой ред гарантира константност на пара-
дигмата жизнен цикъл на документа, както и съобразяване с техноло-
гичното развитие. Като цяло изискванията на MoReq са формулирани 
по начин, който е ясен и недвусмислен за документалисти и IT специа-
листи. Ето защо самият стандарт е придобил значение и като един вид 
протокол между потребители и създателите на IT решения.

* * *

Следващата версия на спецификацията MoReq2 е от 2008 г. 
Промените в информационните технологии през периода 2001–2008 г. 
оказват влияние върху създаването, регистрацията, управлението и съх-
ранението на електронни документи, поради което и версията MoReq2 
отразява новите технологични реалности във връзка с формирането и 
опазването на съвременните публични документални и архивни ресур-
си. Разработката изцяло е съобразена с приетите нови стандарти (ISO 
и архивни), и най-добрите практики. Подобно на версията от 2001 г., в 
новата версия изрично се отбелязва, че теоретични въпроси, свързани 
с документооборота, вземането на решения, управленския контрол и т. 
н. не се разглеждат в спецификацията28. Както при предходния MoReq 
обаче са взети предвид изискванията на архивисти и документалисти, но 
приложени по начин, съобразен със спецификата на работа в електрон-
на работна среда. Този подход позволява да се интегрират по подходящ 
начин изискванията за работа с документи в електронна работна среда с 
тези на класическата документална и архивна теория29.

Прави впечатление, че ключовото понятие в MoReq2 е еволюция30. В 
същото време се запазват и актуализират: терминологията; целите и обхва-
та/рамката на спецификацията31; гледната точка към същността на EDMS32 
и ERMS33 и интеграцията между тях34; наднационалният характер; модел-
ността и възможностите за избор на определен тип изисквания в зависи-
мост от спецификата на всеки конкретен случай; идеята за йерархичната 
организация на документите35; философията на жизнения цикъл36 и т. н. 

Посочената приемственост и новото съдържание проличава в конте-
кста на споменатите стандарти, изисквания, спецификации, ръководства, 
форматите (ISO и архивни)37, които в своята съвкупност са фундамент и 
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на MoReq2. Сред техническите стандарти отново се акцентира върху ISO 
1548938, който също присъства в терминологията, принципите на създа-
ване, обхвата, характера и функционирането на ERMS, в разбирането за 
същността и реализацията на жизнения цикъл на документа39. Логично се 
появяват и нови в случая стандарти ISO 14721 – Open archival information 
system – Reference model (OAIS), ISO 15836; The Dublin Core metadata 
element set, ISO 15801 – Information stored electronically – Recommendations 
for trustworthiness and reliability, ISO 18492 – Long-term preservation of 
electronic documentbased information, ISO 19005 – Electronic document 
file format for long-term preservation, ISO 23081 Metadata for records и др. 
Всички те стандартизират изисквания, формализират процеси, налагат на 
практика спазването на процедури, осигуряват съвместимост и гаранти-
рат съответния резултат. Става въпрос за жизнения цикъл на документа, 
който се гарантира чрез електронни системи за управление на докумен-
тите40. Именно ISO 23081 засилва архивния акцент в ERMS. А във връзка 
с въпросния жизнен цикъл се пояснява, че съществуващите стандарти 
за архивно описание ISAD (G) и ISAAR (CPF) в голяма степен се при-
покриват с метаданните за управление на документи, тъй като и двата 
стандарта са съобразени с документиране на работния контекст и с про-
цесите на управление. Относно управлението на архивите, включително 
архивното описание, това е допълнителна и продължаваща дейност само 
за тези документи, които са идентифицирани като притежаващи архивна 
ценност. Затова се препоръчва създаване и използване функционалност, 
която позволява пренасяне на метаданни между системите за управле-
ние за документи и системите за архивен контрол41. Познатият от MoReq 
професионален архивен стандарт ISAD (G)42 и „новият“ ISAAR (CPF)43 
са неотменна и концептуална част от MoReq2 и обоснованата идея, че 
единствено стандартите, изискванията, спецификациите, ръководствата, 
форматите (ISO и архивни)44 гарантират функционирането на ERMS по 
начин, който я превръща в регламентирана, сигурна и защитена среда за 
целия жизнен цикъл на документите. И най-важната в случая гаранция – 
съхранената и IT обоснована концепция за единство на технологичната 
и архивна парадигма, което е възможно в рамките на ERMS решения45. 

В контекста на приемствеността и развитието се вписва едно от 
най-значимите новости в MoReq2 – т. нар. Нулева глава. Основното е, че 
тя дава възможност при превода и утвърждаването на MoReq2 от отделни-
те държави да се вземат предвид и въвеждат националната терминология, 
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закони, изисквания и традиции в документалния мениджмънт. Това озна-
чава, че в различните части на света технологичните MoReq2 решения ня-
ма да следват буквално формулираните основни понятия46, модела обект 
– връзка47, типови/моделни изисквания към класификационната схема48 
и т. н., а е начин да се създадат по-гъвкави национални варианти, но без 
MoReq2 да променя същността и философията, наследени от предходния 
вариант MoReq49. Решението за разработването специално на разглеж-
даната глава е важна стъпка към нещо, което съхранява силата, отстоява 
принципите и утвърждава MoReq2 като стратегическо и стандартизиращо 
решение едновременно на международна и национално равнище.

Друга новост и основна характеристика е включването за първи 
път на режим за тестване и сертифициране, което да покаже дали съз-
дадените технологични решения са съвместими със спецификацията. С 
цел да се подкрепи и улесни процеса на изпитване и сертифициране, в 
MoReq2 се въвежда модел на метаданни, както и XML схема, която цели 
определянето на общ формат за пренос (migration) в рамките на различ-
ните IT решения и приложения50.

* * *

MoReq2010 е последната до момента реализация на спецификаци-
ята и най-революционната в сравнение с посочените по-горе предходни 
версии. Първото, което прави впечатление, е промяната в наименование-
то. Разчитането на абревиатурата MoReq (2001) и MoReq2 (2008) е иден-
тично – Model Requirements for the management of electronic records, но 
тази на MoReq2010 вече е с промяна: Modular Requirements for Records 
Systems. Това означава и друга концепция – за „модули“ (modular), а не 
модели/типове. 

Според Джеймс Лейпин /James Lappin/, MoReq2010 всъщност пре-
с тава да споделя три големи идеи и да се стреми към три големи цели на 
MoReq и MoReq2:

– идеята за делото в ERMS и електронната документация ка-
то еквивалент на делото във формата традиционен (хартиен) носител. 
MoReq 2010 г. го заменя с понятието от новата концепция за агрегация 
(aggregation)51;

– идеята за единната йерархична класификация посредством но-
менклатурата на делата, която да е се прилага по отношение на всички 
документи и групи от документи в рамките на дадена административна 
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структура. Формулира се концепцията за MoReq2010 compliant records 
systems (MCRS), която допуска възможността да съществуват няколко 
типа класификации на документи. Ако документът е класифициран в 
повече от една, то тогава една от тях трябва да бъде определена за пър-
вична класификация за този документ. А основната класификация е тази, 
която определя срока за съхранение на документа;

– идеята за един и същи модел на ERMS, която да отговори на нуж-
дите на всички организации във всички сектори. MoReq2010 е създаден 
така, че ядрото на съдържа само изисквания, които са общи за всички 
или повечето организации. Ако един сектор има специфични изисква-
ния, то към MoReq 2010 се създава модул, който да отговори на възник-
налата потребност52.

На практика модулността е различна от one size fits all подхода, за 
който са „обвинявани“ MoReq и MoReq2. Тя залага на ясно формулирано 
ядро от основни функционалности (модулни и гъвкави), които се спо-
делят от много различни видове документни системи53. Това позволява 
свързването на MCRS – MoReq2010 compliant records systems, с тясно 
специализирани софтуерни приложения, които във версиите от 2001 и 
2008 г. не биха били признати за ERMS54.

Да погледнем към MoReq2010 през призмата на стандартите, 
подходите и концепциите, свързани с въпроса – как се управляват до-
кументи в електронна работна среда? Отговорът е: чрез новите MCRS, 
чието изграждани и функциониране се базира на ISO 15489: ... може 
би най-влиятелния международен стандарт свързан с управлението на 
документи55. Това неминуемо задължава MCRS да гарантира процесите 
и процедурите по: 

– създаване и регистриране на документи;
– класификация на документи56;
– определяне на срокове за съхранение на документи; съхранение 

и работа с документи; контрол на достъпа до документи;
– унищожаване на документи;
– управление на документирането на работа с документи57.
Последователността от процеси очертава жизнения цикъл на доку-

мента, който е и същност на MoReq201058. В тази връзка и новата концеп-
ция, включително споменатото понятие агрегация (aggregation)59, не зву-
чи толкова различно и непознато, когато откриеш, че в MoReq2010 агре-
гация може да представлява традиционно дело или папка с документи60. 
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Идеята кореспондира пряко с философията на номенклатурата на делата 
със срокове за тяхното съхранение. Тя е средство за систематизиране на 
документите, която е ясно дефинирана61 и обвързана в спецификацията с 
последващия процес – регламентирано унищожаване62 на документи63 или 
тяхното съхранение с оглед дейността на организацията или други цели.

Тук е мястото да споменем още един технически стандарт, който е 
в основата на MoReq2010 – ISO 23081, който регламентира процесите за 
управление на метаданни за документи в електронна работна среда. Той е 
тясно свързан с ISO 15489, който изисква използването или метаданни, за да 
има пълна яснота за всичко, което се случва с всеки конкретен документ64. 
Трябва да се отбележи, че MoReq2010 възприема и следва този подход65. 

* * *

През трите етапа в процеса на своето разработване и усъвършенства-
не MoReq неизменно се придържа към следните принципи и подходи: 

1. Ръководи се от постиженията на съвременната теоретична архи-
вистика и документалистика, което позволява да се определят адекват-
ни изисквания за работа с документите (електронни и неелектронни) в 
електронна работна среда в рамките на целия им жизнен цикъл;

2. Следва философията на жизнения цикъл на документа с всички 
произтичащи от нея характеристики на съответната електронна систе-
мата за управление на документи – ERMS, EDMS, EDRMS, MCRS; 

3. Фокусира се върху функционалните изисквания за управление 
на електронни документи с помощта на системи за тяхното управление;

4. Съобразява се и включва в изискванията си към електронните 
системи за управление на документи, стандарти и ръководства (ISO и 
архивни), които гарантират технологична съвместимост и актуалност;

5. Не се влияе от националните специфики, поради което може 
лесно да се адаптира към всяка отделна държава, независимо от прин-
ципите на управление и съществуващите практики.

Фактът, че MoReq непрекъснато се усъвършенства чрез съответни-
те варианти от 2001, 2008 и 2010 г., доказва че в очертаната от посочени-
те пет неизменни принципа рамка се наблюдават промени, обусловени 
от технологичните трансформации и изискванията за работа с електрон-
ни и традиционни документи в електронна работна среда. 

Ако си припомним отново определението за стандарт, ще откри-
ем, че спецификацията MoReq в голяма степен отговоря на съответните 
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изисквания. Не е случайно, че през годините в специализираната ли-
тература термините спецификация66 и стандарт67 се възприемат и ко-
ментират еднозначно. И сигурно не е преувеличено, когато в началото 
на MoReq2010 четем: Дори и най-ранната публикация MoReq винаги е 
имала изброените по-долу характеристики: 

– Универсален обхват и приложение – MoReq е международна спе-
цификация и е използвана и разпространена в голям брой държави, вклю-
чително извън Европа;

– Предлага се на много езици – MoReq и неговият наследник MoReq2 
са преведени на повечето европейски, а и други езици;

– Де факто стандартизира (De facto standardisation), въпреки че 
първоначално е замислен като спецификация, а не като де юре стандарт 
(De jure standard), днес MoReq се признава като фактически индустри-
ален стандарт поради своята универсалност, достъпност и одобрение68.

Бележки
1 EN 45020:200 – Standardization and related activities – General vo-

ca bulary (ISO/IEC Guide 2:2004) В качеството си на „терминологичен 
стандарт“ той е многоезичен и запознава с термините и на други езици, 
освен английски – френски (fr), руски (ru), на немски (de), испански (es), 
италиански (it), холандски (nl) и шведски (sv). В случая – „стандарт“ – 
(fr) norme (de) Norm, (es) norma; (it) norma; (nl) norm; (sv) standard и (ru) 
стандарт.; Вж. и БДС EN 45020:2007 Стандартизация и свързаните с нея 
дейности. Речник на общите термини (ISO/IEC Guide 2:2004), 3.2, с. 16.

2 БДС EN 45020 Стандартизация и свързаните с нея дейности. Реч-
ник на общите термини (ISO/IEC Guide 2:2004), 3.4, с. 18–19.

3 Всъщност терминът е „техническа спецификация“ и на немски 
(de), испански (es), италиански (it), холандски (nl) и шведски (sv), съ-
от ветствието е: de technische Spezifikation; technische Beschreibung; es 
especificación técnica; it specificazione tecnica; nl technische specificatie; sv 
teknisk specifikation (Пак там. § 3.4).

4 Създаден е през 1994 г. от Европейската комисия, която се основава 
на заключенията на Европейския съвет в Resolution 94/C 235/03 от 17 юни 
1994 г., относно необходимостта от по-голямо сътрудничество в архивната 
област. Първоначално DLM е акроним на френското “Données Lisibles par 
Machine“, но на конференция в Барселона (Испания), през 2002 г. е взето 
решение DLM да се разчита като англоезичното “Document Lifecycle 
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Management”; повече за историята на DLM Forum вж. European commis-
sion introduction: the DLM-Frum, MoReq and the European commission – 
<http://dlmforum.typepad.com/History_of_DLM_Forum_and_MoReq.pdf>; 
<http://www.dlmforum.eu/files/proocedings/2005%20DLM%20Forum%20
Conference%20Budapest/Paper_EC_FrankBrady.pdf>; вж. и Fresko Marc 
Invited Paper: MoReq2: a European Contribution to the Preservation of Electronic 
Records – Статията е публикувана в сборника от конференцията Digital 
Curation Practice, Promise and Prospects (DigCCurr2009 – <http://www.ils.
unc.edu/digccurr2009>), провела се в Съединените американски щати през 
април 2009 г.. Достъпна на адрес: <http://www.docstoc.com/docs/28144404/
Invited-Paper-MoReq2-a-European-Contribution-to-the-Preservation>.

5 European Commission, MoReq: Model Requirements for the manage-
ment of electronic records. INSAR (Information Summary on Archives) sup-
plement VI, 2002, ISBN 92–894–1290–9. –<http://ec.europa.eu/transparency/
archival_policy/moreq/index_en.htm>; <http://europa.eu.int/ISPO/ida/export/
files/en/635.pdf>.

6 В списъка на 44-те компании, ангажирали се с разпространението 
на MoReq2 се открояват имената на Adobe, IBM, Fujitsu, Lockheed Mar tin, 
Microsoft, Oracle, Xerox, Hewlett-Packard, EDRM Solutions и др. – Вж. Fresko 
Marc Invited Paper: MoReq2: a European Contribution to the Pre ser vation of 
Electronic Records, р. 39, Table 1 – <http://www.docstoc.com/docs/28144404/
Invited-Paper-MoReq2-a-European-Contribution-to-the-Pre servation>.

7 Достъпна на – <http://europa.eu.int/idabc/en/document/2631/5585>; 
вж. и European Commission, MoReq: Model Requirements for the management 
of electronic records. INSAR (Information Summary on Archives) supplement 
VI, 2002, ISBN 92–894–1290–9.; <http://ec.europa.eu/transparency/archival_
policy/moreq/index_en.htm>.

8 MoReq: Model Requirements for the management of electronic records, 
1.6, р. 4.

9 MoReq: Model Requirements for the management of electronic re cords, 
1.3, р. 2; EUROPEAN COMMISSION INTRODUCTION: THE DLM-FO RUM, 
MOREQ AND THE EUROPEAN COMMISSION – <http://www.dlmforum.
eu/files/proocedings/2005%20DLM%20Forum%20Conference%20Budapest/
Paper_EC_FrankBrady.pdf>.

10 MoReq: Model Requirements for the management of electronic records, 
EDMS, р. 7; p. 55, p. 63–65, p. 77, p. 104, p. 105.; Разликата и свързаността 
между ERMS и EDMS могат да бъдат проследени в същността на понятия 
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„document“ и „record“ – MoReq: Model Requirements for the management of 
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Marie-Anne, C., Eric, C. and Jean-Marc, R. 2005. Electronic archiving at the 
use of the leader. CIGREF – FEDISA; Bureau conseil de la DCSSI. 2006. 
Archivage électronique sécurisé - Etat de l’art. République Française; Murielle, 
S. 2009. State of the art electronic archiving facing its implementation. Training 
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tronique. L’expérience du Conseil général de l’Aube; Eric, M. 2012. Electronic 
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In ternational Journal of Applied Information Systems (IJAIS) – ISSN : 2249–
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
ПРЕД ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

В СЪВРЕМЕННАТА АРХИВИСТИКА 
(ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗВОРИ ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ)

д-р Камелия Божилова, БИА – НБКМ 

Модерните научни изследвания все по-често преминават тра-
диционните граници между отделните науки и научни дис-

циплини. Архивната наука не е изключение от общото правило. Съвре-
менните архивисти извършват своите проучвания чрез изследване на 
документи, съхранени в резултат на дейността на различни по вид ин-
ституции – здравни, образователни, финансови, юридически и др. За-
дълбоченият анализ на такъв тип документация изисква и съответни по-
знания от областта на правото, медицината, мениджмънта и т. н.

В конкретни случаи обект на изследване е дадена личност – поли-
тическа фигура, обществен деец или творец, участник в историческите 
събития във времето, когато е живял. Подобни хора са оставили и бога-
то документално наследство. Част от архивните свидетелства относно 
дейността им се съхраняват във фондовете на институциите, за които 
са работили, другата част от документалните материали са в личните 
им фондове, а трета част може да бъде открита във фондовете на други 
лица, свързани с фондообразувателя.

Такъв е случаят и с документалното наследство на д-р Димитър 
Моллов (1845–1914): виден български медик, основоположник на бъл-
гарското здравеопазване, политически деец и учен.
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Биография
Димитър Моллов е роден на 7 януари 1846 г. (26 декември 1845 

г. по стар стил) в Елена. Той прекарва своето детство и получава пър-
воначалното си образование в родния си град. През 1862 г. е учител в 
с. Върбица, Ескиджумайско (обл. Търговище), а през 1863 г. е приет да 
следва в Киевската духовна семинария. Димитър Моллов се завръща 
в България през 1866 г. Още същата година отново отива в Киев, за 
да довърши обучението си, но решава, че съдбата му не е свързана с 
теологията и се насочва към изучаване на филологическите науки. По-
ради недостатъчна и задълбочена подготовка той не е приет да следва 
филология. Заминава за Москва и тук завършва медицина с докторат 
през 1873 г., след което д-р Моллов остава да работи във факултетната 
клиника на университета. 

След обявяването на Руско-турската война (1877–1878) той не ос-
тава равнодушен наблюдател на събитията, засягащи съдбата на отечест-
вото му. С помощта на Червения кръст през 1877 г. организира санита-
рен отряд и по покана лично на княз Черкаски пристига района на воен-
ните действия. През 1878 г. предприема пътувания и посещава градовете 
Свищов, Плевен, Видин. По време на войната и след Освобождението 
той заема поста губернски лекар във Видин. Тази му дейност и наблю-
денията му върху санитарното състояние в отделните населени места 
му помагат да изготви актуален отчет за здравния статус на Видинска 
губерния през юли 1878 г. Управлението на императорския комисар е 
впечатлено от изложението на д-р Д. Моллов и той официално е поканен 
в Пловдив в Централното управление, а впоследствие и в бъдещата сто-
лица – София, за да участва в изграждането на новата здравна система 
на Княжество България.

Подготвеният от д-р Д. Моллов проект за бъдещата здравна ор-
ганизация е разгледан в Учредителното събрание и е приет като първи 
здравен закон на страната: Временни правила за устройство на меди-
цинското управление в България. Авторът на закона е назначен за пред-
седател на Върховния медицински съвет и заема този пост през периода 
1879–1882 г. През този период д-р Д. Моллов развива широкообхватна 
дейност по отваряне на болници (граждански и военни), обучение на 
медицински персонал, откриване на Фелдшерско училище и др. В био-
графичните си бележки той споделя и за трудностите, които е срещнал 
в тази насока – неразбиране от страна на чиновници, проблеми в аптеч-
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ната област, финансови проблеми при строежа на сгради за бъдещите 
болници, учредяването на лаборатория при Медицинския съвет и др.

През 1882 г. генерал-инспекторът д-р Грим поема поста предсе-
дател на Върховния медицински съвет, а д-р Д. Моллов е назначен за 
главен градски лекар. През същата година става министър на Народното 
просвещение в кабинета на Драган Цанков. След свалянето от власт на 
правителството д-р Д. Моллов остава народен представител, а през 1884 
г. приема да бъде помощник на главния лекар на войската към Военно-
то министерство. Продължава дейността си, организирайки здравната 
помощ във войската, и участва в санитарната организация по време на 
Сръбско-българската война (1885). През февруари 1887 г. е арестуван и 
впоследствие уволнен. Оттегля се и от активна обществена и политиче-
ска дейност, отдавайки се на литературни занимания.

Д-р Д. Моллов обаче не се изолира за дълго време от политическия 
живот на страната. Още през 1893 г. отново е избран за народен пред-
ставител, за член и председател на Парламентарната анкетна комисия 
за злоупотреби на Стамболовия режим, става кмет на София и член на 
Върховния медицински съвет.

Изтъкнатият лекар развива и активна обществена дейност. Той 
е член е на Управителния съвет на Книжовното дружество, като ръко-
води Физико-медицинския му отдел, председател е и на Софийското 
медицинско дружество, ръководи издаването на списание Медицинска 
сбирка. Д-р Моллов е един от инициаторите за основаването на Алек-
сандровската болница в София, основател на Българския червен кръст – 
1883 г., действителен член на Българското книжовно дружество от 1884 
г. Видният български медик е един от съоснователите и пръв председа-
тел на Българския лекарски съюз през 1901 г.1

Служебните постове, които заема д-р Д. Моллов след Освобож-
дението, са: председател на Върховния медицински съвет (1879–1882); 
народен представител последователно през 1879–1881, 1884–1886, 
1894–1896 и 1901–1903 г.; министър на просветата (1883–1884); замест-
ник главен лекар на Българската войска (1884–1887); кмет на София 
(1895–1896). Д-р Димитър Моллов умира на 21 януари 1914 г.2

Документално наследство
Документалното наследство на д-р Д. Моллов се съхранява в две 

централни архивохранилища: Български исторически архив на Нацио-
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налната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (БИА – НБКМ) и Нау-
чен архив на Българска академия на науките (НА на БАН).

Интерес за изследователите на историята на българската здравна 
администрация представлява личният фонд на д-р Димитър Моллов, 
съхраняван в БИА – НБКМ. Фондът съдържа само 7 архивни единици, 
разпределени по класификационна схема в три раздела:

I. Автобиография;
II. Кореспонденция (писма до него);
III. Дейност.
За съжаление, не е запазен самият проект на Соображения об ус-

тройстве медицинской части3, чийто автор е д-р Д. Моллов, но са съхра-
нени неговите автобиографични бележки. В тях се съдържат спомените 
му за следването в Киев и Москва, живота на българските студенти, пре-
подавателите в университета, дипломирането през 1873 г., защитата на 
дисертацията и получаването на степен „доктор по медицина“, лекарска-
та му дейност по време на Сръбско-турската война (1876) и Руско-турска-
та война (1877–1878), както и за неговата дейност след Освобождение-
то по проекта за изграждането на здравна организация на страната. Д-р 
Моллов разкрива подробности и по обсъждането на проекта на здравния 
закон в Учредителното събрание и приемането на Временните правила, 
за назначаването му за председател на Медицинския съвет (МС)4 и др. 
Посочените ръкописни бележки са важен исторически извор за изследо-
вателите на живота и дейността на д-р Д. Моллов. От тях могат да бъдат 
проследени неговите научни и обществени интереси и постижения. 

Особено ценен източник за историята на българското здравеопаз-
ване и здравна администрация е личният фонд на д-р Димитър Моллов, 
съхраняван в Научния архив на БАН. Фонд 5 К съдържа 60 архивни еди-
ници, описани в един опис. Заглавията им са систематизирани по разде-
лите на съответната класификационна схема:

І. Биографски материали;
ІІ. Материали от творческата му дейност;
ІІІ. Материали от служебната и обществената дейност:
1. Дейност като лекар и организатор на санитарното дело в България;
2. Дейност като народен представител;
3. Дейност в обществени организации.
Биографичните материали на д-р Д. Моллов включват неговата ди-

плома за докторска степен и оригиналния ръкопис на Автобиографични 
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бележки, които са различни от тези, съхранявани в Българския истори-
чески архив на Националната библиотека. Тези бележки обаче са без да-
та. В тях се съдържат малко известни факти за динамичния живот и ши-
роката професионална и обществена дейност на видния български лекар 
и политик в началния етап от създаването на организация на здравната 
администрация в България5. 

Важен източник за реконструкция на липсващата информация за 
първите здравни нормативни актове и първоначално устройство на здрав-
ната администрация в България са документите от служебната дейност на 
д-р Д. Моллов. Сред тях се съхранява ръкопис-чернова от д-р Моллов със 
заглавие: Закон върху медицинското устройство, който също е без дата6. 

В разглеждания архивен фонд се намира и първообразът на извест-
ния документ За санитарните власти, визиращ модела на бъдещата 
здравна организация на страната, подготвен от Ив. Манчев, Д. Моллов, 
Ив. Антонов и др.7

Към тази група документи може да се причисли ръкописът на д-р 
Моллов с дата 26 април 1879 г. на руски език: Изменение в статьях Вре-
меных правил об устройстве медицинской части в Болгарии. В тях той 
обосновава предложенията си за някои изменения и допълнения в споме-
натите Временни правила за устройството на медицинското управление 
в България – местното лечебно управление в окръзите да се състои от ок-
ръжни лекари; в градовете, които имат не по-малко от 8000 жители, да се 
назначи градски лекар за сметка на градския бюджет; селските и градските 
общини с по-малко от 8000 жители да издържат за своя сметка градски 
или селски лекар; да се назначат фелдшери в помощ на окръжните лекари. 
Също така д-р Д. Моллов предлага представителите и членовете на Меди-
цинския съвет да се назначават и уволняват от правителството, а химикът 
при Медицинския съвет да се назначава от управляващия Отдела на въ-
трешните дела по предложение на Медицинския съвет. Дават се препоръки 
и за квалификацията на служителите в здравната администрация – от чле-
новете на Медицинския съвет да се изисква образователна степен „доктор 
по медицина“, а от химика – висше фармацевтично образование, и др.8

Във фонда на д-р Д. Моллов се съхранява чернова на негово писмо 
до министъра на вътрешните работи, но то е без дата. В него се съдържа 
мнението на автора относно изпратен му от министъра Законопроект за 
устройство на медицинската част в България. Липсва обаче текстът на 
законопроекта, както не е известен и неговият автор. 



139

Камелия Божилова 

Д-р Моллов констатира, че Законопроектът всъщност е копие на 
Временните правила като разликата е, че се въвежда нова администра-
тивна структура – Медицинско управление. Според него въпросният за-
конопроект е прекалено дълъг, неясен и не отговаря в достатъчна степен 
на потребностите на страната. Той счита, че законопроектът не може да 
бъде приет и да бъде ефикасен като закон или дори като правилник. 

Д-р Д. Моллов, както и други негови колеги, се обявява против идея-
та Медицинският съвет само да дава мнение по здравеопазни и санитарни 
въпроси, а да няма право на глас по здравните проблеми на страната. Това 
се превръща и в основно поле за полемика и конфликти в бъдещото разви-
тие на здравната институция в България. Според д-р Моллов Медицински-
ят съвет не трябва да иззема функциите на Медицински факултет и да дава 
право на практика по свое усмотрение, не е компетентен самостоятелно да 
взима решения за лекарски грешки, да определя фармакопея и др.9

Друга група документи от архивния фонд на д-р Д. Моллов са ръ-
кописите, резултат от неговата научна дейност. Сред тях са авторски ста-
тии по различни медицински въпроси: Преглед на химическите явления; 
За язвите; Няколко думи за санитарното състояние в София и др. 

Личните документи на видния лекар и общественик включват и Изло-
жение на политическата му програма във връзка с провеждането на избори 
през юли 1881 г., устави и протоколи на Физико-медицинското дружество, 
Медицинското дружество, Славянското благотворително дружество и др.

Документи от професионалната дейност на д-р Моллов може да бъ-
дат открити и във фонд 372 К – Главно управление на народното здраве, 
намиращ се в Централния държавен архив. В него се съхраняват ориги-
налните протоколи и дневници от заседанията на Върховния медицински 
съвет от времето, когато негов председател е д-р Моллов (1880–1882).

От гледна точка на съвременната архивна теория и практика и с 
помощта на информационните технологии е възможно съставянето на 
архивни справочници от вида идеален опис. Както е известно, в него се 
включват и систематизират описанията на архивни единици и докумен-
ти от всички архивни фондове, съхранявани в различни архиви, които са 
свързани с проучването на дадена личност.

Този тип справочници са изключително полезни за изследовате-
лите, защото са лесни за използване, имат висок информационен потен-
циал, спестяват много време и усилия. Тяхното изработване е подходящо 
в случаи, когато са запазени много документални свидетелства и богати 
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архивни фондове, но те са разпръснати в различни архивохранилища. 
Във връзка с документалното наследство на д-р Димитър Моллов съста-
вянето на идеален опис в електронен формат ще улесни изследователи-
те, които проявяват интерес към неговото градивно участие и приноси за 
създаването на българската здравна организация и здравна администра-
ция в следосвобожденска България.
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ДЪРЖАВЕН АРХИВ

Симеона Найденова, ЦДА

С откриването на процеса за производство на хартия в Китай от 
началото на ІІ в. тя се използва като носител на информация 

при документирането на обществения и личен живот. С развитието на 
информационните технологии и комуникации през втората половина на 
ХХ в. започва използването на електронните документи и база данни. 
Електронното правителство е приоритетна стратегия, включително и у 
нас, в свободомислещата гражданска общност, осигурявайки прозрач-
ност и контрол в сферата на администрацията и управлението.

В условията на съвременната технологична парадигма и глобали-
зираната комуникационна среда архивите като институции, пазители на 
колективната документална историческа памет в обществото, също тряб-
ва да трансформират своите информационни ресурси – текстови и изоб-
разителни документи, архивни справочници в традиционен формат, във 
връзка с очакването на обществото за предоставяне на електронни услуги 
за гражданите, потребители на ретроспективна документна информация.

На практика преструктурирането и преобразуването на информа-
ционните ресурси в ДА „Архиви“ трябва да е съобразено с изискванията 
на Методическия кодекс (2013). Процесът обхваща както цифровизиране 
на архивните справочници, така и самите документи, които са системати-
зирани, както е известно, по архивни комплекси, архивни фондове и ар-
хивни единици. Въпросната дигитализация, в случая е важно да се пояс-
ни, е не само процес на копиране и сканиране, а е обвързана и с проблема 
за опазването на архивните документи независимо от техния носител. Тя 
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дава възможност на държавните ни архиви за създаване на по-високо ин-
формативни справочници, което е визирано като възможност още в стария 
Методически кодекс (1982): ...усъвършенстване на описите за увеличава-
не на информационния потенциал на системата на научно-справочния 
апарат на архивите и изисквания на изграждащата се автоматизирана 
информационно-търсеща система на архивите (АИСА)1. 

Текстът относно усъвършенстването на инвентарните описи в но-
вия Методически кодекс се съдържа в Свитък ІІ, Глава V, т. 2.2: Качество 
на описанието, съобразено с действащите методически изисквания 
за него. Към усъвършенстване на описите се пристъпва, когато загла-
вията на архивните единици не отговарят на методическите изисква-
ния за описание, липсват някои задължителни елементи на описание, 
заглавията се нуждаят от осъвременяване на стила и т. н. 

А в т. 2.3 се уточнява: Подготовка на инвентарния опис за пуб-
ликуване или въвеждане в Информационната система на държавни-
те архиви (ИСДА)2. 

В Свитък ІV на същия Методически кодекс в гл. І, т. 4 архивните 
каталози се определят като: справочници по съдържанието на архив-
ните документи, в които сведенията са групирани по въпроси (теми, 
предмети, наименования и др.) и са разположени в логическа, азбучна 
или хронологическа последователност. Съвкупността от различни по 
съдържание и структура каталози изгражда система, важна част от 
научно справочния апарат, даваща най-широка възможност за много-
аспектно търсене на информация3.

Дългогодишните ми наблюдения от работата в научната читалня 
„Проф. Иван Дуйчев“ на Централния държавен архив ми позволиха да 
проследя читателския интерес към изворите, свързани с историята на 
Българската православна църква (БПЦ). Убедих се, че заинтересованите 
читатели срещат сериозни затруднения при издирването на решенията в 
протоколите от заседанията на Св. Синод. Това ме мотивира да се опи-
там да съставя специален справочник от вида опис-каталог в електро-
нен формат на споменатите протоколи, които са изключително интерес-
ни документи и се съхраняват във фонд 791 К „Фонд на Св. Синод“. 

За сведение този фонд е постъпил и регистриран в Централния дър-
жавен исторически архив (сега Централен държавен архив – ЦДА), на 11 
май 1962 г. Според отчетните данни той е един от най-често използваните 
в читалнята на архива и е познат на сравнително широк кръг изследовате-
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ли, но за него все още не разполагаме с подходящи справочници, въпреки 
че, както споменахме, е комплектуван преди повече от 50 години.

В посочения ф. 791 К отчетливо се откроява пълната серия от прото-
колни книги на Св. Синод за периода 1886–1948 г., съставляващи плътен 
по хронология информационен масив с официален характер, при това в 
оригинал, прошнуровани и запечатани с червен восък. Част от протокол-
ните книги за периода 1890–1901 г. обаче са предадени в ЦДА с инв. оп. 
№ 2, което нарушава принципа на единство и недробимост на архивни-
те фондове, което предполага последваща научно-техническа обработка 
(НТО), каквато не е извършена обаче нито преди, нито след 1982 г., респ. 
след утвърждаването на първия Методически кодекс. Въпросният кодекс 
осигурява единна и цялостна методика (регламент) за основните архивни 
дейности в държавните архиви на практика през периода 1982–2013 г.

В търсенето на подходящия формат за разкриване съдържанието на 
отделните протоколи възприех подхода, че най-важното в случая е да се 
отразят и систематизират решенията, взети на съответните заседания на 
Св. Синод. Идеята е, че те са достатъчен ориентир за читателя по съдър-
жанието на всеки протокол. А самият потребител ще преценява и решава 
за себе си дали ще го използва в качеството му на исторически извор. По 
този начин идеята за създаване на модел за електронен справочник от ви-
да опис-каталог получи необходимата яснота относно конкретната работа, 
която трябваше да се извърши. Тя се свеждаше до съставяне на допълни-
телни анотации към заглавията на отделните архивни единици в съответ-
ните описи, защото в повечето случаи тези заглавия са недостатъчни и ос-
къдни като информация за съдържанието на протоколите, характеризира-
щи се със значително по обем и разнородно съдържание. Също така чрез 
новия справочник се направиха корекции относно систематизацията на 
протоколите, респективно на архивните единици в двата описа на фонда, 
в съответствие с хронологията на събитията, отразени в протоколите. Не 
на последно място опис-каталогът допринася за опазване на оригиналите. 
По конкретно, с помощта на усъвършенствания справочник в електронен 
формат се осигурява възможност читателите да използват документите в 
читалнята за микрофилми, а при необходимост и на принтер-копия, а не 
на самите оригинали, които вече са сериозно увредени и се нуждаят от 
реставрация. За тази цел оп. 1 на ф. 791 К е микрофилмиран и след съста-
вянето на електронния справочник, с коректни анотации на протоколните 
решения, реално ще се спести време на читателите.
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Съдържанието на всеки протокол, като вид документално свиде-
телство, отразява обсъждането и решенията на много и различни въпро-
си. Ето защо съставянето на съответните анотации е отговорна и трудна 
работа, която изисква добра подготовка и професионализъм. В допълне-
ние се налага да отбележа и трудния за разчитане и разбиране архаичен 
начин на изразяване на йерарсите ни от ХІХ в. 

Самият електронен справочник е оформен таблично: в графа № 
1 е даден номерът на протокола; в графа № 2 – датата на протокола; в 
графа № 3 е анотирано съдържанието на всяка една от точките на днев-
ния ред, разглеждани в съответното заседание (с конкретно решение 
или решение за отлагане); в графа № 4 са отбелязани страниците от 
съответната а.е.; графа № 5 – сигнатурата на а.е. в съответния инвента-
рен опис на фонда4.

Електронният справочник осигурява възможност за бързо и ефек-
тивно използване на информацията в документалния масив: по ключова 
дума (наименование на институция, термин, топоним), по лично и фа-
милно име и по дата. При разкриване на протоколите и решенията, взети 
на заседанията, е направен компромис единствено по отношение на ин-
формацията от частен характер – брачни и бракоразводни дела, тъй като 
в противен случай при отразяване на тази рутинна за времето църковна 
дейност обемът би нараснал прекомерно. 

На провелата се на 23 и 24 ноември 2013 г. в Брюксел, Белгия, Пър-
ва годишна конференция на Международния съвет на архивите (МСА) 
– INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES (ICA) на тема: Отговор-
ност, прозрачност и достъп до информацията Анна Търстън от Вели-
кобритания, директор на International Records Management Trust (IRMT), 
отбелязва, че архивистите държат в ръцете си ключа за съхранението и 
достъпа до архивите и информацията, че те са пазителите на необходи-
мите доказателства, които са в основата на прозрачността и откритостта 
на управлението. Вилем Дебукелер, президент на белгийската Комисия 
за закрила на личните данни, подчертава значението на достъпа до архи-
вите и тяхното огромно значение за научните изследвания. Независимо 
от сложната връзка между изискванията за защита на личните данни и 
частния живот на хората с правото на свободен достъп до архивите днес 
е изключително важно да се изгради отворен диалог и сътрудничество 
между всички институции, които боравят с информация, и че архивите 
са съкровищницата на демокрацията. 
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Изискванията на действащата методика трябва да бъдат в основата 
при съставянето на високоинформативния справочник за протоколните 
решения от заседанията на Св. Синод, а именно усъвършенстването на 
научно-справочния апарат, разширяване и подобряване на възможности-
те за използване на документите от Националния ни архивен фонд от по-
требителите на архивна информация дистанционно и онлайн в бъдеще.

В този дух е и докладът на генералния директор на полските дър-
жавни архиви Владислав Степняк, представен на 28-ата конференция, 
на Европейския борд на националните архивисти (EBNA) към Между-
народния съвет на архивите, и 15-ата среща на Групата на европейските 
архивисти (EAG) към Европейската комисия във Вилнюс (Литва), про-
ведена на 7–9 октомври 2013 г. Неговата теза е свързана с достъпа до ар-
хивите в дигиталната ера, като подчертава, че днес най-важно е справоч-
ният апарат на всеки един национален архив да бъде достъпен онлайн. 
По отношение на документите, не бива да се пренебрегват авторските 
права, защитата на личните данни и на интелектуалната собственост. 
Професор Степняк изтъква, че не всички документи може да бъдат дос-
тъпни за всеки в мрежовото общество, което означава, че на практика е 
необходим контролиран достъп до културното наследство. 

Следователно предложеният електронен справочник от вида оп-
ис-каталог съответства както на политиката на ДА „Архиви“ относно 
модернизацията на научно-справочния апарат на архивите, така и на 
международните информационни архивни стандарти, насочени към 
осигуряване бърз и лесен достъп на потребителите на архивна инфор-
мация, насочвайки ги пряко към решенията в протоколите на Св. Синод 
през визирания период.

В заключение бих искала да подчертая, че в електронния опис-ка-
талог съзнателно са избегнати чуждици или „модерни“ думи, навлезли 
в съвременния български език. Това позволи в съставените анотации да 
се съхрани в максимална степен автентичната терминология, съдържаща 
се в протоколите от заседанията на Св. Синод на БПЦ. Ще припомня, че 
всъщност това е езикът, с който се поставя началото на средновековна-
та българска и агиографска литература и който покровителят на Европа 
Св. Кирил Философ блестящо защитава в полемиката срещу триезичната 
догма, а не на последно място е значението му за придобиване на патриар-
шески статут на Българската православна църква. Като теолог подкрепям 
напълно съвременните радетели за опазване чистотата на българския език 
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от налагането на модерни клишета и чуждици. Въпреки процесът на раз-
витие и обогатяването му трябва да съхраним връзката на българския език 
с корените и произхода му, за да могат и днес вси славяни книга да четат.

Представеният справочник е резултат от използването на съвре-
менните информационни и комуникационни технологии в архивната 
работа. Същевременно той отговаря на всички методически изисквания 
относно усъвършенстването на научно-справочния апарат на държавни-
те архиви. Достойнство на електронния справочник е съобразяването 
му в максимална степен и с международните информационни стандар-
ти за архивно описание. Следователно в резултат от политиката на ДА 
„Архиви“ за цифровизация на информационните ресурси на архивите 
успешно е реализирана идеята за съставяне на електронен опис-каталог 
като модерен формат архивен справочник, достъпен онлайн и предос-
тавящ конкретни е-услуги. От позицията на автор на този справочник и 
на дипломиран магистър по архивистика в специалност Архивистика и 
документалистика в СУ считам, че успях да преодолея едно сериозно 
професионално предизвикателство. 

Във връзка с усъвършенстване механизмите за ускорение темповете 
на обществения прогрес ще спомена и най-новия проект на ДА „Архиви“ 
по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана 
от ЕС чрез Европейския социален фонд, чиято цел е: Подобряване качест-
вото на комплексното административно обслужване чрез въвеждане на 
електронни услуги за представяне на специализирани услуги на потреби-
телите на архивна информация – администрацията, физическите и юри-
дическите лица чрез надграждане на съществуващата информационна 
система на държавните архиви (ИСДА). Този проект също доказва необ-
ходимостта от нови формати комбинирани архивни справочници от вида 
опис-каталог, които в максимална степен са съобразени с очакванията на 
потребителите на архивна информация в мрежовото общество.

Бележки
1 Методически кодекс. С., 1984, с. 224.
2 Пак там.
3 Методически кодекс, свитък ІV. С., 2013, с. 11–15.
4 Найденова, С. Дейността на Българската екзархия в протоколите 

от заседанията на Св. Синод на БПЦ във Ф. 791 К, съхраняван в ЦДА 
(1886–1895). Дипломна работа. С., 2012.
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Разширяването на източниците на комплектуване на държавните 
архиви с документи на фондообразуватели от частния сектор с 

общественозначима дейност поставя пред архивната ни колегия нови 
предизвикателства. Динамиката на обществено-политическия живот ни 
прави и по-отговорни при прилагането на принципите и критериите за 
определянето, подбора и включването им към Списък 2 на фондообра-
зуватели, които по Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ) не са 
задължени да предоставят документите си на държавните архиви. Тези 
източници обаче са перспективни, поради което работата с тях е свър-
зана с политиката на Държавна агенция „Архиви“ в областта на ком-
плектуването1. Необходимостта от въвеждане на нови форми и методи 
за комплектуване и привличане на фондообразуватели е разписана и в 
Стратегията на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) за 2013–2015 г. 
Информацията за новосъздадените политически партии и обществени 
организации бързо станаха част от съвремието ни, което поставя на из-
питание професионалната отговорност на българските архивисти към 
съхраняването на индивидуалната и колективната историческа памет в 
нейната цялост. От друга страна, променящото се място на архивите в 
глобалната информационна среда също изисква да се работи по-ефек-
тивно, да се прилага често и неформален подход. Във времена на соци-
ални и технически промени се налага да се изостави и неоспорваното 
придържане към традицията при променящите се условия на работа и 
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потребителски очаквания. Необходимостта да се работи ефикасно, съв-
местно и интерактивно има за последица повече гъвкавост и отвореност 
към нови идеи и практики. 

Целта на настоящото научно съобщение е да споделя опита в це-
ленасочените усилия на ДА – Русе по комплектуването на документи 
на политически партии и юридически лица с нестопанска цел, които не 
получават държавна субсидия. Творческата роля на архивиста в пред-
варителния анализ на аспекти от миналото е да установи липсващи-
те документални свидетелства за важни събития, които по различни 
причини не са били обект на организационна и методическа дейност в 
предархивното поле. За да се открият белите петна (работата в тази на-
сока започна в края на 90-те г. на ХХ в.) в големия масив от документи 
(2845.18 линейни метра), е необходимо задълбочено изучаване филосо-
фията на архивното познание, на историческите процеси и съвременни-
те политически събития, както и случващото се в региона. Архивистите 
имат професионалното задължение да култивират необходимите знания 
и широта в диалога с обществото, което ще помогне в посредничест-
вото при често пъти противоречивите изисквания на потребителите2. 
Всеки, който е правил опити да осъществи личен контакт с цел насър-
чаване тези потенциални фондообразуватели, добре знае колко сили и 
енергия са му били необходими, в това число и много неформални сре-
щи в извънработно време, за да спечели доверието на събеседника и да 
постави началото на комплектуването на нов фонд. В работата си с тези 
формирования се прилагат добрите практики на архива, утвърдени в 
контактите с „традиционните“ фондообразуватели, използва се опитът 
от контролно-методическата дейност за опазването и предаването на 
документите им, който често е недостатъчен за разширяване на типове-
те комплектувани фондове.

Попълването на липсващата информация в документалния ком-
плекс на ДА – Русе започна със издирването на участници в горянско-
то движение. За целта по повод 50-годишнината от масовата съпротива 
срещу колективизацията на земята и кооперирането на българското село 
осъществихме срещи със земеделци, изразили недоволството си срещу 
създаване на ТКЗС и лежали в затвори и лагери. За да спечелим дове-
рието на тези възрастни изстрадали българи, решихме да организираме 
документална изложба за събитията, а с Регионален телевизионен цен-
тър – Русе (РТВЦ – Русе) да подготвим и документален филм. С телеви-
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зионния екип обходихме селата, записахме спомени, издирихме снимки 
и документи, с които, след като приключи изложбата, комплектувахме 
колекция „Документи за горянското движение в Русенско“3. Като се има 
предвид напредналата възраст на участниците в движението, това всъщ-
ност беше последната възможност да документираме автентичния им 
разказ, записан на електронен (видео и аудиокасети) и хартиен носител. 
Автентичните документи и неподправеният разказ на живите свидетели 
предизвикаха основателен интерес и нашият филм бе излъчван много-
кратно по БНТ. А след това с ДА се свързаха зрители, които ни изпратиха 
свои спомени и съществено обогатиха колекцията. Впоследствие конта-
ктите с някои от нашите герои продължиха и те направиха допълнителни 
дарения на архива4. Удовлетворение за екипа е и фактът, че Горяните от 
равнината всъщност бе първият документален филм, който в национа-
лен ефир представи истината за съпротивителното движение в България, 
изпреварило по време Унгарските събития и Пражката пролет. 

Потвърждение за актуалността на извършената от нас специфич-
на архивна работа по темата бе и поканата за участие в документална 
изложба, експонирана във връзка с Международна научна конференция 
Комунистическите режими в Източна Европа – надежда, разочарова-
ния, равносметка, проведена във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 
март 2012 г. По време на конференцията бе представен и посоченият до-
кументален филм. Най-младият читател, проявил интерес към темата, е 
десетокласник, който подготви реферат за участие в Осмия национален 
ученически конкурс на фондация „Ценности“: Протестите в история-
та – недоволство, противопоставяне, бунтарство.

Най-неочаквано за нас открихме неподозирана допълнителна въз-
можност чрез телевизионните предавания не само да популяризираме 
дейността си, но и да обогатяваме фондовете си. В стремежа към адек-
ватно разширяване източниците на комплектуване, подвластни на дина-
мичното време, в което живеем, верни на професионалния усет към ис-
торическите събития, успяхме да съхраним автентична информация за 
първите екологични протести в България, състояли се на площада в Ру-
се през периода 28 септември 1987–10 февруари 1988 г. Осъществихме 
контакт с организаторите, озеленители от Паркстрой, и със запазените 
от тях документи, записаните спомени и издирените снимки (164 бр.), 
комплектувахме поредния нов фонд5. И реализирахме може би най-ус-
пешния си филм – Шест жени. Професионализмът на авторския екип 
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бе оценен на националния фестивал „Осмата муза“ през 2006 г., където 
получи голямата награда в конкуренция с повече от 70 документални 
филма. Оценка за съществения ни принос към изследванията за разви-
тието на екологичните движения и историята на зелените партии в Бъл-
гария е престижната покана от гражданско сдружение „Щастливеца“ 
да представим в Центъра за култура и дебат „Червената къща“ в София 
през 2010 г. документалния филм и изданието, в което са публикувани 
резултатите от проучването и интервютата с първите демонстранти6, 
както и участието в семинар по темата със студенти от катедрата „Кул-
турология“ на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2011). С новопостъпилите мате-
риали бе организирана и документална изложба, с която Информацио-
нен център „Европа директно – Русе“ се представи на международна 
среща в Амстердам (Кралство Холандия, 2008)7. В последните години 
този фонд продължава да се радва на силен читателски интерес. Учени-
ци от СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ посетиха 
архива, запознаха се с документите, срещнаха се с участници в събити-
ята и записаха спомените им8. 

В периода 25 септ.–5 окт. 2013 г. Международно дружество „Елиас 
Канети“ реализира поредица събития под мотото Места и протести, 
с цел да напомни за тези събития от местната и националната ни исто-
рия и в същото време да я постави в контекста на сегашната ситуация 
в страната. В него участваха младежи от русенските средни училища, 
които в читалнята на архива се запознаха с документите по темата, за 
да участват в зададената по проекта дискусия: Могат ли събитията 
от септември 1987 г. да ни кажат нещо днес?; Очертават ли се нови 
форми на протест и как обществеността става критик на самата 
общественост? Съответните арт проекти, лекции и дискусии разглеж-
даха тези и други въпроси в опит да се направи връзка между миналото 
и случващото се днес9. Предстои отпечатване на резултатите от проекта. 
И отново участия в ученическия конкурс на фондация „Ценности“ на 
ученици от Русе и Варна. 

С ясното съзнание, че интересът към историята и документите 
трябва да се изгражда в училище и вкъщи, ние използваме всички въз-
можни към момента проекти: Приятели на архивите, Старт в кариера-
та, студентски практики и други, чрез които младите българи пряко да 
се докоснат до архивите и да научат повече за родовата и националната 
история. С разработването на документални стратегии и нови подхо-
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ди за възможно най-мащабно и цялостно архивиране на обществените 
процеси се цели опазването на цялото съществуващо многообразие от 
документални свидетелства с историческа ценност, доколкото ретрос-
пективната документална памет на обществото е наше професионално 
задължение и отговорност. 

Неизменен „помощник“ при комплектуването на документи, съз-
дадени от неправителствени организации е активната популяризаторска 
дейност на ДА – Русе, чрез която потребителите получават информация 
за самата институция и съдържанието на съхраняваните архивни фондо-
ве. През годините бяха създадени традиционни контакти с Регионална 
организация на евреите „Шалом“ – Русе10. Съдействахме им при издир-
ването на документи, свързани с историята на еврейската общност в гра-
да, предоставяхме материали за тематични изложби, участвахме в Деня 
на отворените врати и др. Резултатът е подписан Протокол от работна 
среща и предадени документи за дейността на организацията, които ще 
бъдат обработени през настоящата година (2014). 

С натрупания опит и професионална интуиция доразвиваме същест-
вуващите добри практики в унисон с философията на днешното време и 
в ДА – Русе възприехме тактиката: архивистите да отидат при потребите-
лите и да ги активират като потенциални фондообразуватели. Включихме 
се в организираните от Международно дружество „Елиас Канети“ чества-
не на 100-годишнината от рождението на единствения роден в България 
Нобелов лауреат. Направено бе задълбочено краеведско изследване, което 
разкри нови и напълно неизвестни моменти от живота на семейството и 
еврейската общност11. Подготвихме пътуваща документална изложба, коя-
то бе експонирана в българските културни центрове в Западна Европа, и 
документален филм Първият прозорец (2005), в който оскъдните архивни 
материали компенсирахме с възстановки по автобиографичните произве-
дения на Елиас Канети. През 2006 г. филмът получи голямата награда на 
шестия медиен фестивал Българската Европа: „...за хуманистични посла-
ния и изключителната издирвателска работа на екипа“. А при отбеляз-
ване на 20-годишнината от създаване на дружеството „Елиас Канети“ бе 
подписан Протокол за дарение и в ДА – Русе комплектувахме фонда му12. 

В постоянния и динамичен диалог с читателите архивистите из-
ползват различни форми да ги информират за съдържанието на архив-
ните документи и по този начин да насърчават потенциалните си фондо-
образуватели да проявяват доверие към архива. Ще споделя един пример 
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– след една покана за лекция от редовен читател се роди документалният 
сборник Балканските войни през погледа на учениците през 1912/1913–
2012/2013 г., и се постигна договореност да постъпят документите на 
две неправителствени организации: Регионален съюз на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва и на Ротари клуб – Русе.

Считам, че е особено полезно промотиране познанието за архиви-
те сред членовете на Лайнс и Ротари клубовете в страната. Структури-
те на тези организации започнаха да се създават в началото на 90-те г. 
на ХХ в., т. е. вече са изминали изискуемите от Закона НАФ 20 години 
за съхраняване на документите им от самите тях, от което следва, че мо-
же да се постави началото да се комплектуват фондовете от ДА – Русе. 
Моето наблюдение от дейността им в Русе е, че със своите изяви, кул-
турни, благотворителни и други инициативи тези клубове са утвърдили 
името си в обществения живот на града. Това означава, че те имат свое-
то място в най-новата ни история, а липсата на техните архиви в дър-
жавния архив би ограничило съответната ретроспективна документна 
информация за даденото населено място или регион. Важно е да се взе-
ме под внимание и обстоятелството, че ръководството в споменатите 
организации се осъществява на ротационен принцип, както и че няма 
постоянно лице, което да отговаря за съответния архив. Освен това те 
често сменят мястото на сбирките си, което затруднява опазването на 
документите им. По правило членове на тези организации са ръководи-
тели на частни предприятия, мести лидери на политически формирова-
ния, известни общественици, уважавани граждани и т. н., които от своя 
страна също са потенциални фондообразуватели, но на лични фондове, 
и, не на последно място, техните членове могат да станат и спонсори на 
архива. Ще припомним, че в страната има 43 Лайнс клуба (в Русе – те са 
4), а към края на 2008 г. са регистрирани 80 Ротари клуба. Контактите 
с тези местни структури са мощен инструмент за привличане на пуб-
личния интерес и общественото въображение към света на архивите и 
съкровищата, скрити в тях. Отвореният диалог между по-големи групи 
потребители за професионалната отговорност и резултатите от работа-
та на архивистите, а също за историческата ценност и потенциалната 
сила на архивните фондове ще засили ефективността на лобирането, 
доколкото бъдещето ни до известна степен зависи и от умението да се 
справим с предизвикателствата по линия на икономиката, новите техно-
логии и интересите на бъдещите потребители13.
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Верни на принципа да съхраним познанието за миналото, сме ком-
плектували фондове на емблематични за културния живот на града фор-
мации – хор „Родина“14, сдружение „Професор Васил Арнаудов“15, в ход 
са разговори с ръководството на фолклорен танцов театър „Найден Ки-
ров“, Клуба на дейците на културата. Наскоро приехме в т. нар. насипно 
състояние и документите БЗНС „Никола Петков“.

Мисията на съвременните архивисти е в служба на изследовате-
лите, а интересът на професията ни е да разбира и по-добре да служи 
на своите потребители. Това се отнася както до описанията на архивна-
та информация, така и до подбора на източниците на комплектуване на 
документи от частния сектор. Ролята и значението на държавните архи-
ви се определя от степента на грижливо попълваното и опазено доку-
ментално историческо наследство на нацията, достъпно за използване и 
съхранено за бъдещите поколения.
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ПРОБЛЕМИ НА НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА НАУЧНИЯ 
АРХИВ В МУЗЕИТЕ

Давид Нинов, НВИМ

По смисъла на Закона за културното наследство музеите са кул-
турни и научни организации, които издирват, изучават, опазват 

и представят движими и недвижим културни ценности, с познавателна, 
образователна и естетическа цел. Към движимите културни ценности е 
причислено и документалното наследство, което дава основание на му-
зеите да придобиват исторически ценни документи, съобразявайки се 
с наложеното от Закона за Националния архивен фонд ограничение те 
да не са обект на комплектуване от държавните архиви1. Според дейст-
ващия регламент придобитите вследствие на издирвателско-събирател-
ската работа исторически ценни документи в зависимост от профила на 
музея се обособяват в сбирки, които формират основния музеен фонд. В 
сбирките документите се класират и описват чрез утвърдени библиотеч-
но-каталожни похвати без да се спазва свещения за архивистите прин-
цип за единство и недробимост на архивния фонд2.

Освен с придобитите отвън архивни документи музейните фон-
дове се попълват и с такива, които са резултат от дейността на самите 
музеи в битността им на културни и научни организации, призвани да 
издирват, изучават, опазват и представят движими и недвижим културни 
ценности. От една страна тези документи се създават в хода на ежеднев-
ното администриране на музеите, а от друга са резултат от издирвател-
ската, събирателската и научно-изследователската им дейност. Тъй като 
са следствие от изпълнението на основните музейни процеси и дейности 
този тип документи се съхраняват в учрежденските и научните архиви 
на музеите, където са подвластни на утвърдените от архивната методика 
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и практика регламенти и процедури по приемане, разпределение, регис-
триране, насочване за изпълнение, дългосрочно запазване и архивиране 
с историческа цел.

Според обнародваната от Министерството на културата през фев-
руари 2012 г. Наредба № Н–3 за научния архив на музеите3 последният 
съхранява т. н. отчетно-регистрационни документи, свързани с издирва-
нето, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, 
реставрацията и представянето на движимите културни ценности (те-
матико-експозиционни планове и проекти за художествено оформяне на 
експозиции и изложби, монографии, доклади, статии, лекции и информа-
ции, тематични и обзорни беседи). Той е неделима част от учрежденския 
архив на всеки музей и като такава подлежи на методическо ръководство 
от страна на ДА „Архиви“, която освен върху организацията на админи-
стративната документация, получава възможност да влияе и върху под-
редбата на отчетно-регистрационните форми за съхраняваните в музеите 
културни ценности. Посредством това си право държавните архиви, чии-
то фондообразуватели са музеите придобиват пълна представа за състава 
и съдържанието на техните фондове, обстоятелство, облагодетелстващо 
бъдещото изграждане на регистъра на Националния архивен фонд. Този 
нов момент в съществуващата нормативна база разкрива допълнителни 
възможности за сътрудничество между музейните и архивните специа-
листи. Последните могат да бъдат особено полезни на музейните работ-
ници, на които им предстои да се сблъскат с непознат до сега подход 
за организиране, подредба, документосъхранение и архивиране, свързан 
със зачитане на принципа на произхода и принципа за единство и неде-
лимост на архивния фонд. Още повече, че цитираната по-горе наредба 
Н–3 буди някой основателни въпроси и притеснения по отношение на 
практическото ѝ приложение.

На музейните специалисти се налага да изоставят доскоро същест-
вуващата неприкосновеност на научния архив. Макар последния да ос-
тава за постоянно съхранение в музея, превръщането му в съставна част 
на учрежденския архив променя в значителна степен неговата структура, 
систематика, организация и начин на комплектуване. Музеите се изпра-
вят пред дилемата, че за да имат добре функциониращ научен архив тряб-
ва да притежават изрядно организиран учрежденски такъв. Те не биха 
могли да пристъпят към изпълнение на Наредба № H–3 без да приведат, 
а някой от тях и да изградят, учрежденските си архиви в пълно съответ-
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ствие с действащия нормативно-методически регламент на в Наредба за 
реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските архиви на държавните и 
общинските институции4. Засега музеите практикуват хартиения доку-
ментооборот, поради което за тях остават в сила постулираните в ЕДСД5 
(1979) процедури по съставяне, приемане, разпределение, регистриране, 
насочване за резолиране, предаване за изпълнение, сроков контрол, теку-
що запазване и архивиране на документите. За да създадат или физионо-
мират в съответствие учрежденските си архиви директорите на музеите 
трябва да организират информационно-деловодната си дейност съгласно 
разпоредбите на ЕДСД. Този процес неизбежно предхожда изграждането 
на добре функциониращ учрежденски, респективно научен архив. В тази 
връзка всеки музей трябва да разполага с подробно разписана и норма-
тивно правдива Инструкция за информационно-деловодната дейност и 
Инструкция за комплектуване и използване на учрежденския архив, при 
чиито съставяне може да потърси съдействието на ДА „Архиви“, която 
би могла да предостави типови информационно-деловодни инструкции, 
с детайлно разработени процедури за обезпечаване на документосъста-
вянето, документооборота и документоотлагането за текущо запазване 
или архивиране с историческа цел.

След деловодството формирането на учрежденския архив навли-
за в следващата си фаза, а именно, изработването на т. нар. Номенкла-
тура на делата със срокове за тяхното съхранение. За да бъде улеснено 
това начинание е добре то да се предшества от анализ на вида, състава 
и съдържанието на документооборота за няколко години назад. А като 
помощни средства биха могли да се използват разработените от ДА „Ар-
хиви“ типови номенклатури. И тук разделът за научния архив трябва да 
бъде внимателно планиран и добре систематизиран, макар че в Наредба 
№ H–3 съществува един меко казано странен постулат, изразяващ се в не-
обходимостта всеки постъпил в научния архив документ да се завежда и 
описва в специална Книга за научния архив6, макар част от тази докумен-
тация да получава своята регистрация в деловодството. На практика това 
означава повторно описание и подокументно разкриване на формираните 
според Номенклатурата дела чрез прилагане на любимите за музееведите 
библиотечно-каталожни похвати.

Не по-малко важен е и въпросът за автоматизираното управление 
на учрежденския, респективно научния архив на музеите. Понастоящем 
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софтуерната ни индустрия предлага различни приложения за управле-
ние на деловодната дейност, но отсъствието в тях на модул за докумен-
тоотлагане, съхранение и използване в учрежденски архив, и последва-
що предаване в исторически такъв, е сериозен недостатък. Пътищата за 
неговото преодоляване могат да се разгърнат в две основни направления 
— донатстройка на наличните автоматизирани приложения за управле-
ние на деловодната дейност с модул за изграждане на учрежденски ар-
хив или създаване на самостоятелен продукт за конструиране и обслуж-
ване на учрежденски архив.

И двата подхода са приложими, тъй като биха разрешили различ-
ни, създали се по места казуси, но при реализацията им е необходимо 
да се има предвид, че софтуерните технологии, на които ще се заложи, 
трябва да са технически сертифицирани по ISO, а конструкцията на из-
градените чрез тях бази данни е наложително да отговаря на действащи-
те в страната професионални архивни стандарти и регламенти.
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ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
ПРЕД АРХИВИСТА ПО ПЪТЯ НА ЕДНА 

МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА: 
ТАРАС ШЕВЧЕНКО И БЪЛГАРИЯ 

Гергана Колева, Цветан Радулов, НА – БАН 

Едно от предизвикателствата пред архивиста в условията на 
мрежовото общество е необходимостта от популяризиране 

дейността на институцията – пазител на националното ни документал-
но наследство. Безспорно осъществяването на съвременната информа-
ционна и популяризаторска дейност е една от най-творческите задачи 
за специалистите, работещи в архивите. Благодарение на тях се осигу-
рява както познаваемост на архивите като институти на колективната 
историческа памет, така и формирането на адекватна представа на об-
ществото за значението им. Именно посочените дейности гарантират 
прозрачност във връзка с управлението на архивите, които са не са-
мо специализирани културни институции, но и част от държавната ни 
администрация. Също така споменатите дейности допринасят за уле-
сняване достъпа и използването на архивните документи, както и на 
научно-справочния апарат към тях. В резултат се провокира интересът 
на гражданите към документалните свидетелства, разширяващ кръга от 
потребители на архивна информация.

Както е добре известно, основна форма на информационна и попу-
ляризаторска дейност от страна на архивите е документалната изложба. 
Тя представлява художествено експониране на документи по определе-
на тема и се организира, за да бъдат отбелязани значими дати, събития, 
личности, а също за културни, образователни и други цели. По своята 
същност и времетраене изложбите могат да бъдат: постоянни или вре-
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менни; стационарни или мобилни; да се експонират в специални поме-
щения или в други приспособени пространства.

Един от най-съществените моменти при подготовката на изложба е 
определянето на нейната тема. От изключително важно значение за при-
вличането на повече посетители е съответната тема да е актуална, с об-
ществена или научна значимост, както и да има наличие на достатъчно до-
кументи, които да разкрият нейния замисъл.От тази гледна точка сериозно 
професионално предизвикателство за нас бе работата по документалната 
изложба Тарас Шевченко и България, представена на 12. III. 2014 г. в цен-
тралната сграда на Българската академия на науките (БАН). В тематично 
отношение изложбата е част от редицата събития, съпровождащи официал-
ното отбелязване на 200-годишнината от рождението на Тарас Шевченко.

За целта първоначално бе проучена литературата по темата и съста-
вен тематичен план, разкриващ нейната структура. Във връзка с издирва-
нето на документи се установи, че Шевченко всъщност не е свързан пря-
ко с България и в българските архиви липсват документи, осветляващи 
неговия живот и дело1. Това обстоятелство затрудни изготвянето на плана 
и структурата на изложбата, което наложи да се потърси партньорство 
с Националния музей Тарас Шевченко в Киев (Украйна). Благодарение 
на осъщественото сътрудничество между институциите Научният архив 
(НА – БАН) получи достъп до материалите, съхранявани в споменатия 
музей. Така стана възможно включването на копия от документи, беле-
жещи важни етапи от живота на поета, което позволи той да бъде по-де-
тайлно представен на българската публика. По-конкретно, в експозици-
ята намериха място документи за неговите ранни години, обучението му 
в Санкт Петербург, военната му служба в Азия и последните години от 
живота му. Важно значение за успешното реализиране на изложбата има-
ше и извършената работа по издирване на материали в самия Научен ар-
хив на БАН. За тази цел беше направен преглед на редица фондове и ар-
хивни колекции, което позволи да се установи наличието на значителен 
документален масив относно влиянието на Тарас Шевченко в България. 
Състави се списък на фондовете и справочниците с необходимите мате-
риали за изложбата от НА, а също и списък, включващ документи от дру-
ги източници – музеи, библиотеки и т. н. В случая фокусът беше насочен 
към влиянието на украинския творец върху българските възрожденски и 
следосвобожденски деятели от края на ХІХ и ХХ век. Наложи се да бъдат 
осъществени консултации със специалисти-украинисти, които помогна-
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ха за превода на някои от ръкописите и уточняването на важни елементи 
от езиковедски и литературен характер. Това позволи да се изготви струк-
турата на изложбата, включваща основни раздели, подраздели, тематич-
ни групи в тяхната логическа връзка и хронологична последователност. 
Помислено бе и за осигуряване на необходимата предварителна инфор-
мираност във връзка с предстоящата изложба, което е предпоставка за 
нейната посещаемост. За целта бяха изготвени покани, плакати и брошу-
ри. За да бъде осигурена т. нар. публичност, процесът по подготовката и 
официалното откриване на изложбата своевременно бе отразяван както 
на официалните сайтове на БАН и НА – БАН, така и от медиите.

* * *

Тарас Шевченко е роден на 9. III. 1814 г. в с. Моринци, бивша Звени-
городска околия, Киевска губерния, в семейството на крепостни селяни. Дет-
ските му години минават в съседното с. Кириловка. На 12-годишна възраст Т. 
Шевченко остава пълен сирак и е принуден да се препитава като водоносец, 
файтонджия и пастир. Попада в панския двор на Павел Енгелхард, където ста-
ва домашен „казачок“. През 1831 г. се премества заедно с помешчика си в Санкт 
Петербург. Там се приобщава към кръга на видните деятели на тогавашната 
руска култура, сред които Василий Жуковски, Дмитрий Григорович, Алексей 
Венецианов, Карл Брюлов и др.Виждайки пред себе си невероятния худо-
жествен талант на Тарас Шевченко, Брюлов и Венецианов предприемат 
действия за събиране на средства за освобождаването му. На 22. IV. 1838 
г. Павел Енгелхард дава съгласието си за откупуване срещу нечувана-
та по това време сума от 2500 рубли. След като получава свободата си, 
Тарас Шевченко посещава курсове по живопис в Императорската худо-
жествена академия под ръководството на Сошенко и Брюлов. Запознава 
се с произведенията на Омир, Гьоте, Шилер, Пушкин и др. Още от са-
мото начало на своята творческа дейност той утвърждава реализма като 
метод и основа на своите произведения. Периодът между 1840 и 1847 
г. е най-плодотворният в неговото творчество както по отношение на 
поетичните, така и на художествените му творби. Тарас Шевченко става 
популярен сред петербургската интелигенция.

По същото време той активно участва и в обществено-полити-
ческия живот. Сближава се с групата на петрашевците и завързва 
познанства с водещи фигури от Кирило-Методиевското общество. 
Заради тази си дейност той попада в полезрението на властите и е 
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задържан. Като наказателна мярка той е изпратен редови войник в 
Оренбургската крепост. Тарас Шевченко отслужва военната си по-
винност в течение на десет години. През този период му е забранено 
да се занимава с творческа дейност, но въпреки това успява да съз-
даде много живописни творби. 

Заради застъпничеството на видни руски общественици и култур-
ни дейци Шевченко е освободен и се завръща в Санкт Петербург. През 
1859 г. поетът посещава Украйна, но е принуден от местните власти да 
се върне в руската столица. Следва период на усилена творческа дейност 
и публикуване на нови литературни творби. През последните години от 
живота си Шевченко поддържа връзки с представители на културния 
и обществено-политически елит на Руската империя.Тарас Шевченко 
умира на 10 март 1861 г. в Санкт Петербург едва на 47 години. 

Шевченко черпи вдъхновение от историята и природата на род-
ната украинска земя. Той се смята за наследник на скитащите народни 
певци – кобзарите, които са неговата връзка с местния фолклор. Едно от 
прозвищата, съпътстващи живота му, е Кобзарят и то най-ярко изразява 
близостта му с украинското село.

* * *

Детайлното проучване живота и творчеството на Тарас Шевчен-
ко позволи създаването на цялостна концепция за изложбата. От важно 
значение беше и изясняването в историко-хронологичен план интереса 
от страна на българските творци и учени към неговата поезия. Хроноло-
гичните граници на разглеждания период фактически са от последните 
десетилетия на Българското възраждане до съвременността. Още през 
60-те години на ХІХ в. е налице интерес към творчеството на украин-
ския поет. Сред първите преводачи на Шевченко на български език се 
нареждат имена като Райко Жинзифов и Любен Каравелов. 

Първият е сред възрожденците, които са сравнително по-малко из-
вестни на широката публика. Роденият през 1839 г. във Велес Жинзифов 
следва в Одеса и Москва, където се запознава със стиховете на Т. Шев-
ченко. През 1863 г. Райко Жинзифов публикува своята Новобългарска 
сбирка, в която е обособен раздел Гуслар Тарас Шевченко2. Интересът на 
младия българин към този автор продължава и през следващите години 
с нови преводи на български език. Освен това в поезията на Жинзифов 
се усеща и влиянието на стиховете на Шевченко, сред които са Гулаб, 
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Гусляр в собор и др. Българският поет замества кобза с гусла и така спо-
мага за навлизането образа на гусларя във възрожденската ни литерату-
ра. Жинзифов обаче приключва житейския си път твърде рано – умира в 
Москва през февруари 1877 г.

През 60-те и 70-те години на XIX в. Любен Каравелов също пре-
вежда творби на Т. Шевченко: Породила мене мама, Еретик, Неофити 
и др. Според изследователите стихотворенията на Каравелов са силно 
повлияни от поезията на украинския поет.

След Освобождението Тарас. Шевченко е превеждан от автори ка-
то Петко Р. Славейков и Стилиян Чилингиров. През 1885 г. Славейков 
прави авторски преводи на три стихотворения по Шевченко, които са 
публикувани в Периодичното списание на БКД. В неговата поезия също 
се долавя влиянието на украинския творец3. 

Стилиян Чилингиров освен преводач е и задълбочен познавач на 
творчеството на Шевченко и на неговото влияние върху българската въз-
рожденска и следосвобожденска литература.

И други представители на българската литература, сред които и 
нейният патриарх – Иван Вазов, признават за влиянието на украин-
ския поет върху творбите си. Вазов споделя за запознаването си с по-
етичното творчество но Тарас Шевченко в разговорите си с Иван Д. 
Шишманов. Творчеството на Иван Вазов е отражение на две истори-
чески епохи – Възраждането и следосвобожденска България. Известно 
е, че Вазов е унищожавал своята лична кореспонденция и черновите на 
произведенията си. Благодарение на проф. Шишманов обаче са съхра-
нени документите, които показват влиянието на Шевченко върху пое-
тическото му творчество. В сборника, подготвен от проф. Шишманов: 
Иван Вазов. Спомени и документи, народният поет споменава за влия-
нието на украинския творец. В стихотворенията си Есен, Две пролети 
и в поемата Грамада Иван Вазов използва именно размера на стиха на 
Тарас Шевченко4.

Значението на Тарас Шевченко за европейската и славянската кул-
тура, както и отпечатакът му върху българската литература, са обект на 
изследване от страна на най-значимите български учени в тази област. 
Сред тях се откроява Михаил Драгоманов, който с трудовете си доприна-
ся за развитието специално на изследванията върху влиянието на Шев-
ченко и украинската литература в България. Той възражда интереса към 
живота на поета и творчеството му от страна на български учени като 
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проф. Ив. Д. Шишманов и М. Арнаудов. Пристигането на Драгоманов 
в България дава нов тласък в проучванията за влиянието на украинския 
поет върху българската литература. Михаил Драгоманов оставя сериоз-
на следа в България, благодарение на работата си във Висшето училище 
и Сборника за народни умотворения, наука и книжнина (СбНУНК). Той 
създава трайни връзки между българските и украинските учени, акцен-
тирайки върху ролята на Тарас Шевченко в развитието на българската 
възрожденска поезия. Проф. Иван Д. Шишманов е също сред радетели-
те на българо-украинските културни и научни връзки. Интересът и по-
знанията му за Украйна са инициирали изпращането му в страната като 
български посланик (пълномощен министър) през периода 1918–1919 
г. Ситуацията тогава обаче не позволява Шишманов да развие активна 
дейност за осъществяване на ползотворни двустранни отношения в тази 
насока. Проф. Михаил Арнаудов също проявява интерес към спомената-
та тема в няколко свои изследвания по отношение мястото на Кобзаря в 
българското Възраждане. Той описва живота и творчеството на първите 
преводачи на Тарас Шевченко – Р. Жинзифов, Л. Каравелов, П. Р. Сла-
вейков, Ив. Балев, Ст. Чилингиров. Според М. Арнаудов Шевченко има 
най-голямо влияние върху българската интелигенция в периода между 
Кримската война и Освобождението ни.

Проф. Боян Пенев не пропуска да разгледа украинския творец в 
контекста на историята и развитието на европейската и българската лите-
ратура. Представяйки неговото творчество пред студентите си, той обръ-
ща специално внимание на отпечатъка, оставен от Тарас Шевченко върху 
възрожденската и следосвобожденската ни литература. Интересът към 
творчеството на Шевченко и неговото влияние върху българската литера-
тура и нейните творци продължава и след Втората световна война, когато 
той е сред основните теми в сферата на културното общуването между 
България и тогавашната Украинска съветска социалистическа република 
(УССР). В тази връзка трябва да се отбележи приносът на Людмил Стоя-
нов, който започва да превежда Шевченко още в периода между двете 
световни войни. Българският белетрист поддържа близки отношения с 
много украински поети. Така по време на юбилейните чествания, посве-
тени на Тарас Шевченко, той е сред най-активните участници от българ-
ска страна. През разглеждания период заслужава да се отбележи и дей-
ността на акад. Тодор Павлов за популяризирането на Тарас Шевченко, 
неговото творчество и влиянието му върху българската литература.



166

Професионалните предизвикателства пред архивиста по пътя на една...

* * *

Предвид конкретните резултати от споменатото проучване в излож-
бата беше отделено специално внимание на Райко Жинзифов, доколкото 
той, както отбелязахме, не е така добре познат на широката публика. 
Във фонда на Евтим Спространов (изследовател на живота и делото му) 
открихме интересни материали, свързани с творчеството на Жинзифов. 
Сред тях бяха преводите на и няколко стихотворения на Шевченко: Ду-
ма, Калинка, Ой защо си почерняло ти зелено поле..., поемата Наймичка 
(Ратайкиня), както и авторски стихотворения, но силно повлияни от по-
езията на украинския творец5.

Самият Евтим Спространов е роден в Охрид и през 1868 г. завърш-
ва известната Солунска българска мъжка гимназия. По-късно следва в 
Духовната семинария в Киев и в Юридическия факултет на Московския 
университет. След завършване на висшето си образование Евтим Спрос-
транов се установява в София и започва работа като секретар на проф. 
Иван Д. Шишманов. Той участва в редактирането и издаването на Сбор-
ника за народни умотворения, наука и книжнина, за който отговаря проф. 
Шишманов. Документалните материали, свързани с преводаческата и 
творческа дейност на Райко Жинзифов, стават притежание на Спростра-
нов благодарение на неговия приятел и съмишленик д-р Владимир Руме-
нов. Той ги издирва в Русия и в българския възрожденски печат.

Сред подбраните документи за изложбата е и стихосбирката на Лю-
бен Каравелов, издадена през 1905 г. от печатницата на Яким Якимов в 
Кюстендил, която обхваща поетичното творчество на българския възрож-
денец6. Ето защо тя съдържа както повлияните от поезията на Шевчен-
ко стихотворения на Каравелов, така и публикуваните преди това негови 
преводи на украинския поет. Въпросната стихосбирката се съхранява в 
личния фонд на д-р Кръстьо Кръстев, основател на кръга Мисъл и виден 
литературен критик. Значителна информация за влиянието на поезията 
на Шевченко върху българските литератори се съдържа в личния фонд 
на Иван Шишманов, намиращ се в Научния архив на БАН (ф. 11 К). Тези 
документални сведения бяха важен момент в представената експозиция. 
Българският учен оставя редица статии и материали, посветени на ук-
раинския творец, сред които Влиянието на Шевченко върху български-
те поети от предосвободителната епоха7 и Тарас Шевченко, неговото 
творчество и неговото влияние върху българските писатели преди Ос-
вобождението8. В експозицията бяха представени и притежаваните от 
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Шишманов различни брошури, свързани с украинския обществено-по-
литически и културен живот. Благодарение на силната връзка между Ми-
хаил Драгоманов и неговия зет във фонда на проф. Шишманов попадат 
няколко печатни издания на Тарас Шевченко от края на ХІХ в., част от 
които са от личната библиотека на Драгоманов. Това са събрани стихове 
в изданието от 1885 г. Поезията на Шевченко, забранена в Русия, отпеча-
тано в Женева9. Друга интересна книга е поемата Мария, също издадена в 
Женева през 1879 г.10 Сред споменатите документи е и брой на емигрант-
ското издание Громада, в което се обсъжда делото на Шевченко11. 

При издирването на документи за изложбата бе открит случайно 
попаднал нотен лист по стихотворението на Тарас Шевченко Завет12. С 
намирането на този документ успешно бе преминато още едно предизвика-
телство към архивните изложби – откривателството (архивната евристика). 

Фактът, че П. Р. Славейков е сред първите преводачи на Тарас Шев-
ченко, е и най-вероятната причина проф. Иван Шишманов да се обърне 
към сина му Пенчо П. Славейков с молба да помогне за популяризи-
рането на украинския поет в България. В Научния архив се съхранява 
отговорът на младия Славейков до Шишманов13. Сред изложените ма-
териали е и машинописният текст на Стилиян Чилингиров Тарас Шев-
ченко на български, който също се съхранява във фонда на проф. Шиш-
манов14. Това е един от най-обстойните обзори на преводите във връзка 
с творчеството на Шевченко, направени от български автори. Заедно 
със студията се съхранява и нейната рецензия, направена от Никола С. 
Бобчев за Историко-филологическия клон на БАН15. Във разглеждания 
фонд бяха открити и други материали, включително кореспонденция с 
наши и чуждестранни преводачи и поети, кореспонденция с роднините 
на Михаил Драгоманов, различни материали, свързани с проучването и 
популяризирането на Тарас Шевченко в България. Голямо предизвика-
телство при работата с този богат фонд бе подбирането на подходящи 
документи за изложбата. Освен това, както се вижда от казаното по-горе, 
намерените архивни документи се отнасят не само до проф. Иван Шиш-
манов, но и до други български литературни дейци, имащи отношение 
към украинския поет и неговото поетично творчество. Затова бе важно 
и намирането на точното им място в тази изложба. Подразбира се, че в 
експозицията са включени и документи от личния фонд на проф. Миха-
ил Арнаудов, съхраняван в НА – БАН. Сред тях са както негови произве-
дения като ръкописът на лекцията му Украйна и България. Значението 



168

Професионалните предизвикателства пред архивиста по пътя на една...

на Венелин, Шевченко и Драгоманов за обновата на българския дух, така 
и кореспонденция във връзка с научните му интереси към Шевченко16. 

Фондът на Арнаудов е особено ценен и от гледна точка на докумен-
тите, свързани с живота и творчеството на Иван Вазов. В него се съхраня-
ват коректурите на посочения сборник Иван Вазов, спомени и документи 
(1930) г.17 Във фонда се намират и редакциите на поредицата Иван Вазов. 
Събрани съчинения в ХХІ тома18. В личния фонд на Боян Пенев се съ-
държат интересни документални свидетелства като материали за лекции, 
статии и студии, посветени на разглежданата тема19. В Научния архив 
на БАН се намират и неговите основни съчинения във връзка с нея: Р. 
Жинзифов – преводни и оригинални стихотворения 1871–1874 г.20 и П. 
Р. Славейковата преводна и подражателна поезия21, които също бяха 
представени в създадената изложба. Тодор Влайков е сред авторите, кои-
то силно са заинтригувани от поезията на украинския творец през свои-
те ученически и студентски години. Това ясно проличава от изложените 
лични тефтерчета на българския писател, в които той е записвал впечат-
лилите го автори и книги. В списъка с различни заглавия особено място е 
отделено на едно от най-известните произведения на Шевченко Кобзар22. 
Личният фонд на Людмил Стоянов в НА – БАН съдържа преводи на сти-
хотворения на Шевченко, литературни статии за творчеството и живота 
на Кобзаря, както и документални свидетелства, отразяващи честванията 
във връзка с отбелязването на 100 години от смъртта и 150 години от рож-
дението на Шевченко23. Преведените стихотворения (Завет, Песни и др.) 
са от периода след Втората световна война и показват приемствеността в 
интереса към личността и творчеството на украинския поет24. Сред изло-
жените произведения са статиите на Л. Стоянов Велик син на Украйна25, 
Певец на народната неволя26. Изложено е и неговото слово Прометеев-
ски дух, произнесено на тържествено заседание в Киев27. 

Силен интерес предизвикаха изложените снимки по повод 100-го-
дишнината от кончината на украинския творец, които са направени в 
Киев през 1961 г.28 На тях могат да се видят известни български превода-
чи на Тарас Шевченко като Мария Грубешлиева (съпруга на Л. Стоянов) 
и Симеон Русакиев. Част от снимките са правени на булевард Шевченко, 
посетен от българската делегация във връзка с юбилейната годишни-
на. Представени бяха и честванията за Шевченко, както са отразени във 
фонда на дългогодишния председател на БАН акад. Тодор Павлов. Като 
председател и почетен председател на БАН акад. Т. Павлов е активен 
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участник в отбелязването на 100-годишнината от смъртта и 150-годиш-
нината от рождението на Тарас Шевченко у нас. Сред интересните ар-
хивни документи, показани в изложбата, са негови публикации – ста-
тия, посветена на Т. Шевченко и публикувана във в. Радянска Украйна 
(1960), както и кореспонденцията с Комитета по честванията в Киев29. 
Не бива да се пропуска картичката, изпратена от Юрий Назаренко до 
Тодор Павлов по повод събитието, която е с лика на Шевченко30. 

Освен личните фондове бяха проучени и архивни сбирки на Науч-
ният архив. Така беше открит един любопитен документ във връзка с ук-
раино-българските културни връзки – писмо от Михаил Драгомирецки 
до българския поет и театрален деец Христо Цанков-Дерижан, в което 
обещава портрета на Т. Шевченко31. Така може да се види, че той про-
дължава да предизвиква интерес и извън научните кръгове, изследващи 
литературното му наследство и влияние. 

Благодарение на солидната фотографска сбирка, притежание на 
Научния архив, бяха представени снимки на посочените представители 
на българската литературна общност. Изображенията им допринасят за 
по-точното възприемане на документалните материали в изложбата. 

Сред акцентите на изложбата са и взаимоотношенията на Акаде-
мията и нейни членове – видни български учени, с Научното дружество 
Шевченко (Науко́ве товари́ство імені Шевче́нка – НТШ), създадено през 
1873 г. в Лвов като литературно дружество. То изиграва важна роля във 
формирането и развитието на украинската наука и литература в края на 
ХІХ и началото на ХХ век. Българската академия на науките и български-
те учени поддържат активни връзки с Научното дружество Шевченко. За-
пазени са сведения за членуването на няколко известни имена от родната 
наука в НТШ, сред които Иван Шишманов, Михаил Арнаудов, Любомир 
Милетич, Анастас Иширков, Стоян Романски, Стефан Ватев, Стефан 
Петков и Георги Бончев32. Кореспонденцията съдържа писма от ръковод-
ни фигури в дружеството като Михаил Грушевски, Володимир Гнатюк, 
Кирило Студински33. Интерес представлява писмото от Петко Ю. Тодо-
ров до Иван Франко, в което българският поет споменава за подготвяна 
статия на тема: Влияние на украинската литература върху българската. 

Друг от акцентираните моменти са честванията, посветени на Тарас 
Шевченко. На тях беше отделено специално място, като за съответното 
табло бяха подбрани документи от няколко различни фонда. Сред тях е 
и статията на проф. Иван Шишманов Юбилеят на Тарас Шевченко, пуб-
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ликувана в сп. Свободно мнение през 1914 г.34 . Също така за случая бе 
заснет и паметникът на Тарас Шевченко в София, намиращ се на площад 
„Възраждане“. Както се видя от представянето на експозицията, тя беше 
оформена в зависимост и от спецификата на документите. Материалите от 
някои фондове послужиха за създаването на повече от едно табло, докато 
за други табла се наложи да се събират документи от различни фондове. 
В резултат таблата в изложбата бяха съответно индивидуални и смесени. 
Хронологичният принцип също беше водещ в изграждането на изложбата.

Тя имаше няколко цели като основната от тях беше да представи вли-
янието на Тарас Шевченко върху българската поезия и литературна мисъл. 
Благодарение на нея специалистите и интересуващите се от темата се за-
познаха с документалните свидетелства, които се съхраняват в НА – БАН. 
Това бе и част от редицата дейности, които се стремят да представят същ-
ността на НА – БАН и да покажат, че той не е специализиран архив, съдър-
жащ предимно документи за историята и развитието на Академията. Това 
мнение се е наложило сред голяма част от обществото и историческата 
общност у нас. Едно от предизвикателствата пред изложбите на НА – БАН 
е то да се промени. Документалните следи, открити в Научния архив, показ-
ват важната роля на дейци от Българското книжовно дружество, по-късно 
БАН, през периода от Възраждането до съвременността за запознаването 
на българите с творчеството и идеите на украинския творец. Съхранявана-
та в архива на Академията богата документална база може да се използва 
за справочни, научно-изследователски, издателски цели от наши и чуждес-
транни учени, както и от представители на широката ни общественост.

По-важните материали от изложената експозиция бяха публикува-
ни в специално създадената брошура (каталог), която съдържа всички 
документи от изложбата. Този справочник има за цел да популяризира 
изложбата и съдържащите се в нея документи. Всички документи, въз 
основа на които е изготвена изложбата, съставиха нейното досие, което 
съдържа: тематичен и експозиционен план, фотографии на общия вид на 
изложбата и отделните ѝ раздели, списък с описанията на документите, 
копия на документите, информационни материали, електронен вариант 
на изложбата. Поради големия интерес от страна на Регионалните ака-
демични центрове (РАЦ), изложбата бе създадена, за да гостува и в тези 
структури. Електронен вариант на експозицията беше изпратен и на На-
ционалния музей Тарас Шевченко в Киев. Предстои представянето он-
лайн на същия електронен вариант и в сайта на Научния архив на БАН.
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Бележки
1 Съществуват хипотези, че Тарас Шевченко е повлиян при напис-

ването на поемата си Еретик от съчинението на Спиридон Палаузов 
Йоанн Гус и его последователи, което по всяка вероятност получил от 
Осип Бодянски. Вж. Минкова, Л. Осип Максимович Бодянски и негови-
те студенти – българи. – В: Сб. Драгоманивски студии. Драгоманiвськi 
студiї. София, 2008. И в този случай обаче общуването между българите 
и Шевченко остава косвено.

2 Новобългарска сбирка. М., 1863.
3 Славейков, П. Р. Гъдулар, Мисли мои, Сирота девойка. – Псп. Кн. 

ХV, 1885, с. 426–427.
4 Шишманов, Ив. Иван Вазов. Спомени и документи.
5 НА – БАН, ф. 36 К, оп. 1, а. е.1196; НА – БАН, ф. 36 К, оп. 1, а. 

е.1192.
6 Пак там, ф. 47 К, оп. 2, а. е. 49.
7 Пак там, ф. 11 К, оп.1, а. е. 382.
8 Пак там, ф. 11 К, оп.1, а. е. 383.
9 Пак там, ф. 11 К, оп.5, а. е. 938.
10 Пак там, ф. 11 К, оп. 5, а. е. 937.
11 Пак там, ф. 11 К, оп. 5, а. е. 936.
12 Пак там, ф. 11 К, оп., а. е. 938.
13 Пак там, ф. 11 К, оп. 3, а. е. 1376.
14 Пак там, ф. 11 К, оп. 3, а. е. 310.
15 Пак там.
16 НА – БАН, ф. 58 К, оп. 1, а. е. 423.
17 Пак там, ф. 58 К, оп. 1, а. е. 292.
18 Пак там, ф. 58 К, оп. 1, а. е. 580.
19 Пак там, ф. 37 К, оп. 1, а. е. 1388.
20 Пак там, ф. 37 К, оп. 1, а. е. 342.
21 Пак там, ф. 37 К, оп. 1, а. е. 608.
22 Пак там, ф. 216 К, оп.1, а. е. 34.
23 Пак там, ф. 118 С, оп. 1, а. е. 821, 882.
24 Пак там, ф. 118 С, оп. 1, а. е. 163.
25 Пак там, ф. 118 С, оп. 1, а. е. 176.
26 Пак там, ф. 118 С, оп. 1, а. е. 345.
27 Пак там, ф. 118 С, оп. 1, а. е. 549.
28

 Пак там, ф. 118 С, оп. 1, а. е. 1098.
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29 Пак там, ф. 42 С, а. е. 1408.
30 Пак там.
31 НА – БАН, Сб. 11, а. е. 1162.
32 Сб. 3, а. е. 14. Информация за българските членове на НТШ се 

съдържа и в 100 години Българска академия на науките 1869–1969 г. Т. I. 
Академици и членове-кореспонденти. София, 1969.

33 НА – БАН, ф. 58 К, оп. 1, а. е. 148, 149.
34 Пак там, ф.11 К, оп.1, а. е. 381.
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МЕТОДИЧЕСКИЯТ КОДЕКС1 – ГАРАНТ 
ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА 

В ОБЛАСТТА НА АРХИВНОТО ДЕЛО

Наташа Димчева, ГД „Архивна политика“ – ДАА

През 2013 г. Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) предсрочно 
и успешно приключи проекта Разработване, внедряване и 

оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна 
агенция „Архиви“ по Оперативна програма Административен капаци-
тет, приоритетна ос I Добро управление, съфинансиран от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд.

Реализирана беше основната цел на проекта – да се усъвършенства 
прилагането на държавната политика в областта на архивното дело чрез 
създаване на условия за прилагане на модерни механизми и инструмен-
ти за комплектуване на архивни фондове, тяхното опазване и използ-
ване. Осъществяването на общата и специфични цели на проекта са в 
съответствие с програмата за реформи в администрацията и напълно от-
говарят на определените от Съвета за административната реформа цели 
за периода 2009–2013 г. за повишаване ефективността на държавните 
институции; оптимизиране на държавната администрация на централно 
и териториално ниво; качествено административно обслужване и елек-
тронно правителство.

Държавна агенция „Архиви“ е онази специализирана държавна 
институция, призвана да опази колективната ни историческа памет. Тя 
осъществява в национален мащаб събирането, опазването, съхранява-
нето и използването на архивните документи с историческа ценност. 
Агенцията работи за ефикасно управление на архивите от момента на 
тяхното създаване и полага грижи за опазването им чрез създаването и 
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системното попълване на Национален архивен фонд (НАФ). Той осигу-
рява с необходимата документна информация управлението на държа-
вата, развитието на науката и културата, защитата на правата и закон-
ните интереси на гражданите. Националният архивен фонд е част от 
културното наследство на Република България и подлежи на постоянно 
запазване, регистрация, грижа и закрила от страна на държавата. Гри-
жите за опазването на документите от НАФ се реализират чрез различ-
ни процеси: регистриране, отчитане и контрол върху наличността им; 
съхранението им в сгради със съвременно оборудване и отговарящи на 
определени условия; лаборатории за реставрация и консервация и за-
страхователно копиране; осигуряване на квалифицирани кадри за рабо-
та с тях; бюджетно финансиране и др.

С изпълнението на посочения проект се осъществи една дългого-
дишна потребност от нов усъвършенстван Методически кодекс, който да 
гарантира и създаде необходимите условия за по-устойчиво прилагане 
на държавната политика в областта на съвременното българско архивно 
дело. Политическата и икономическата промяна в българското общество 
през изминалите 20 години породиха и наложиха необходимостта от усъ-
вършенстване на политиката и осъвременяване на документите в облас-
тта на архивирането. А това е важно, защото съхраняването и използва-
нето на архивни документи е основна предпоставка за успешна реали-
зация на целта за електронно управление. Предоставянето на ефикасни 
и ефективни услуги на обществото, осигуряването на свободен и лесен 
достъп до архивите, спомагайки за повече отговорност и добро управле-
ние са едни от основните задачи на ДАА. Това изисква поддържане и раз-
витие на една сигурна, достъпна и високотехнологична архивна система 
в България. Прилагането на новия усъвършенстван Методически кодекс 
зададе актуални правила за работа на служителите в системата на ДАА, а 
също и на близо 8000 постоянни фондообразуватели на ДАА – държавна-
та и общинската администрация, академичните среди и студенти, както и 
на всички, желаещи да съхранят и опазят документалното си наследство 
– граждани, творчески и научни съюзи, неправителствени и частни орга-
низации – църковни, спортни, културни, политически и др.

Проектът даде възможност за реализиране на една отдавна назря-
ла потребност от преосмисляне на различните архивни процеси в усло-
вията на мрежовото общество. Беше мобилизиран не само творчески-
ят потенциал на експертния състав на ДАА, но и привлечени външни 
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консултанти. Неоспоримо доказателство за добрата организация при 
изпълнение на съответните проектни дейности е тяхното предсрочно 
приключване. Всъщност проектът беше реализиран за 15 месеца вместо 
за 18, както е по договор. 

Изпълнението на основните дейности със съответните поддей-
ности в рамките на проекта следваха онази последователност, която да 
отговаря на изпълнението на основната цел: създаването на нов Мето-
дически кодекс. 

Беше извършена необходимата подготвителна организационна и 
проучвателна дейност. По-конкретно, беше направен анализ на състоя-
нието и разработена политика; проучени бяха добрите практики в архив-
но-информационния сектор на водещи европейски държави, сред които 
Германия, Холандия и Финландия; организирани бяха шест методиче-
ски срещи с експертите от Регионалните дирекции и отдели за анализ 
на потенциалното въздействие и сравняване на подготвените варианти, 
което беше предмет на изпълнение в дейност № 2 от проекта.

Една от основните дейности, може да се каже сърцевината на про-
екта, е дейност № 3, където бяха определени механизмът за наблюдение 
и оценка и зададени варианти за нов Методически кодекс; изработен 
план за действие и правила за мониторинг на изпълнението на полити-
ката на ДАА и изработен нов Методически кодекс. По изпълнението на 
тази дейност бяха съсредоточени най-много усилия и внимание от стра-
на на създадената за целта работна група, а експертите бяха обособени 
в шест колегии, работещи по отделните модули, общо 6 на брой. Сами-
те модули тематично са обвързани с основните архивни процеси. Те са 
отпечатани в шест отделни книжни тела (свитъци) с оглед по-удобно и 
улеснено ползване.

В първия модул Управление и организация на Националния ар-
хивен фонд и архивната мрежа читателят може да намери информация 
за същността на Националния архивен фонд. В текста е конкретизирано, 
че в състава на НАФ се включват архивни фондове и архивни докумен-
ти независимо от времето, носителя, начина на създаване, мястото на 
съхранение и формата на собственост, включително и постъпилите на 
законно основание документи и копия на документи от чужбина. 

Важен акцент е посочването на източниците за попълване на НАФ, 
които са учрежденските архиви на държавните и общинските институ-
ции; учрежденските архиви на бюджетните организации; лични архив-
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ни сбирки и колекции на значими за обществото личности; архиви на 
политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски 
дружества, декларирали желанието си за предаване на документите си 
на държавните архиви; чуждестранни архиви и други чуждестранни ин-
ституции, българи и български организации в чужбина, заявили съгла-
сието си за предоставяне на оригинали и/или копия на документи.

Конкретизирани са ролята и дейността на Държавна агенция „Ар-
хиви“ в управлението на НАФ. Tова е организирана и целенасочена дей-
ност по определяне на единни принципи за развитие на архивното дело, 
планиране и насочване дейността на архивите в интерес на държавата 
и обществото, методическо ръководство и контрол на институциите – 
фондообразуватели, издаване на методически указания, осъществяване 
на международно сътрудничество в областта на архивното дело, подпо-
магане подготовката на архивни кадри.

За улеснение на читателите са посочени архивите, които съхраня-
ват документи на НАФ. Toвa са държавните архиви; архиви и архивни 
сбирки на културни и други публични институции; архивни сбирки на 
държавни и общински музеи и библиотеки; архивни сбирки на читали-
ща и религиозни институции; частни архиви.

В модул 1 е отделено място за научноизследователската и методи-
ческа работа в ДАА и нейните структурни звена. Тези дейности обхващат 
приложни изследвания и изработването на методически пособия с цел на-
учно обосноваване и повишаване на ефективността и качеството на работа.

Модул 2. Източници за комплектуване на държавните архиви, 
организация, експертиза и научно-техническа обработка на доку-
ментите е структуриран в съответствие с източниците за комплектува-
не на държавните архиви: държавни и общински институции; докумен-
ти на физически лица; документи на политически партии, юридически 
лица с нестопанска цел и търговски дружества; архивни документи и 
копия на документи от чуждестранни архиви, институции и частни ли-
ца. В отделна част са обособени процесите по научно-техническата об-
работка на архивни фондове, усъвършенстването и пресъставянето на 
инвентарни описи. Актуализирането и разработването на тези въпроси 
са извършени в съответствие със Закона за НАФ от 2007 г. и Наредбата 
за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването 
и използването на документите в учрежденските архиви на държавните 
и общинските институции от 2009 г.
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Съдържанието на модул 2 е съобразено с новите положения в норма-
тивната уредба и на първо място със значително увеличения срок за съхра-
нение на документите в институциите от 5 и 10 години на 20 години. Това 
води до нарастване на отговорностите на ръководителите на съответни-
те институции, осигуряване на допълнителна площ за архивохранилища, 
кадрово обезпечаване работата на учрежденския архив и др. По-продъл-
жителният срок за съхранение на документите в институциите води и до 
засилване на контролните функции на държавните архиви по опазването и 
организацията на работата с документите и прецизиране на процедурите за 
извършване на различните видове проверки, увеличаване на санкциите и 
др. Функциите и отговорностите по отношение организацията на работата 
с документите са систематизирани на три нива, а именно: ръководители 
на държавните и общинските институции, държавни архиви и Държавна 
агенция „Архиви“. В съответствие с тази йерархия са структурирани и 
трите експертни комисии, които са тясно свързани с процесите на експер-
тизата на ценността на документите и комплектуването. Това са: Постоян-
но действаща експертна комисия (ПДЕК) във фондообразувателите, Екс-
пертно-проверовъчни комисии (ЕПК) в държавните архиви и Централна 
експертно-проверовъчна комисия (ЦЕПК) в Държавна агенция „Архиви“.

Специално внимание е отделено на контролната дейност на дър-
жавните архиви, извършвана във фондообразувателите, чрез основни, 
контролни, извънредни и инцидентни проверки; утвърждаването на но-
менклатурите на делата и на описите; изготвянето на становища по ак-
тове за унищожаване на неценни документи и др.

Във връзка с документооборота във фондообразувателите са раз-
гледани основните процеси: съставяне и оформяне на документите, ре-
гистрация, контрол по изпълнение на сроковете, от които зависи юри-
дическата сила и ценността на документите като исторически извор. 
Класификацията на документалния фонд, номенклатурите на делата със 
сроковете за тяхното съхранение и списъците на документите, в това 
число тяхната разработка, актуализация и внедряване, са изведени като 
важни процеси и условие за качеството на следващите процеси на рабо-
та с документите. Подчертана е важността на определянето на срокове-
те за съхранение на документите в номенклатурата на делата, което по 
същество е първият етап на експертизата на ценността на документите, 
т.нар. текуща експертиза. Посочени са изключително важните функции 
на учрежденския архив, както и изискванията към условията за съхране-
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ние на документите. Разгледани са и следващите етапи при определяне 
ценността на документите: междинна и окончателна експертиза, както 
и предаването на документите за постоянно запазване в държавен архив.

Специална част е посветена на научно-техническите документи, 
които са свидетелство за приноса на българските учени и проектанти в 
историческото развитие на науката и техниката, както и за значението 
и приноса им към световния технически прогрес. Променените иконо-
мически и обществени условия налагат преосмисляне и уточняване на 
подхода и на някои термини при работата по контрола върху опазването 
и извършването на експертиза на научно-техническите документи и за 
предаването им на държавно съхранение, които са отразени в текста.

Втората част на модул 2 се отнася до документите от личен произ-
ход, като процесите са обособени в две глави – комплектуване и науч-
но-техническа обработка. Източниците за комплектуване са разширени 
с включването на антиквариатите и личните архиви на българите, жи-
веещи в чужбина. Нов момент е създаването на електронен вариант на 
картотеката на заведените на отчет лични фондове.

В научно-техническата обработка (НТО) е въведена нова позиция, 
отправяща към общите правила при описанието на архивните единици. 
Поставянето на номиналния признак в началото на заглавието на доку-
ментите от творческата дейност е задължително условие, като се избягва 
както библиографското описание, така и поставянето на авторското име 
без инверсия на първо място.

В третата част на модул 2 са застъпени документите на политиче-
ски партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества 
с частен капитал, които не са включени в § 1, т. 11 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за НАФ (ЗНАФ). Това са потенциалните източни-
ци, които по закон не са задължени да предават документи в държавните 
архиви, но приемането им би допринесло за обогатяването на НАФ. Те-
зи източници са перспективни и работата с тях е свързана с политиката 
на ДАА в областта на комплектуването.

В частта за архивните документи и копия на документи от чуждес-
транни архиви, институции и частни лица са разработени нови текстове, 
свързани с издирването на сведения за документи, съхранявани в чужби-
на, както и с източниците и начините на комплектуването им.

Последната част на модул 2 включва теми, които имат отношение 
към всички предходни части: научно-техническа обработка на архивни 
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фондове и документи, приети в държавните архиви от различни източни-
ци на комплектуване в необработен вид; усъвършенстване на инвентар-
ните описи и пресъставяне на инвентарните описи в държавните архиви.

Модул 3. Регистрация и отчетност, съхранение и опазване на 
архивните фондове е структуриран в 4 глави. Отчетната регистрация 
определя реда и начините за установяване на състава, обема, физиче-
ското състояние и съхранението на архивните документи, несъдържащи 
класифицирана информация, в държавните архиви, структурни звена в 
ДАА, промените във фондовата наличност в отчетни единици и отразя-
ването им в съответните отчетни форми. Отчетните форми са първич-
ни и сумарни, взаимно свързани и допълващи се стандарти и образци. 
Всички документи от състава на НАФ независимо от времето и мястото 
на създаването им, тяхната оригиналност и носител, подлежат на регис-
трация и отчетност, която се реализира на две нива – в държавните архи-
ви и в Централната фондова картотека (ЦФК).

В текста на модул 3 за първи път в съвременната ни архивна ме-
тодика се въвеждат някои нови понятия, сред които Регистър на НАФ, 
създаден и поддържан от ДАА, с цел съсредоточаване на информацията 
за съществуващите ценни документи в страната и извън нея, като се под-
помага опазването и съхранението им и се разширяват възможностите за 
тяхното използване. Също така са посочени изискванията за регистра-
ция и отчетност на ценните електронни документи, които се регистри-
рат в Специализираната електронна система на държавните архиви. 
Съхранението на различните видове архивни документи с цел физиче-
ското им опазване, запазване на съдържащата се в тях информация и 
защита от посегателства са сред основните задачи на ДАА. Нов момент 
в това отношение е пренасянето на информацията от документите върху 
друг носител, което стана възможно с масовото навлизане на информа-
ционните технологии в архивната практика.

Методически е разработен и проблемът с т.нар. документи в риск. 
Това са архивни документи, които са изложени на заплахата на външни и 
вътрешни опасности. За предотвратяването им се прилагат индивидуал-
ни или специфични методически, организационни и технически средства 
за защита, които да премахнат или намалят силата на тяхното действие.

Модул 4. Научно-справочен апарат, достъп и използване на ар-
хивните документи разработва възможностите за публичен достъп до 
архивните документи на всички потребители, съобразно техните въз-
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можности и потребности. Представена е организацията на работа и из-
ползване на документите, както и добрите практики и изисквания, на 
които трябва да отговарят читалните на архивите и прилежащите към 
тях помещения. В помощ на търсенето и намирането на документи и ин-
формация в архивните фондове или архиви е създадена система от вза-
имосвързани справочници, които изграждат Научно-справочния апарат 
(НСА). Като нови форми в НСА са въведени справочниците по докумен-
тите от група архиви извън границата на България, както и Регистърът 
на НАФ като централизирана база данни, публична и достъпна от интер-
нет страница на ДАА.

Документите от НАФ, съдържащи класифицирана информация, се 
предоставят за използване при условията и по реда на Закона за защита 
на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане.

Модул 5. Информационна и популяризаторска дейност, прави-
ла за публикуване на архивни документи, правила за дигитализиране 
на архивни документи. Този модул включва три обособени раздела от 
Методическия кодекс, свързани с информационната и популяризатор-
ската дейност на архивите, публикуването на архивни документи и тях-
ното дигитализиране.

Една от основните законово определени дейности на архивите е 
популяризирането на Националния архивен фонд, насочено към пови-
шаване информираността на обществото и формиране на разбиране за 
значението и функциите на архивната институция. От друга страна, по-
пуляризаторската дейност предоставя на потребителите в общодостъпна 
форма архивните документи от обществен интерес и информация за тях. 
В голяма степен ролята и значението на архивите в живота на общество-
то се определя от степента на използване на съхраненото от тях архивно 
историческо наследство. Популяризирането на архивите и архивните до-
кументи се осъществява чрез съвкупност от информационни и комуника-
ционни дейности, насочени към широк спектър от заинтересовани лица 
и институции. В структурата и общите принципи на раздела за информа-
ционната и популяризаторската дейност са отразени настъпилите проме-
ни в архивната практика през последните десетилетия. До голяма степен 
те са свързани с много по-широките възможности за оптимизиране на 
административното обслужване на гражданите, държавното управление 
и бизнеса с архивна информация и осигуряване на публичен достъп и 
използване на съхраняваните документи чрез прилагане на съвременните 
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комуникационни и информационни технологии. Използването на Интер-
нет безкрайно улесни и разшири комуникациите с потребителските ауди-
тории. Наред с традиционните популяризаторски направления и форми 
като приоритетни днес се разглеждат редица нови информационни и ко-
муникационни дейности като поддържане на сайтове, социални мрежи 
и др. В същото време технологиите оказват много силно въздействие и 
върху методиката на работа при традиционните популяризаторски форми 
на архивите – издателската дейност и експонирането на изложби.

В изцяло новия за архивната система Модул 6. Електронни доку-
менти са разработени основни положения, свързани със съвременните 
информационно-комуникационни технологии. Участието на държавни-
те архиви в процесите по изграждане на национална политика в облас-
тта на електронното правителство е от важно значение за управление на 
е-документите от публичния сектор. Ето защо в този модул са изследва-
ни международни и национални нормативни документи, разработки и 
стандарти на международни и национални организации, форуми и др. 
За пръв път се въвежда понятието ценен електронен документ, за кой-
то е направена експертна оценка въз основа на определени критерии за 
ценността на документа, на база на които се приема в НАФ за посто-
янно съхранение. Тези документи са създадени и се съхраняват само в 
електронен формат и нямат хартиен аналог. Разгледани са процесът за 
управление на електронни документи в държавната администрация чрез 
Административни информационни системи (АИС) и трансферът на тези 
документи в държавните архиви. Посочена е необходимостта от разра-
ботване на универсален модул за архивиране на електронно създадени 
документи във фондообразувателите. Този модул е част от целенасоче-
ната политика на ДАА в тази посока и е неразривно свързан с цялостно-
то развитие на приоритетната държавна политика за създаване на функ-
циониращо електронно управление в услуга на бизнеса и гражданите.

Въпросната тематика е в процес на постоянна промяна и развитие, 
което определя бъдещите изменения в този модул, но началото за тяхно-
то изясняване и регламентиране вече е факт.

С отпечатването на Методическия кодекс завършва една от най-ва-
жните дейности в проекта, който включва изпълнението на други под-
дейности, а именно: Мониторинг на изпълнението на политиката на 
ДАА и внедряването на новия Методически кодекс. Както вече отбеля-
зах, проектът приключи успешно и предсрочно през декември 2013 г.
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Проектът се съотнася с целите и приоритетите на Оперативна про-
грама Административен капацитет за:

– Ефективно функциониране на администрацията;
– Повишаване на квалификацията на служителите в държавната 

администрация;
– Модерно обслужване от страна на администрацията.
Проектът се съотнася и с целите, определени от Съвета за админи-

стративната реформа за периода 2009–2013 г. за:
– Повишаване ефективността на държавните институции;
– Оптимизиране на държавната администрация на централно и 

териториално ниво; 
– Качествено административно обслужване и електронно прави-

телство, което конотира с Общата стратегия за електронно управле-
ние в Република България 2011–2015.

Пряк резултат от изпълнението на проекта е подобряване работата 
на Държавна агенция „Архиви“ и на всички структури в държавната ад-
министрация като елемент от процеса на архивирането и използването 
на документи. Това ще подобри качеството на обслужване на гражда-
ните и бизнеса и ще допринесе за по-устойчив растеж. Ще се подобри 
възможността за ползването на архивите като неизчерпаем извор за ис-
торическото ни минало и идентичност.

Най-синтезирано и конкретно резултатите от изпълнението на про-
екта се проявяват в:

– Повишаване квалификацията на целевите групи, които са:
– служителите на ДА „Архиви“
– постоянните фондообразуватели на ДАА
– държавна и общинска администрация
– академични среди и студенти
– Отговор на натрупаните практически проблеми и тези, свързани 

с електронното управление;
– Подобрен процес на разработване и прилагане на политики в 

партньорство и координация с всички заинтересовани страни;
– Актуализиране на преподаването на специалността Архивистика 

в университетите;
– Подобряване предлагането на качествени услуги на бизнеса и 

гражданите.
Работата по проекти по различните европейски програми и меха-
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низми е вече утвърдена практика. За кратко време ДАА успя да реали-
зира успешно два проекта по Оперативна програма Административен 
капацитет, няколко по-малки и други в съпартньорство. Проектното 
начало е поставено, възможности има при условие, че е достатъчна во-
лята за приемане на предизвикателствата и иновациите. Необходимост-
та от промяна, движение и развитие във всяка професионална област, 
съчетана със стремеж към по-добро качество на живот и работа, е наш 
избор, наша отговорност и дори задължение. Няма как и кой вместо нас 
да мисли, да работи, да пази националното и да съгражда новото.

В заключение бих пожелала нашите две институции Държавна 
агенция „Архиви“ и Софийският университет, чиито възпитаници сме 
почти всички в тази зала, да реализират в партньорство бъдещи проекти, 
допринасящи за общия ни интерес и просперитет.

Бележки
1 Методически кодекс. Свитък I–VІ. С., 2013, <http://www.archives.

government.bg/methodological_code/index.html>.
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ЗАВЕДЕНИЯ

Мануела Желязкова, МБАЛ НКБ ЕАД

Съвременното мрежово общество постепенно наложи и в бъл-
гарската администрация повсеместно използване на високи 

технологии. Това е оправдано с оглед тенденцията на нарастване на до-
кументалните потоци, създавани от различните стопански, общински, 
публични и нестопански субекти. Обемът от писмени свидетелства на 
хартиен носител непрекъснато се увеличава и в сферата на здравеопаз-
ването, подчинявайки се на строгите изисквания от страна на съответ-
ните висшестоящи институции. Издаване на редица закони и подзако-
нови актове задължават ненужно един и същ документ да се съхранява 
в дадения учрежденски архив в няколко екземпляра. Както е известно, 
всички здравни заведения като фондообразуватели на Държавна агенция 
„Архиви“ са задължени да създават и съхраняват документи на хартиен 
носител въпреки наличието на електронно деловодство по места.

При организацията и управлението на традиционните текстови до-
кументи на хартия може да откроим някои трудности, които често съ-
пътстват работата с тях в здравните заведения, в частност и в МБАЛ 
НКБ ЕАД: губене на излишно време при издирването и намирането им в 
потока от дела; усложнена комуникация между специалиста-архивист и 
потребителя на документна информация; допускане на нерегламентира-
но унищожаване на документи, увреждане на носителя и т. н. 

Другият вид документи, които се създават, използват и съхраняват 
при изпълнение на административни и служебни дейности, процеси и 
процедури в болничните заведения са, както отбелязахме, електронните 
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документи, които са свързани със съвременното електронно управле-
ние1. Определението за е-документ в новия вариант на Методическия 
кодекс на държавните архиви (2013) е: Електронно изявление, записа-
но върху магнитен, оптичен или друг носител, от който може да бъде 
възпроизведено. Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен 
е-документ във вид на цифров файл и съдържанието може да бъде из-
ползвано в електронен вид и/или възпроизведено върху дисплей, хартия 
или друга среда на распространение2. Ще припомним, че началото на 
електронния документ у нас се поставя с приемане на Закона за елек-
тронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)3 от 7. X. 2001 г. За-
конът урежда правната стойност (юридическата сила) на електронните 
документи и приравняването им с традиционните хартиени документи.

Следва обнародването на допълнителни актове, които регламентират 
информационните системи и е-документите в държавната администрация. 
Основните предимства на електронните документи са безспорни: разхо-
дите за тях са много по-ниски в сравнение с хартиените документи; те се 
разпространяват бързо и лесно, респ. пести се време при работа с тях; вре-
мето за тяхното възпроизвеждане от получателя е само минути; текстовото 
търсене по съдържание улеснява взаимодействието между институциите.

Една обективна съпоставка между традиционните хартиени доку-
менти и електронните документи доказва, че е необходимо да се въведе 
разумно управление на документалния ресурс, което да осигури ефек-
тивни форми за фиксиране на информацията и улесняване на служите-
лите при осъществяване на съответната вътрешноведомствена комуни-
кация. На практика това изисква формиране, съхранение и използване, 
както на традиционния учрежденски архив, така и на оперативен елек-
тронен архив като негов огледален вариант.

В представената разработка често се споменава терминът електро-
нен архив, който в случая предлагаме да бъде дефиниран като съвкуп-
ност от автоматизирани системи за цифровизирани документи, които 
са създадени на хартиен носител, и документи, получени и съхранени 
единствено в електронен формат. Следователно създаването и управле-
нието на оперативен електронен архив изисква да бъде възпроизведен 
определен обем от електронни документи, но използваните магнитни и 
оптични носители на данни засега имат трайност около 10 г.

Важен нормативен акт в разглежданата област е и Законът за елек-
тронно управление4, който урежда предоставянето на административни 
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услуги по електронен път, обмена на информация и движението на хар-
тиени и е-документи, съхраняването и архивирането на е-документи и др.

Въвеждане на електронно управление в здравните заведения е стра-
тегическа задача с оглед развитието на съвременното здравеопазване. Не-
обходимостта от ускоряването на здравната реформа изисква създаването 
на електронно здравеопазване като основен стълб в здравната ни система.

Първата стъпка в тази насока е направена с Решение на Минис-
терския съвет № 866 от 28. XI. 2002 г., с което е приета Стратегия за 
електронно правителство5. Впоследствие са разработени и съпътства-
щи стратегически документи, свързани с развитието на електронно об-
разование, електронно здравеопазване, електронно правосъдие и т. н.

Електронното здравеопазване е приоритетно развиваща се област, в 
която си взаимодействат медицинската информатика, общественото здра-
веопазване, предлагането на здравни услуги и информация чрез използва-
не на съвременни информационни и комуникационни технологии. То ха-
рактеризира не само съвременното технологично равнище в този сектор, 
но и подхода за подобряване на здравните услуги у нас в съответствие със 
световните тенденции и постижения. Като цяло е-здравеопазване включва 
редица компоненти – интегрирана информационна система, електронни 
здравни досиета, електронни здравни карти на пациентите, е-обучение на 
медицинския персонал, предоставяне на онлайн е-здравни услуги.

Към осигуряване на съответните е-здравни услуги е насочена спе-
циално и дейността на Фондация Електронно здравеопазване – Бълга-
рия, която е неправителствена организация с нестопанска цел. Създадена 
е да подпомага развитието на е-здравеопазване (e-health) на национално 
ниво и като част от е-правителство на Република България. Обединена 
Европа си поставя за цел да бъде във водеща позиция по отношение на 
използването на електронни здравни записи от първичната медицинска 
помощ и употребата на електронни здравни карти. Новата индустрия 
е-здравеопазване, която се развива с използване на съвременните ин-
формационни и комуникационни технологии, има потенциал да се пре-
върне в третата най-развита индустрия в Европейския съюз. Освен това 
развитието на електронното здравеопазване е свързано и с процеса на 
свободно движение на пациенти в обединена Европа, в която участва и 
Република България като пълноправен член в ЕС (2007).

Главните направления на електронното здравеопазване са въвежда-
не на системи и услуги в болничните заведения, а от тук и придобиване 
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на възможности за потребителите на здравните услуги в зависимост от 
обстоятелството дали съответният документ е на хартиен носител, или на 
електронен. В повечето случаи електронните записи се определят като за-
писана информация, получена и запазена като доказателство и сведение от 
организацията при изпълнение на конкретни задължения. Едно от първите 
нововъведения в е-здравеопазването у нас е осъществено на 15. IV. 2013 г. 
с внедряване на нова е-услуга за гражданите, чрез която всеки пълнолетен 
здравноосигурен българин може да подаде заявка и да получи своя 10-ци-
френ код за достъп до собственото си електронно здравно досие.

Информационното осигуряване на медицинското обслужване е ва-
жен и актуален проблем, по който се работи отдавна в редица държави с 
висок стандарт на живота. В тях започват да се изграждат интегрирани 
болнични системи, като споменатите процеси се обвързват както в рам-
ките на определен болничен комплекс, така и в междуболничен и регио-
нален аспект. Първите болнични информационни системи са създадени 
в САЩ и някои европейски държави, сред които Кралство Холандия, 
Кралство Швеция и Швейцария. Процесите на интеграция са насоче-
ни не само към разширяване обхвата на системата, но и към отделните 
структурни звена (модули) на системата. Създават се възможности за 
адаптация на приложното програмно осигуряване към конкретните по-
требности на дадена болница и съответните работни места в нея6.

Реализиране на електронно управление на болничния архив е свър-
зано с предприемане на комплекс от организационни и технологични мер-
ки за постигане на ефективно функциониране на администрацията чрез 
унифициран, оперативно съвместим и автоматизиран обмен на електрон-
ни документи между звената на болничното заведение. Успешно реали-
зираното информационно решение осигурява ясна схема за движение на 
документите, разпределя отговорностите и дава възможност за контрол 
по изпълнение на задачите. Осигурява се по-голяма прозрачност, тъй като 
има възможност максимално да се проследява дейността в даден сектор.

Организацията на работата с електронни документи се осъщест-
вява чрез Административна информационна система (АИС), съгласно 
Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и такива 
на хартиен носител в администрациите7. Ръководителите осигуряват 
разработването и внедряването на АИС в административното звено. Въ-
веждането на въпросната Административна информационна система 
гарантира възможност за разработването на адекватна номенклатура с 



188

Електронно управление и дигитализация на учрежденския архив...

определяне сроковете на съхранение на електронните документи, систе-
матизирани според класификационна схема. Определят се видовете до-
кументи в системата за управление на е-документите и тяхната архивна 
стойност; създава се Постоянно действаща експертна комисия (ПДЕК), 
в която е препоръчително да се включи експерт в областта на информа-
ционните технологии8.

Съответният административно-деловоден софтуер трябва да е 
съобразен в максимална степен с изискванията в актуалната междуна-
родна спецификация за управление на електронни и при необходимост 
на хартиени документи в администрациите: Model Requirements for the 
management of electronic records (MoReq), а в превод Модулни изисква-
ния за управление на електронни документи. Според въпросната спе-
цификация регистрационно-класификационната схема на документите 
в администрациите трябва да се обвърже с прецизна класификационна 
схема, която да обезпечи систематизирането им и по-нататъшното им 
използване в учрежденския архив.

Един от процесите, който съпътства въвеждане на електронно упра-
вление, е дигитализация на съществуващия хартиен документален масив 
с дългосрочно справочно значение и за постоянно съхранение. В резултат 
се създава комплекс от цифрови съответствия на традиционните докумен-
ти, които възпроизвеждат изцяло съдържанието и всички елементи на тра-
диционния реален документ. Във всички етапи и дейности по дигитализа-
цията се гарантира сигурността и физическото състояние на документите. 

Процесите, свързани с електронни документи и информация, на 
практика включват управление, съхранение, описание и използване. Ето 
защо за всяко дигитално копие се изготвят метаданни по предварително 
изградена схема, които се генерират автоматично по време на тяхното 
създаване и жизнен цикъл. Те изискват предварителна подредба и класи-
фициране на традиционния хартиен учрежденски архив. А това обхваща 
номериране, добавяне на бар кодове, подготовка за сканиране, описа-
ние на документите. Целта е в крайна сметка физическият учрежденски 
архив да отговаря на действащата нормативно-методическа уредба на 
държавните архиви относно задълженията на отделните фондообразу-
ватели по комплектуването им.

Начинът на съхранение се осъществява с възможностите за физиче-
ско съхранение на е-документи и в зависимост от определените срокове за 
задължително учрежденско съхранение на документите, които представля-
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ват интерес за Националния архивен фонд (НАФ) и подлежат на предаване 
в държавните архиви. Всеки физически носител е зависим от хардуерните 
особености от използвания софтуер, но физическите носители имат срав-
нително ограничена трайност. Това налага периодично копиране на елек-
тронните документи върху нови носители, с което се повишава надежд-
ността на съхранението в дигиталния архив. Проверка на състоянието на 
физическите носители се прави една година след приемането на електрон-
ните документи в учрежденския архив, а след това на всеки пет години9.

Следователно посочените процеси по въвеждане на електронно 
управление в здравните заведения изискват инвестиции не само по отно-
шение на информационните технологии, но и за квалификацията на спе-
циалистите-архивисти, които трябва да придобият необходимите им но-
ви знания и умения в случая. Като цяло изграждането и управлението на 
електронен архив е една сравнително скъпа инвестиция, но подобрява об-
служването и улеснява комуникацията между структурните звена в болни-
ците. Само с няколко зададени данни – в кое хранилище, на кой стелаж и 
кой ред се намира интересуващия ни документ, бихме могли да го открием 
много бързо, както и да осигурим веднага неговото електронно предвиж-
ване до потребителя. Съвременните автоматизирани системи и база данни 
са единствената методика за съхранение на вече събраната информация и 
нейното мултиплицирано потребление от различни потребители. 

В заключение, можем да обобщим ползите от въвеждане на елек-
тронното управление не само като съвременен начин за развитие на 
архивната дейност в болничната сфера, но и като едно от главните на-
правления на електронното ни здравеопазване. Въвеждането на посоче-
ните системи и е-услуги допринася за реорганизиране и пренасочване 
на ресурсите на здравеопазването чрез намаляване на посещенията в 
болниците. По този начин се постига: по-голяма ефективност на здра-
веопазването; улеснява се и се ускорява процесът за обмен на данни в 
междуболничните звена; повишава се качеството на оказаните здрав-
ни услуги; постига се по-голяма информираност на лекари и пациенти.

Степента на автоматизация при работата с електронни документи 
днес представлява един от основните показатели за информационната 
и технологичната грамотност на всяка администрация и организация. 
Чрез прилаганите в здравеопазването високотехнологични решения се 
реализира оптимално използване на финансовите средства в здравната 
система, както и намаляване на неефективните разходи.
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Електронното архивиране — на учрежденско равнище и с исто-
рическа цел, означава нов етап за дейността на българските държавни 
архиви, а също и за по-нататъшното развитие на университетското ни 
архивно образование и професионална квалификация. В тази връзка, 
отчитайки отражението на съвременните информационни технологии 
за по-нататъшното развитие на архивната теория, методика и практика, 
международната архивна общност още в края на XX в. обединява усили-
ята си за създаване на глобално архивно киберпространство. 
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ЖИВОТ И ПОЗНАНИЕ, 
ПЕРСОНИФИЦИРАНИ В МИСИЯ ЗА КАУЗАТА НА 

БЪЛГАРСКАТА УНИВЕРСИТЕТСКА АРХИВИСТИКА 
(ПРОФ. Д-Р АНДРИАНА НЕЙКОВА НА 65 ГОДИНИ)1

доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал – Смолян

Връзката учител – ученик е специална, защото се основава на 
съкровена споделеност на мислите, мечтите и познанието. 

Случилото се духовно съприкосновение между учител и ученик в не-
говите дълбинни измерения е уникален шанс в живота на човека да от-
крие в „лицето“ на другия потенциала на собствените си възможности. 
Трябва да отбележа, че професор Андриана Нейкова е моят учител, про-
фесионално посветил ме в знанието за магическия и динамичен свят на 
архивите. Именно затова си позволявам дръзновението да напиша текст 
по повод нейния 65-годишен юбилей, макар притесненията в случая да 
са разбираеми. Това е не само сериозна отговорност към съответния 
човек, но и проектиране на професионалните му изяви и личностните 
измерения в контекста на собствените ни разбирания за „значимост“ и 
„постижения“. Но именно отговорността е функция на писаното слово – 
едно предизвикателство, което открива пролука между стереотипите на 
чисто човешките контакти и академичния ракурс.

Орисана от Метер2

Проф. д-р Андриана Нейкова е родена в гр. София на 14 февруари 
1949 г. Завършва с отличие специалност История в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ през 1973 г. и веднага постъпва на работа 
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в Централния държавен исторически архив, сега Централен държавен 
архив. През 1974 г. е зачислена като редовен аспирант към катедра Архи-
вистика и помощни исторически дисциплини в Исторически факултет 
на Софийския университет. През 1980 г. защитава успешно кандидатска-
та си дисертация на тема: Археографски проблеми на Възрожденското 
документално наследство (1878–1978). В периода 1977–1979 г. е асис-
тент по архивистика в Историческия факултет на Софийския универси-
тет. С конкурс постъпва на работа като научен сътрудник в създадената 
през 1979 г. Научноизследователска лаборатория по архивистика и до-
кументалистика – НИЛАД, към тогавашното Главно управление на ар-
хивите при МС, понастоящем ДА „Архиви“. През този период участва в 
разработката на важни методически регламенти и стандарти по архиви-
стика и документалистика. Назначена е за ръководител на НИЛАД през 
1984 г. През 1986 г. участва успешно в обявения конкурс за асистент по 
архивистика в Историческия факултет на Софийския университет. През 
1992 г. се хабилитира за доцент с труда Идеи и програми за издирване 
и публикуване на писмените извори за българската история. Член е на 
редколегията на Известия на държавните архиви (1993–1996). От 2001 
г. е привлечена като експерт към Националната агенция за образование 
и акредитация3. В периода 2003–2006 г. е член на Специализирания нау-
чен съвет по Нова и най-нова история. През 2012 г. заема академичната 
длъжност професор при Историческия факултет на Софийски универси-
тет. Така изглежда кратката биография на професор Нейкова в контекста 
на нейните професионални ангажименти в архивите и научни интереси 
в областта на теоретичната архивистика.

Духовният учител на посветените 
в архивното познание

През периода 1986–2002 г. академичната кариера на проф. Ней-
кова в Историческия факултет на Софийския университет е свързана с 
провеждания учебен процес в рамките на тогавашната специализация 
Архивистика към катедра Архивистика и ПИД. През тези години тя 
упорито работи и за реализиране на идеята си за откриване на универ-
ситетска специалност Архивистика и документалистика. Едва през 
2003 г. този проект официално е акредитиран и в трите степени на ви-
сшето ни образование, а именно: ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и 
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научната и образователна степен „доктор“. В случая проф. Нейкова се 
явява наследник и продължител на постиженията на цяла плеяда от уни-
верситетски преподаватели, сред които акад. Иван Дуйчев, проф. Тодор 
Боров, доц. Мария Матеева и други, които допринасят за създаването 
и развитието на българската университетска архивистика като нацио-
нален професионален образователен модел. Неговото утвърждаване и 
успешно функциониране в Софийския университет безспорно доказва, 
че още от самото начало той е съизмерим спрямо чуждестранните тра-
диции и постижения в тази област. Изминалите вече 12 години от старта 
и на специалност Архивистика и документалистика също са нераз-
ривно свързани с научноизследователската и учебно-преподавателската 
дейност на проф. Нейкова. Известно е, че през този период тя чете ос-
новните профилирани лекционни курсове в бакалавърски и магистърски 
програми на специалностите Архивистика и документалистика и Ис-
тория не само в Софийски университет, но и в други висши училища, 
в които се провежда обучение по архивистика, макар и само по отделни 
дисциплини засега. Преподавателската ѝ дейност като цяло показва, че 
тя участва сериозно във всички степени на висшето образование, което 
ѝ отрежда водеща роля в обучението по архивистика у нас. Ето защо 
през разглеждания период тя е научен ръководител на повече от 160 ди-
пломанти и специализанти, както и на докторанти, включително и от 
чужбина. Тези постижения са категорично свидетелство за формирането 
на цяла една школа от ученици и последователи на идеите и усилията на 
проф. Нейкова за осигуряване на качествено университетско професио-
нално образование и квалификация по архивистика.

Особено внимание заслужава инициативата на проф. Нейкова за 
създаването на първата по рода си отраслова Електронна библиотека 
по архивистика и документалистика4, на която тя е научен ръководи-
тел. Информационният ресурс на библиотеката е в обем към 40 000 стра-
ници, респ. 45 книги, 205 статии и 3 пътеводители на архиви. Трябва да 
се отбележи, че библиотеката е без аналог у нас и на практика е важна 
стъпка към бъдещото дистанционно обучение по архивистика в услови-
ята на съвременното мрежово общество. 

С името на професор Нейкова са свързани и първите Универси-
тетски четения по архивистика, чието начало е поставено на 18 ап-
рил 2005 г. Както е известно, 18 април съвпада и с рождената дата на 
акад. Иван Дуйчев (18. IV. 1907 г.), който основателно е считан за патрон 
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на откритата през учебната 2002–2003 г. специалност Архивистика и 
документалистика в Историческия факултет на СУ, а също и на бъл-
гарското професионално университетско архивно образование, чийто 
старт е още през 1952–1953 г. Ето защо от 2005 г. и досега 18 април офи-
циално се чества в ИФ като: „Ден на специалност Архивистика и до-
кументалистика“, който традиционно се отбелязва с организирането 
на споменатите Университетски четения по архивистика във формат 
– научни конференции5. Същото заглавие има и специализираната поре-
дица, в която се публикуват разработките на участниците в тези научни 
форуми6. Реализираните до момента томове от споменатата поредица са 
със съставител и научен редактор проф. Нейкова. Те без, съмнение, имат 
своето място като оригинално алтернативно научно издание по пробле-
мите на съвременната университетска архивистика, която е сложно ин-
тегрално научно познание.

През периода 2005–2013 г. са проведени седем научни конферен-
ции, посветени на актуални проблеми на теоретичната архивистика, ар-
хивните институции, професията „архивист“ и университетската архи-
вистика. В момента се подготвя VIII конференция на тема: Съвременна-
та българска университетска архивистика – теоретично равнище, 
учебно съдържание, професионални профили. 

Пред участниците в конференцията ще бъде представен и тре-
тият том от поредицата Университетски четения по архивистика, 
който включва докладите и материалите от предходната VІІ конферен-
ция (18. IV. 2013 г.).

Проведените досега конференции доказват, че те допринасят за 
провеждането на необходимия професионален диалог в българската ар-
хивна колегия като една специална и посветена общност. А публикува-
нето на материалите от тях засилва научния интерес към проблемите на 
съвременната теоретична архивистика, университетското професионал-
ното архивно образование и професията „архивист“. 

Постигнатите резултати осмислят дългогодишните целенасочени и 
системни усилия на проф. Нейкова в съзнателното търсене и следване на 
най-добрите традиции, модели и постижения в областта на архивологи-
ята и архивното образование. Тя обаче преминава отвъд традиционните 
рамки за учен и преподавател, неуморно търсейки убедени съмишлени-
ци в лицето на студентите, докторантите и сред колегите си. Тя е духов-
ният УЧИТЕЛ, притежаващ благородството и нравствената щедрост да 



195

Живот и познание персонифицирани в мисия за каузата...

позволи да бъде избрана и разпозната от нас – нейните последователи! 
В този ред на мисли бих искала да подчертая, че Българската универ-
ситетска архивистика има своето бъдеще.

За архивите с любов…
Досегашната преподавателска и научна дейност на проф. Нейкова 

свидетелстват за съзнателния и професионално мотивиран личен избор 
да превърне познанието за архивите и университетската архивистика в 
своя професионална кауза и лична мисия.

Респектиращата ѝ библиография обхваща фундаментални и акту-
ални въпроси на архивната теория, археографията, документалния и ар-
хивния мениджмънт, а също и на университетското образование и квали-
фикация по архивистика. Трудовете ѝ са част от съвременната българска 
специализирана литература и допринасят за изясняване спецификата в 
развитието на архивното ни познание и националната архивна система в 
контекста на общоисторическия процес и в сравнителен аспект спрямо 
дълголетните традиции и равнището на водещите чуждестранни архив-
ни школи и практики.

Най-важните научни полета, които проф. Нейкова разработва, мо-
же да бъдат обособени в няколко тематични кръга. 

Безспорно най-значими са изследванията на професор Нейкова, 
посветени на историята на архивите. На тази проблематика тя посве-
щава редица статии и студии, но квинтесенцията на научните и дирения 
безспорно е монографията „Архиви и общество“, излязла от печат през 
2007 г.7, като понастоящем се подготвя нейното второ издание. 

Освен че разкрива сложната природа на документите и архивите, 
които са уникален социален и цивилизационен феномен, споменатият 
труд е една модерна авторска концепция за генезиса и еволюцията на 
архивите, за съвременното архивно познание и за ролята и мястото на 
архивиста-специалист. Определяйки архивистиката като интегрално на-
учно познание проф. Нейкова прави аргументирани анализи, изводи и 
прогнози за насоките в развитието на българската теоретична архиви-
стика и за трансформацията на архивите и на техните информационни 
ресурси в условията на мрежовото общество.

Имайки предвид дейността на проф. Нейкова, обяснимо е, че част 
от трудовете ѝ са посветени на историята и развитието на българска-
та университетска архивистика като професионален образователен мо-



196

Русалена Пенджекова-Христева

дел. Това е тема, която е почти неразработена в специализираната ни 
литература. Авторката успява да издири и въведе в научно обращение 
съществуващите документални свидетелства, свързани с тази пробле-
матика. Това ù позволява да изследва отделните етапи, да уточни кръга 
от преподаватели по профилираните дисциплини, разписа на лекциите, 
учебните планове и учебните програми, реализацията на възпитаници-
те, първоначално на специализация Архивистика, а от 2002 г. вече на 
специалността Архивистика и документалистика. В посочените раз-
работки по достойнство са оценени заслугите на всички преподаватели, 
които пряко са били ангажирани с идеята и провеждането на професио-
налното обучение и квалификация по архивистика.

Другият тематичен кръг в обсега на научните интереси на проф. 
Нейкова е свързан с археографията. Проучванията и в тази област също 
са въз основа на новооткрити, анализирани и публикувани от нея доку-
ментални свидетелства от личните архивните фондове на проф. П. Ни-
ков, проф. П. Мутафчиев, проф. Ив. Шишманов и др. В резултат автор-
ката разкрива неизвестни факти и обстоятелства, отнасящи се до идеите, 
конкретните предложения и постигнатото от създателите на българската 
историческа школа през първата половина на миналия век по отношение 
усилията им да осигурят необходимата „печатна изворова база“ за науч-
ните изследвания по история.

Специално внимание заслужават изследванията на проф. Нейкова, 
насочени към проблема за значението на утвърдените международни и 
европейски информационни професионални архивни стандарти за оп-
исание във връзка със създаването на единно архивно пространство и 
осигуряването на световния обмен на архивни данни. 

Трябва да споменем и най-новите научни дирения на проф. Нейко-
ва, свързани с прецизирането на основополагащия в парадигмата на ар-
хивното познание термин Архивология в значения на Наука за архивите 
и Обща теория за архивите, които значения предлагат възможности за 
съвременно философско осмисляне на постиженията на теоретичната ар-
хивистика във всичките ù направления, респ. научни дисциплини, които с 
течение на времето се обособяват и развиват относително самостоятелно.

В заключение: Професор Андриана Нейкова е наследник и продъл-
жител на най-добрите традиции и постижения на българската историче-
ска и архивна школа. Същевременно тя е новатор и генератор на идеи, 
което и отрежда заслужено място сред най-ярките представители на 
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съвременната архивна мисъл. Позволявам си да обобщя, че проф. Ней-
кова е аристократ по дух и истински ерудит с персонифицирана мисия 
да транслира през границите на времето и пространството натрупаната 
индивидуална интелектуална енергия и познанието за архивите! 

На многая лета от Вашите следовници, скъпа професор Нейкова!
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АКАДЕМИК ИВАН ДУЙЧЕВ: НАЙ-ДОБРИЯТ 
АРХИВИСТ СРЕД ИСТОРИЦИТЕ И НАЙ-ДОБРИЯТ 

ИСТОРИК СРЕД АРХИВИСТИТЕ

Дора Тинчева, СУ – МП „Документален 
и архивен мениджмънт“

Опитът за подготовката на научно съобщение от позициите ми 
на студент в магистърска програма на специалност Архивисти-

ка и документалистика има за цел да припомни отношението на видния 
академик Иван Дуйчев (1907–1986) към документалните свидетелства и 
архивите, както и вижданията му на историк към професията архивист, 
по-точно към професионалните компетенции на специалиста-архивист.

В своите Лекции по архивистика (1950)1 той споделя личните си 
наблюдения и описва работата си в чуждестранните архиви, като отбе-
лязва, че за да си архивист, трябва да имаш професионално образование 
по архивистика и непрестанно да се усъвършенстваш (квалифицираш) 
в тази област. От собствения си опит и наблюдения той е убеден, че ня-
ма основания за съперничество между историци и архивисти, защото 
те всъщност взаимно се допълват в професионално отношение. Архи-
вистите осигуряват опазването на историческата памет на обществото, 
съхранена в архивните документи, а историците на базата на тези автен-
тични източници реконструират миналото, пишейки историята.

* * *

Известно е, че Иван Симеонов Дуйчев е първият българин, получил 
системно университетско образование по архивистика. През 1932 г. той 
завършва Историко-филологическия факултет на Софийския университет 
като изявен ученик на проф. Васил Златарски. През 1932 г. печели конкурса 
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за стипендията „Марин Дринов“ и заминава за Италия. В Римския универ-
ситет под ръководството на проф. Силвио Джузепе Меркати, който е пре-
фект на Ватиканската апостолическа библиотека, той успешно защитава 
докторската си теза на тема: Българските Асеневци във Византия (1934). 

Неговият научен ръководител – проф. Меркати, е забележителен ита-
лиански византинист и архивист, който е пример за подръжание в стила 
на научното изследване за Иван Дуйчев, включително и относно пристра-
стрието му към изворознанието и архивистиката. Не е случайно, че през 
същия период той придобива и диплома за архивист-палеограф (палеогра-
фия – историко-филологическа дисциплина от групата на т. нар. помощни 
исторически дисциплини, занимаваща се с изучаването на древни ръкопи-
си и развитието на писмото) от прочутата Школа по архивистика и палео-
графия към Секретния архив на Ватикан (Archivum Secretum Vaticanum).

През 1936 г. Дуйчев се завръща в България и е назначен за асистент 
по Българска история в Историко-филилогическия факултет на Софий-
ски университет2. През 1939 г. той участва в обявения конкурс за редо-
вен доцент по Българска история с труда си: Софийската католишка 
архиепископия през ХVІІ век. След назначаването му през 1040 г. в Кате-
драта по българска история, Дуйчев е избран и за уредник на Семинара 
по българска история към Историческия институт в ИФФ. Той заема та-
зи длъжност до уволнението му от СУ през февруари 1945 г.

През 1941 г. Дуйчев, заедно с проф. Тодор Боров, работи и за съз-
даването на Българския библиографски институт (ББИ).

След отстраняването му от СУ, през периода 1945-1948 г. Дуйчев е 
принуден да се присъедини към преводаческата колегия на Библиотека 
„Златни зърна“ и да се занимава с преводи на романи. Всъщност той 
е и полиглот (ползва 15 езика, в това число и класическите). Въпреки 
временните си странични ангажименти успява да подготви за печат мо-
нографията си „Рилският светец и неговата обител“. През 1949 г. напи-
сва и споменатите „Лекции по архивистика“, които чете за първи път в 
есенния курс за подготовка на библиотекари, организиран от посочения 
Български библиографски институт.

На 28 ноември и 5 декември 1949 г. по инициатива на тогавашния 
Архивен институт към Българската академия на науките се провежда 
национално научно съвещание по проблемите на теоретичната архиви-
стика, професионалното архивно образование и създаването на истори-
чески архиви в България като специализирани публични държавни ин-
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ституции, макар и със значително закъснение в сравнение с повечето ев-
ропейски държави. Иван Дуйчев, който по същото време вече е назначен 
за нещатен сътрудник в Института по история при БАН (днес Институт 
за исторически изследвания), има възможност да участва и да се изка-
же по обсъжданите въпроси. По-конкретно, той акцентира върху необ-
ходимостта от задължително професионално образование на бъдещите 
български архивисти, както и за разработването на научна архивистична 
терминология, архивни справочници, печатна изворова база на истори-
ческата наука и др.3 Що се отнася до организацията и управлението на 
архивните институции, той е привърженик на централизирания модел, 
респ. централизираното съхранение на архивното ни наследство.

Не е случайно, че още през учебната 1952/1953 г. в Софийски уни-
верситет стартира професионално обучение по архивистика, а във връзка 
с него се създава катедра Архивистика и се провеждат първите конкур-
си за университетски преподаватели по архивистика. За съжаление, сред 
участниците по обясними причини не е Иван Дуйчев въпреки професио-
налната му архивна квалификация, придобита в Школата по архивистика 
и палеография на Ватикан, и споменатите „Лекции по архивистика“ като 
библиографски факт. До края на живота му (1986) неговата професионал-
на и научна реализация е свързана с Института по история и БАН4.

Достойнството на неговите лекции обаче е, че те запазват и до днес 
значението си на класически фундаментален научен труд в областта на 
съвремнната българска теоретична архивистика, методика и научна тер-
минология, който е съизмерим с чуждестранните разработки в същата 
област. „Лекциите по архивистика“ отразяват придобитата подготовка 
и знания от автора не само във Ватиканската школа, но и натрупания 
огромен практически опит във връзка с дългогодишните му проучва-
ния в чуждустранните архиви, библиотеки и институти. В тях Дуйчев 
сполучливо съчетава теорията с практиката в архивния сектор, което 
му позволява да прилага научен подход при изясняването на основните 
архивни принципи и теории, методическия инструментариум, научните 
термини, технологията на архивната работа и др. Дефинирайки основ-
ните архивни понятия и термини, той допринася за развитието на тео-
ретичната архивистика като сложно и специфично научно познание. От 
научна гледна точка коректно проследява историята и развитието на ар-
хивите и архивните документи в контекста на общоисторическия процес 
и технологичните иновации в архивния сектор. 
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* * *

В „Лекциите по архивистика“ са разработени 24 теми, всяка със 
своя специфика, но в рамките на съответния модел: архиви, архивни до-
кументи, регламенти на основните архивни процеси и дейности, както 
и задачите на архивното образование и квалификация. Част от темите 
се отнасят до документа в ролята му на основна класификационна и от-
четна единица, с която на практика се работи в архивите. За целта са 
изяснени с подходящи примери и характеристиките на документите като 
исторически извор, включително и методите на проучването им.

Специално внимание е отделено на процесите, свързани с науч-
но-техническата обработка на архивните фондове (класификацията на до-
кументите по архивни фондове, а в отделните фондове – систематизира-
нето им по архивни единици), експертизата за определяне на ценността на 
документите, описанието им, тяхното системно публикуване и опазване. 
Изяснява се въпросът за устройството на съвременния архив, както и за 
архивното законодателство. Според Дуйчев тези въпроси са обект на науч-
ната дисциплина Архивология, която е обособена в структурата на съвре-
менната обща теоретична архивистика като интегрално научно познание.

От изключително важно значение е акцентът на автора върху 
практическата публикаторска дейност на архивите, която в теоретичен 
аспект е обвързана с постиженията на научната дисциплина Археогра-
фия. Въпросната специализирана дейност (функция) обхваща работата 
на архивистите по издирването (т. нар. архивна евристика), критично-
то проучване и системното публикуване на архивните документи с цел 
осигуряването на достъпна печатна изворова база за изследванията по 
история, а също за учебни и популяризаторски цели. В своите лекции 
акад. Дуйчев за пръв път у нас прави опит да се систематизира и обобщи 
под формата на препоръки изискванията във връзка с публикуването на 
архивни документи. Според него Археографията, като една от помощ-
ните исторически дисциплини, има задачата да установи начините на 
описване и публикуването на документи. За разлика от миналото пона-
стоящем нейни обекти са вече не само средновековните, но и по-новите 
архивни документи. 

Прави впечатление, че Иван Дуйчев високо оценява добре уреде-
ните архиви в редица други държави и се вълнува от безпорядъка в бъ-
лгарските архиви и безхаберието относно съдбата на националното ни 
архивно наследство. В тази връзка е предоставена полезна информация 
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с оглед потребностите на бъдещите архивни институции у нас във връз-
ка със статута им, организацията, тяхното профилиране и функции. 

Авторът разкрива сложността и отговорността на практическата ар-
хивна работа, както и значението на архивната теория за нея. Ето защо 
архивистът не бива да бъде считан като някакъв обикновен чиновник, а 
трябва да заема полагащото му се място между същинските научни ра-
ботници. Като цяло работата на архивиста изисква научна отговорност. 
А днес обществото очаква от архивиста още по- усърдна и успешна под-
готовка в сравнение с миналото. Дуйчев смята, че историци и архивисти 
трябва да работят заедно, за да могат да се предоставят на изследователите 
интересуващите ги архивни свидетелства. При това архивистът е не само 
пазител на архивните ценности, но той е пръв помощник на изследователя. 

Във връзка с професионалното архивно образование авторът дава за 
пример чуждестранните архиви. За работещите в тях специалисти се оси-
гуряват различни курсове, школи и съвместни програми с университетите.

В резултат се подготвят не просто архивни чиновници, но архиви-
сти-специалисти. В подкрепа на тезата си той предоставя конкретна ин-
формация за учебните програми на водещите европейски университети 
и школи с дълголетни традиции в подготовката на архивисти с висше 
образование. Франция е посочена като пример, в която подготовката на 
архивисти е започнала едновременно със създаването на архивните ин-
ституции. Италия също е сред държавите, съхранили богатото си архив-
но наследство от Средновековието. Това обстоятелство е благоприят-
ствало създаването на професионални школи и курсове за подготовка на 
архивисти, сред които е и е световно признатата Школа по архивистика 
и палеография при Секретния архив на Ватикан.

* * *

Заветът на академик Дуйчев остава актуален и в съвременното 
мрежово общество: „Архивистът винаги трябва да помни, че е преди 
всичко пазител на документи, които трябва да предаде на бъдещето така, 
както ги е наследил от миналото. Той трябва да притежава задълбочени 
познания в областта на общата и специалната история, защото архивни-
те документи са най-ценните исторически извори“. 

Неговите лекции винаги ще ни карат да се замислим, включително и 
представителите на сегашното младо поколение, избрало да учи в специ-
алност Архивистика и документалистика, за да се реализираме именно 
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като специалисти-архивисти, че от нас също се очаква да бъдем отговор-
ни, образовани и милеещи за националното ни документално наследство. 

В заключение бих искала да завърша с едни прекрасни и много ис-
тински думи на проф. Андриана Нейкова, които силно ме впечатлиха и 
си позволих да ги цитирам: „Лекции по архивистика (1950) на акад. Иван 
Дуйчев и досега запазват значението си на първия фундаментален труд 
в областта на българската постмодерна класическа архивистика, който 
разкрива необятния, динамичен, но и специфичен свят на документите 
и архивите като социален феномен и вечен символ на цивилизацията“. 
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НАСЛЕДСТВО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕДИН СТУДЕНТ 

В СПЕЦИАЛНОСТ АРХИВИСТИКА  
И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

Адриана Станчева, СУ – МП „Документален 
и архивен мениджмънт“

Историята, еволюцията и съвременната организация на архиви-
те е част от историята на обществото. Неизменно посланието 

на архивите от древността и досега е, че човечеството съди за своето 
минало въз основа предимно на съхранените архивни документи и ком-
плекси. От тази гледна точка всеки документ едновременно е продукт и 
символ на цивилизацията.

Институционализирането на архивите, изразено в отделянето им 
от канцелариите и тяхното административно обособяване в структу-
рата на модерната национална държава, започва в края на XVIII в. във 
Франция с приемането специален архивен закон (1794). По силата на 
споменатия закон френската държава си осигурява необходимите юри-
дически основания да провежда системна политика относно формира-
нето, опазването и използването на публичните архивни ресурси чрез 
създадените за целта архивни институции, а на гражданите се декла-
рира правото на достъп до архивите, независимо чия собственост са 
били те в миналото.

По примера на Франция повечето европейски държави през ХІХ в. 
също приемат архивни закони и организират националните си истори-
чески архиви. При тези условия за тогавашната европейска архивна общ-
ност от стратегическо значение е въпросът за принципите и регламентите 
(методическите изисквания) при систематизирането на архивните доку-
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менти, респ. за основните отчетни и регистрационни единици като обект 
на описание и съхранение в архивите – учрежденски и исторически.

Под влияние на библиотечната практика систематизирането на 
архивните документи първоначално се извършва с помощта на библи-
отечните предметно-логически схеми, но при тяхното прилагане в исто-
рическия архив неизбежно се разрушава подредбата, направена от пър-
вичната администрация на учрежденско равнище. Ето защо постепенно 
архивистите в отделните европейски държави осъзнават необходимост-
та от разработването на нови правила за класификация в архивите, от-
говарящи на спецификата на документите като средство за управление 
и обект на архивиране1. Асоциацията на холандските архивисти, която 
е основана през 1891 г., възлага на д-р Самюел Мюлер, д-р Йохан Фейт 
и Роберт Фруин написването на инструкция за регламентиране на визи-
раните процеси. През 1898 г. те публикуват своето прочуто методиче-
ско пособие Ръководство за класиране и описание на архивите (Manual 
for the Arrangement and Description of Archives)2. Архивните принципи, 
правила и термини, залегнали в холандския фундамент, са рефлексията, 
довела до установяване на общоприети принципи и методи в архивната 
работа относно текстовите документи на хартиен носител. С помощта 
на 100 правила, които са обвързани с принцип на френската архивна 
школа: принцип на уважение към фонда (respect des fonds), авторите за 
първи път теоретично обосновават значението на посочения принцип 
или т. нар. принцип на произхода (Provenienprinzip), според който доку-
ментите в архива с постоянен състав (историческия архив) се отнасят 
към този архивен фонд, от който произхождат, а вътре във фонда запаз-
ват първоначалния си (даден от деловодството) ред3.

В холандското ръководство архивният фонд се определя като съв-
купност от писани, описани и печатни документи, получени или издаде-
ни официално от една администрация или от някого от чиновниците й, 
доколкото тези документи са били предназначени да останат депозирани 
в тази администрация или у тоя чиновник от момента, откогато не се 
знае дали другаде съществуват други части от тоя същия фонд. Всеки 
архивен фонд има своя лик, своя индивидуалност, която архиварят тряб-
ва да се нaучи да познава, преди да пристъпи към неговото класиране.

Сравнявайки архивният фонд с жив организъм, който притежава 
собствена индивидуалност, авторите считат, че работата на архивиста в 
много отношения си прилича с тази на палеонтолога. Според тях струк-
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турата на даден фонд може да се проучи и реконструира след време във 
връзка с неговото класиране. А систематизирането на документите в 
рамките на съответния архивен фонд трябва да отразява структурата на 
първичната администрация, както и нейната система за регистрация и 
съхраняване на документите. Тази връзка позволява възприемането на 
архивния фонд като едно цяло за разлика от архивната колекция, при 
която подобна връзка липсва.

Благодарение на холандските автори за първи път се изяснява зна-
чението на основните понятия архивен фонд и фондообразувател във 
връзка с административната документация. От тази гледна точка са от-
кроени основните функции на професията архивист през разглеждания 
период: архивиста като посредник; архивиста като ръководител; ар-
хивиста в ролята на историк.

Не е случайно, че още Първият международен конгрес на библи-
отекарите и архивистите, проведен през 1910 г. в Брюксел, оценява по 
достойнство принципите, залегнали в разглежданото ръководство, както 
и приносите на неговите автори не само в приложен, но и в теоретичен 
аспект4. В резултат се възприема идеята, че класификацията на архивните 
документи е предмет на теоретичната архивистика, за разлика от подхода 
към останалите архивни дейности (комплектуване, регистриране, описа-
ние и съхранение), който е предимно емпиричен. Всеобщото мнение преди 
създаването на разглежданото ръководство е, че архивната работа като ця-
ло не се нуждае от теоретично осмисляне, защото архивистите в работата 
си с архивните документите прилагат сбор от правила, които за тях са за-
дължителни. През 1956 г. известният американски архивист от немски про-
изход Теодор Шеленберг определя значението на холандския фундамент 
като Библия на архивистите. А по време на ХІІІ международен конгрес 
на Международния съвет на архивите, (INTERNATIONAL COUNCIL ON 
ARCHIVES – ICA), проведен през 1996 г. в Пекин, официално се отбелязва 
100-годишнината от създаването му. Както се подчертава, от края на ХІХ 
в. и досега традиционните текстови документи на хартиен носител повсе-
местно се комплектуват, регистрират, обработват, съхраняват и използват 
под формата на архивни фондове независимо от модела на различните на-
ционални архивни системи и принципите на тяхното управление.

За доминиращото влияние на холандския теоретико-методичен 
фундамент допринасят многобройните му преводи по света, включител-
но и на български език, както беше отбелязано. В теоретично отношение 
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въпросното пособие благоприятства постиженията на всички водещи 
национални архивни школи, а също и развитието на университетското 
професионално архивно образование. На този фон един от най-ярките 
и международно признати представители на съвременната теоретична 
архивна мисъл и на архивната школа на Великобритания е Сър Чарлз 
Хилъри Дженкинсън. 

Sir Charles Hilary Jenkinson (1882–1961) 
Опит за портрет

Сър Чарлз Хилъри Дженкинсън е роден в Стретъм (Streatham), 
Лондон, Великобритания. Той е едно от шестте деца в семейството на 
Алис Лей Бидейл и Уилям Уилбърфорс. 

През периода 1895–1901 г. учи в Дълуич Колидж. Завършва висше-
то си образование в Пенброук Колидж и Кембридж през 1904 г.

През 1906 г. Дженкинсън се присъединява към състава на Държав-
ния архив (Public Records Office). След обучение при C. Дж. Кръмп5 и М. 
С. Джузепи работи по класификация на документите на средновековна-
та хазна, като въвежда порядък и система за описание.

На 11 август 1910 г. се жени за Алис Рикардс Това, което търси в бра-
ка е способна съпруга, която да се бори и да подкрепя каузата му. Самият 
той е красноречив, усърдно работещ, хладнокръвен, атлетичен, остроумен, 
искрен. Не може да бъде безскрупулен, непокорен, прагматичен, слаб, не-
критичен, нетърпелив, безчувствен. Дженкинсън насочва енергията си из-
ключително към цели, които страстно желае да постигне. Подчинява се 
единствено на правила, които смята за ефикасни, и е от хората, които могат 
да посветят живота си на един-единствен проект или професия.

През 1912 г. Дженкинсън е избран за почетен секретар на Архео-
логическото дружество в Съри, което той реорганизира в съответствие с 
критиките в доклада на Кралската комисия по публични регистри.

Има водеща роля в създаването на Дружество по архивите в Съри, 
което ще инициира организирането на подобни местни архивохранили-
ща в цялата страна.

През Първата световна война (1914–1918) Дженкинсън работи в 
Министерството на войната. Връща се в Държавния архив през 1922 г. 
Той успява да ремонтира хранилището, отделя читалнята и създава два 
отдела, които стават център за изследвания, експерименти и обучение. 
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През 1932 г. Дженкинсън инициира създаването на Асоциацията 
на Британските архиви, в която съвместява длъжността почетен секре-
тар (1932–1947) и заместник-председател (1954–1961).

Още през периода 1920–1925 г. той е привлечен и като лектор по 
дипломатическите и английските архиви в Кингс Колидж и Лондонска-
та школа по икономика. Във връзка с тeзи си ангажименти Дженкинсън 
написва няколко статии и студии по проблеми на архивистиката. Джен-
кинсън успява да убеди Университета (University College) в Лондон да 
разшири Училището по библиотекознание при университета в Училище 
по библиотекознание и архиви с отделни курсове в двете направления и 
отделна университетска диплома за всяко от тях.

Той изнася лекция при откриването на курса по архивистика на те-
ма: Архивист – нова професия в Англия. Като университетски преподава-
тел (1925–1947) Х. Дженкинсън привлича студенти и интелектуалци към 
своята кауза за опазването и достъпа до документи в риск. Открито поста-
вя изискването си при набирането на служители за архивите да се предпо-
читат кандидатите с университетска квалификация по архивистика.

Контактувайки със своите студенти и слушатели в аудиторията, 
той има високи изисквания към тях и се стреми да ги убеди да работят 
по неговия начин, но уважава техния дух.

През 1938 г. Дженкинсън е назначен за секретар и главен асистент 
на Уредника на хранилището за публични регистри.

По време на Втората световна война той служи в Германия и Ита-
лия и дава ценни съвети относно защитата на архивите във военните 
зони. Изготвени са планове за временно преместване на архивите и за 
тяхното безопасно връщане, когато това стане възможно; за предоставя-
не на сгради в Хертфордшър, както и за създаване на междинни храни-
лища в Хейс и Мидълсекс.

През периода 1947–1954 г. той създава Националния регистър на 
архивите и заема поста Главен директор.

От 1955 г. става почетен член на Американското дружество на 
архивистите, в което членува до смъртта си през 1961 г. в Арън хаус, 
Хоршъм, Съсекс.

През годините Дженкинсън създава трайни приятелства с архиви-
сти от много страни и има висока репутация сред тях. Той е официал-
ният британски представител в Комитета по създаването през 1948 г. на 
споменатия Международен съвет на архивите (ICA).
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Трудовете на Сър Хилари Дженкинсън – около 570 на брой, са съ-
брани в специална колекция. Книгите му са разпределени в библиотеч-
ната система на Университета в Абърдийн, на който той ги завещава.

Дженкинсън заявява, че ако поискат от него да дефинира кредо-
то на архивиста, би го определил с думите неприкосновеност на до-
казателствата. Според него: ролята на архивиста е да съхрани като 
цялост всеки къс доказателство не само като съдържание на докумен-
тите, а заедно с данните за тяхното оформление, произход и позиция 
спрямо другите документи от поредицата... Кариерата на архивиста 
представлява служба. Той съществува, за да спомага за работата на 
другите... Неговото верую е свещеният характер на свидетелството; 
неговата задача е съхранението на всеки елемент от свидетелство-
то, имащ отношение към документа; задължение и цел на архивиста 
е да предоставя без предубеждение и съжаление средства за познание 
на всеки, който иска да знае... Добрият архивист е може би най-само-
отверженият слуга на истината в съвременния свят. От тази гледна 
точка най-добрият архивист е най-безкористният радетел на истина-
та, който съвременният свят продуцира.

Капиталният труд на Дженкинсън, в който изцяло се възприемат 
принципите на посочения холандски регламент, е: Ръководство по ад-
министриране на архивите (A Manual of Archive Administration), публи-
куван през 1922 г.

Ръководство за администриране на архивите
Авторът също е привърженик на идеята, че класифицирането и оп-

исанието на архивните документи трябва точно да отразява оригинал-
ната административна структура на създателя и неговата архивоохра-
нителна система. От архивистите се очаква да бъдат безпристрастни. Те 
са отговорни за съхраняването на автентичните свидетелства, създадени 
естествено в хода на административната дейност, а също за тяхното под-
държане и стриктното съобразяване с реда и описанието на докумен-
тите в съответната административна структура, както и с контекста на 
документите, заложен от техните създатели. Оценка на документите от 
архивистите не се допуска.

Както е известно, архивите са древни, съвременни, публични и 
частни. Всеки офис/институция въвежда свои вътрешни правила за съх-
ранение и архивиране на документите си. 
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Неблагодарната работа по селектиране (намаляване) на огромната 
маса съвременна административна документация следва да се предос-
тави на служителя в дадената организация, който да извърши подбора 
и унищожаването на документите. Авторът подчертава необходимостта 
да се търси взаимосвързаността на документа с останалите документи в 
дадена серия. Той подчертава, че архивистът трябва да си води бележки 
относно всеки отделен документ. Отделянето само на един документ би 
довело до нарушение на архивните принципи.

Дженкинсън споделя и безпокойството си, че администраторите 
може да не унищожат достатъчно количество, да унищожат прекалено 
много или да създадат документи колкото обективни, толкова и истори-
чески тенденциозни, той не успява да предложи задоволително решение 
на посочените проблеми.

Дженкинсън определя архивния документ като удобна форма за из-
куствена памет и недискредитирано свидетелство за действия. Ето защо 
архивният документ има информационна стойност за читателите в архива.

В областта на подреждането Дженкинсън въвежда и дефинира по-
нятието фонд или архивна група със значение на основна отчетна и кла-
сификационна единица, база за подреждане на документите и за пред-
ставянето на пълната документация във връзка с дейността на дадена 
администрация. В случая определението на Дженкинсън се различава от 
разбирането на останалите европейски архивни школи относно дефини-
рането на понятието архивен фонд. Освен това той предлага за големите 
администрации въвеждането на т. нар. фонд във фонда.

Що се отнася до определението на документа, авторът счита, че 
трябва да се вземе предвид каква е същността на документа, допустим 
за архивиране. А когато документите стават архиви – препоръчва да се 
въведе тест за архивно качество. От практиката си във връзка със сред-
новековните архиви Дженкинсън заключава, че трябва да се разграничи 
същинският (автентичният) документ от съществуващите негови препи-
си и копия. Обръща внимание и на връзката между видовете архиви и 
функциите на съответните администрации.

При комплектуването на архива с документи Х. Дженкинсън смя-
та, че те трябва да се предават еn bloc, според тяхната важност.

За хранилището на архива се изисква въпросната сграда да е пред-
назначена за тази цел, както и да е снабдена с нужните указания за безо-
пасност и с необходимата размножителна техника. А архивистът според 
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Дженкинсън трябва да работи внимателно при подреждането и описва-
нето на документите. За целта той трябва да въведе регистър на постъп-
ващите архивни документи, в който да се обозначава датата, броят, източ-
никът и безпристрастни записки относно състоянието на всеки документ.

При необходимост от реставрация на увредени документи архивис-
тът е задължен да потърси помощта на опитен реставратор, който добре 
познава писмовните материали, мастилата и др. От своя страна реставра-
торът се задължава да прилага методи, които са обратими, т. е. да може да 
се възстанови първоначалният вид на документа при приемането в архива. 

В частта на Ръководството Произход и развитие на архивите и пра-
вила за тяхното съхранение авторът формулира основния принцип за 
подреждането и класирането на архивите, а именно – Принципа за произ-
хода (Principle of Provenance). Според автора единствената правилна база 
за подреждане е посочване на административните цели, за които са слу-
жили документите в сферата на дейността на първичната администрация. 

По-нататък той изяснява изискванията и правилата за съхранение 
на архивираните документи. Всяко помещение на хранилището трябва 
да бъде и топографски описано. В тази връзка архивистът има задачата 
да състави Пътеводител на общото съдържание на даденото хранили-
ще. За целта той трябва да изготвя различни справки и референции към 
архивите и всеки вид документ, а също да следи и отразява съответните 
отпечатъци (научни публикации) във връзка с използваните от читатели-
те в архива документи.

В частта Архивистът, администраторът и историкът Х. Джен-
кинсън отбелязва, че архивистът може и да не е историк. Той обаче може 
да прояви интерес към архивите с историческа тематика, както към вся-
ка друга наука. В тази връзка Дженкинсън уточнява, че архивистът има 
отношение към архивите, а не към тематиката.

Относно частта Съвременни архиви Дженкинсън защитава идеята 
си за прилагане на общоприета практика и критерии във връзка подбора 
и унищожаването на архивните документи, подкрепена с конкретни при-
мери. Архивистите обаче са длъжни да посочат причините и да се обосно-
ват за унищожаването на съответния документ; да посочат служителите, 
на които е поверена задачата за подбора; служителите, на които е повере-
но унищожаването на неценните документи. Дженкинсън посочва също, 
че пристъпването към унищожаване на документи трябва да се гласува 
с мнозинство от отговорните служители. Специално унищожаването на 
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древни (средновековни) архиви е в зависимост и връзка със становището 
на историците, чието мнение в случая трябва да бъде потърсено.

Относно организирането на архив в съвременната администрация 
– офис или фирма, според Дженкинсън, се пристъпва след приключване 
на текущото използване на документите. Той също дава и препоръки 
във връзка с подбора и професионалните компетенции на служителите 
за този вид архиви.

* * *

Република България е член на Европейския съюз (2007), което оз-
начава, че архивно-информационният сектор у нас трябва да постигне 
определено равнище и синхронизация с европейските стратегии, поли-
тики и практики, за да може чрез съвременните комуникации и архиви 
да се осигурят необходимите е-услуги на гражданите, потребители на 
документна информация в условията на мрежовото общество. Това ще 
ни позволи да опазим образа и духа на страната си, националното си 
архивно наследство и историческа памет в глобализиращия се свят и 
архивното информационно пространство.

Благодаря на моя научен ръководител проф. Нейкова, която ми да-
де възможност да участвам в научната конференция и да изразя своето 
виждане като студент в специалност Архивистика и документалистика.

Искам да благодаря и на присъстващите за вниманието, с което ме 
изслушахте по време на моето представяне.

Бележки
1 Аврамов, Ив. Западноевропейската мисъл за понятието архивен 

фонд 1841 – 1930 г. <electronic-library.org/content/index.php>.
2 През 1919 г. това пособие е преведено на български език от Д. 

поп Илиев, който пояснява, че инициативата в случая е на тогавашния 
директор на Българска народна банка Хр. Чакалов.

3 Речник на българската архивна терминология. УИ ВСУ „Чернори-
зец Храбър“, 2002, с. 54.

4 Нейкова, А. Архиви и общество. СОФИ-Р. С., 2007, с. 152–155.
5 Кръмп е автор на публикацията Грижа за документите (1911).



ПРИЛОЖЕНИЯ



215

VІІІ КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ 
АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА НА ТЕМА: 
БЪЛГАРСКАТА УНИВЕРСИТЕТСКА АРХИВИСТИКА – 
ТЕОРЕТИЧНО РАВНИЩЕ, УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОФИЛИ1

доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева 
ПУ, Филиал – Смолян

На 10 и 11 април 2014 г. в зала № 1 и № 2 на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ се проведе VIII по ред научна 

конференция на тема: Българската университетска архивистика – 
теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профи-
ли, с която тази година катедра Архивистика и помощни исторически 
дисциплини в Исторически факултет на Софийски университет съв-
местно с Държавна агенция „Архиви“ отбеляза деня на специалност 
Архивистика и документалистика – 18 април.

Трябва да поясним, че 18 април, от една страна, съвпада с рождена-
та дата на акад. Иван Дуйчев (18. IV. 1907 г.), който основателно е считан 
за патрон на откритата през учебната 2002/2003 г. специалност Архивис-
тика и документалистика в Исторически факултет на Софийски уни-
верситет „Св. Климент Охридски”. От друга страна, на същата дата – 18 
април, но през 1952 г. е обнародвано известното ПМС № 344 – За ор-
ганизиране на Държавен архивен фонд и одобряване Правилника на 
Архивно управление към Министерството на вътрешните работи2. 
Именно с този правителствен акт се свързва началото на професионал-
ното архивно образование у нас. Съгласно разпореждането, съдържащо 
се в т. 10 на посочения документ, в Софийския университет към Фило-
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софския факултет се открива профил Архивистика с 5-годишен срок на 
обучение, т. е. със статут на университетска специалност. 

Въпреки последвалото преобразуване на специалността в над-
граждаща специализация към специалност История българската уни-
верситетска архивистика се утвърждава като съвременен професиона-
лен образователен модел. Откриването на специалност Архивистика и 
документалистика през учебната 2002/2003 г. бележи началото на нов 
етап в историята на българското архивно професионално образование и 
квалификация. Посочената специалност е наследник на постиженията 
на цяла плеяда от университетски преподаватели, сред които акад. Иван 
Дуйчев, проф. Тодор Боров, доц. Мария Матеева и много други, които 
през втората половина на ХХ в. целенасочено и системно изграждат ос-
новите на българската университетска архивистика3.

Коректно е да отбележим, че през изминалите вече 12 години, от-
криването и последвалото утвърждаване на специалност Архивистика 
и документалистика в Софийския университет са неразривно свърза-
ни с научноизследователската и учебно-преподавателската дейност на 
проф.д-р Андриана Нейкова4. Именно по нейна инициатива от 2005 г. 
досега 18 април официално се чества в Историческия факултет като: 
„Денят на специалност Архивистика и документалистика“, който се 
отбелязва с организирането на съответните Университетски четения 
по архивистика във формат на научна конференция. Същото заглавие 
има и специализираната поредица, в която се публикуват разработките 
на участниците в конференциите5.

Ретроспекция за конференциите
За да представим подобаващо и осмислим коректно постигнатото 

от проведената през тази година VIII поредна конференция, логично се 
явява необходимостта да припомним в тематичен аспект състоялите се 
досега научни форуми. През периода 2005–2013 г. са проведени седем 
конференции, посветени на актуални проблеми на теоретичната архи-
вистика, архивните институции, професията „архивист“ и университет-
ската архивистика.

Първата проведена такава национална научна конференция на 18–19 
април 2005 г. е на тема: Българската университетска архивистика ка-
то образователен модел – история и бъдеще. Намеренията на организа-
торите и участниците тогава са в бъдеще 18 април да се утвърди като Ден 
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на специалността, а конференцията да се провежда редовно занапред и 
да се превърне в научен форум на преподавателите по архивистика, док-
торантите и студентите, както и на работещите в архивите специалисти.

През 2007 г. е проведена втората научна конференция от този формат, 
която е посветена на 100-годишнината от рождението на акад. И. Дуйчев.

Поредният научен форум на тема: Българските архиви и универ-
ситетската архивистика през 21 век се реализира през 2008 г.

Четвъртата конференция Европейските архивни приоритети 
и българската архивна реформа, включително и кръгла маса на тема: 
Българските архиви и професията „архивист“ в Европейския съюз, 
е осъществена през 2010 г.

Денят на специалността е отбелязан с конференция и през 2011 г., а 
темата е: Съвременната класическа архивистика и българската уни-
верситетска компютърна архивистика – взаимодействие, полити-
ки, стратегии. Тя е реализирана в два модула: Съвременните архиви, 
българската университетска архивистика и възможности за меж-
дуинституционално сътрудничество; Специалност „Архивистика 
и документалистика“ – постижения, проблеми, перспективи.

През 2012 г. специалност Архивистика и документалистика за-
служено отбеляза своя първи юбилей по повод на 10-годишнината от 
нейното официално откриване през учебната 2002/2003 г. в Софийски 
университет, което събитие съвпадна с един още по-респектиращ юби-
лей, свързан с 60-годишнината на българското професионално архивно 
образование. Темата на юбилейната конференция: Архиви, професия и 
образование – реалности и стратегии, бе основателен повод за ед-
на равносметка на постигнатото и надежда за бъдещето на българската 
университетска архивистика, както и на професията „архивист“ в усло-
вията на съвременното мрежово общество6.

Знакова по своя характер бе и VII научна конференция на тема: 
Философия на архивното познание и постижения на българската 
университетска архивистика, която се проведе 18 април 2013 г. Целта 
и бе да се проследи развитието на съвременната българска теоретична 
архивна школа и нейните постижения в контекста на общата архивна 
теория като интегрално научно познание. Най-същественото постиже-
ние обаче бе прецизирането от проф. Андриана Нейкова на основопо-
лагащия в парадигмата на архивното познание термин Архивология в 
предложените от нея значения на Наука за архивите и Обща теория 
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за архивите, които предлагат възможности за съвременно философско 
осмисляне на постиженията на теоретичната архивистика във всичките 
ù направления, респ. научни дисциплини, които с течение на времето се 
обособяват и развиват относително самостоятелно7.

Направеният ретроспективен преглед дава възможност да се про-
следи постигнатото през тези години и да се обоснове логичният из-
бор на темата за тазгодишната осма поредна конференция, която от една 
страна, се явява индикатор за нивото на университетското архивно по-
знание, а от друга, за равнището и бъдещето на професионалното архив-
но образование.

VІII научна конференция: 
„Българската университетска архивистика – 

теоретично равнище, учебно съдържание 
и професионални профили“

Както вече отбелязахме, научният форум бе проведен на 10 и 11 
април 2014 г. Конференцията по традиция откри проф. д-р Андриана 
Нейкова, която приветства участниците и гостите.

Кратко слово произнесе и ректорът на Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ проф. д. и. н. Иван Илчев, който обърна специално 
внимание на дългогодишното ползотворно сътрудничество между Дър-
жавна агенция „Архиви“ и Софийския университет в лицето на катедра 
„Архивистика и помощни исторически дисциплини“ при Историческия 
факултет. Проф. Илчев изрази надежда, че сътрудничеството, конферен-
циите и съответните издания трябва да продължават, за да допринасят и 
в бъдеще Софийският университет, в частност Историческият факултет 
да заемат първото място сред университетите не само в България, но и 
почетно място сред водещите европейски университети.

Поздравления поднесе и деканското ръководство на Историческия 
факултет, представено от доц. д-р Тодор Попнеделев, който изрази за-
доволството си от препълнената зала, което всъщност се дължи един-
ствено на усилията и ентусиазма на организаторите на конференцията. 
„Пожелавам ви тази осма среща да даде импулса за следващата, но и 
още нещо – нека да продължат да излизат изданията, които вие започ-
нахте. Те винаги имат какво да дадат на младото поколение архиви-
сти, което се възпитава в нашия факултет“, заключи той.
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Участниците в конференцията бяха приветствани и от председате-
ля на Държавна агенция „Архиви“ – г-н Иван Комитски. Той подчерта, 
че счита за изключително престижно и ползотворно сътрудничеството 
между двете институции в името на развитието на науката и практиката, 
защото „Архивистика“ и нейното приложение в живота са изключи-
телно важни за обществото“. Сподели, че архивите съвместно с ос-
таналите институции на паметта в лицето на библиотеките и музеите са 
призвани да играят ключова роля за опазването на националната иден-
тичност. Г-н Комитски отбеляза, че именно конференцията предоставя 
трибуна за обсъждане на постиженията и проблемите, чието решаване 
ще бъде от интерес на цялата архивна колегия. В заключение се спря на 
ролята на новите информационни технологии, които превръщат архиви-
стиката в мост между миналото и бъдещето, което от своя страна дава 
възможност за съвсем обозрими перспективи в близко бъдеще.

При откриването на разглежданата конференция проф. Андриана 
Нейкова в качеството си на научен редактор и съставител представи 
третия том от поредицата Университетски четения по архивистика. 
Изданието е посветено на българските университетски преподавате-
ли по архивистика, допринесли за утвърждаването на Архивологията 
– Науката за архивите, и на специалност Архивистика и докумен-
талистика като национален образователен модел. Споменатият том е 
електронно издание, съдържащо материалите от миналогодишната VII 
конференция и е обособен като част I от бъдещия том III на поредицата. 
Намеренията са посоченият сборник да бъде допълнен и с част II, в коя-
то ще се публикуват докладите от настоящата конференция. Изданието е 
иновационно по своя характер, съчетавайки двата формата – електронен 
и типографски, което отговаря на изискванията на различните категории 
читатели. „Сред тях са както утвърдени специалисти с интереси към 
постиженията на съвременната теоретична архивистика и универси-
тетското професионално образование, така и студентите в специал-
ност Архивистика и документалистика. Свидетели сме, че младите 
хора днес са изцяло адаптирани в технологично отношение и като по-
ведение към реалностите и възможностите, предоставяни им от ин-
формационното мрежово общество. Предимно за тях сме подготвили 
електронният вариант на сборника. За традиционалистите, които ос-
тават верни на книгата в нейния класически формат, ще осигурим съ-
ответния традиционен сборник. Следователно, като организатори на 
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поредната научна конференция се стремим да покажем една модерна 
форма, приложима при създаването на модерни ресурси за професио-
налното обучение по архивистика, осъществявано от специалност Ар-
хивистика и документалистика към Историческия факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“8 – пише в предговора към изданието научният 
редактор и съставител проф. Андриана Нейкова.

Без съмнение реализираните до момента три тома имат своето 
място като оригинално алтернативно научно издание по проблемите на 
съвременната университетска архивология, която е сложно по своя ха-
рактер интегрално научно познание.

С доклади се представиха общо 19 участници. Същинското начало 
бе дадено с официалния доклад на проф. д-р А. Нейкова на тема: Спе-
циалност „Архивистика и документалистика“ и професионалните 
профили на дипломираните архивисти в информационното мрежо-
во общество. Представеният доклад бе емблематичен и зададе параме-
трите, и насоките за по-нататъшната работа на конференцията9.

Авторката представи учебното съдържание на утвърдената вече 
като национален образователен модел във връзка с обучението и подго-
товката на архивисти специалност Архивистика и документалистика 
в Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Ох-
ридски“. Тя сподели, че възпитаниците на специалността вече се откро-
яват като професионално съсловие на архивисти-специалисти, прите-
жаващи университетски дипломи, които им позволяват да упражняват 
професията архивист в държавите членки на Европейския съюз, сред 
които е и Република България. Проф. Нейкова отбеляза повишеният 
интерес към тази професия поради широките възможности, които тази 
професионална ниша предлага. Тя поясни, че новите реалности и из-
искванията на работодателите позволяват да се очертаят различни про-
фесионални профили на архивиста-специалист в сравнение с утвър-
дения вече класически профил историк-архивист. Авторката отбеляза, 
че са необходими архивисти с различни професионални профили, които 
съответстват на типологията на съвременните архиви: учрежденски ар-
хиви, държавни исторически архиви, архиви в музеите и библиотеки-
те, архиви в публичния частен сектор, частни архивни институции и т. 
н. Тя подчерта, че работодателите са постоянен коректив за предлага-
ното учебно съдържание и практическо обучение в рамките на специ-
алността, поради което учебните планове в различните образователни 
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степени (ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“) се отлича-
ват със специфичната си структура и балансирано съотношение между 
учебните дисциплини – профилирани, исторически, информационни, 
юридически, управленски и пр. В заключение проф. Нейкова очерта по-
стиженията, проблемите и предизвикателствата пред съвременното бъл-
гарско университетско архивно образование.

Проф. д-р Юри Тодоров (СУ) изнесе доклад на тема: Електронни 
документи, архиви и дигитализация. Той се спря на понятието маши-
ночитаем документ, на различните машиночитаеми формати и възмож-
ностите за реален достъп до данните, които те създават. Авторът посочи 
т. нар. метаданни, като основно средство за преодоляване на недоста-
тъците и надеждно средство за трайното съхранение и използване на 
съответната информация.

Доц. д-р Анна Кочанкова (СУ) представи доклада: Институцио-
налният анализ в архивните програми: няколко методологически 
съображения. Тя аргументира значението на институционалния подход 
и различните форми и нива на институционален анализ в контекста на 
широкото поле на архивното познание.

Доц. д-р Русалена Пенджекова (ПУ „Паисий Хилендарски“ – Фи-
лиал Смолян): Изворознанието – пресечна точка между професио-
налните отговорности на архивистите и историците насочи вни-
манието към пресечните точки между професионалните отговорности 
на архивистите и историците в областта на дисциплинарното поле и 
методическия инструментариум на Изворознанието като наука. Тя под-
черта, че по същество дейностите на двете професионални съсловия 
по осигуряване дълговечността на паметта на обществото се пресичат 
именно по отношение на работата с документалните свидетелства като 
основни носители на ретроспективна информация за миналото на обще-
ството и цивилизацията. Авторката обоснова необходимостта от изпол-
зването на по-съвременни и адекватни от научна гледна точка термини, 
съответстващи на сложността на природата на документите в качеството 
им на исторически извори.

Актуални проблеми на Археографията в България разгледа доц. 
д-р Анка Игнатова (ВТУ) в своето изложение. Тя направи преглед на 
най-новите издания и публикационни центрове в България.

Проф. д. и. н. Стефка Петкова представи: Четения по архи-
вистични дисциплини извън специалност Архивистика. Авторката 
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сподели личния си опит от преподаванията по различни дисциплини 
от цикъл Архивистика, които фигурират като общообразователни или 
профилирани такива в различни университети и специалности извън че-
тенията в Софийски университет. Тя представи наличния кадрови по-
тенциал по тези дисциплини в някои от българските университети.

В доклада си: Конструирането на украинските национални ми-
тове след 1991 г. доц. д-р Дарина Григорова (СУ) обърна внимание на 
проблема за паметта с оглед актуалността на темата предвид случващи-
те се в Украйна събития понастоящем. Тя проследи паралелните проек-
ти за „зараждането на украинската нация“.

На въпроси, свързани с възможностите за развитието на професия-
та архивист, въз основа на богатия си практически опит се спря Ивелина 
Караилиева (Директор на Дирекция „Регионален държавен архив“ – В. 
Търново) в доклада си на тема: Професията „архивист“ – перспекти-
ви за развитие. Размисли на един практикуващ архивист.

Актуален бе и докладът на гл. ас. д-р Ивайло Аврамов (СУ) на те-
ма: Спецификацията MoReq в ролята на международен стандарт. 
Той разгледа въпроса за стандартите в областта на архивистиката и по- 
специално аргументира тезата, че спецификацията MoReq на практика 
играе ролята на стандарт, който дава възможност за обемане на процеси-
те по целия „жизнен цикъл на документа“.

В доклада си на тема: Предизвикателства пред интердисципли-
нарните изследвания в съвременната архивистика (документални 
извори за дейността на д-р Д. Моллов) д-р Камелия Божилова пред-
стави неизвестни документални свидетелства за личността на д-р Д. 
Моллов и сподели полезността от изработването на справочник от вида 
„идеален опис“ при реализирането на биографични изследвания.

Възможностите и потенциала за създаване на нов формат спра-
вочник, разкриващ съдържанието на архивните единици, въз основа на 
практическа работа с определен архивен фонд обоснова Симеона Най-
денова (ЦДА) в доклада си: Електронният опис-каталог – нов фор-
мат архивен справочник.

Веселина Антонова (Държавен архив – Русе) изнесе доклад на тема: 
Иновативни практики при комплектуване на документи на полити-
чески партии и обществени организации. Тя сподели добри практики 
при издирването на потенциални фондообразуватели и комплектуването 
на документите им чрез създаване на подходящи партньорства.
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Проблеми на новия регламент на Научния архив на музеите бе 
темата на доклада на Давид Нинов (НВИМ). Авторът засегна въпросите, 
свързани с проблемите и статута на Научните архиви в музеите.

На въпроси, свързани с богатите възможности за използване от из-
следователите, които дават архивните справочници от вида „документа-
лен обзор“, се спря Цветана Величкова (НА на БАН) в доклада си: „За“ 
или „против“ документалните обзори.

Цветан Радулов и Гергана Колева (НА на БАН) споделиха опита си 
при създаването на една документална изложба в съвместния си доклад 
на тема: Професионалните предизвикателства пред архивиста по 
пътя на една международна изложба: „Тарас Шевченко и България“.

В доклада си: Методическият кодекс – гарант за устойчивост 
на държавната политика в областта на архивното дело Наташа 
Бангьозова-Димчева (ДАА) представи философията, структурата и съ-
държанието на новия „Методически кодекс“, изработен в рамките на 
проект Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъ-
вършенствана политика в Държавна агенция „Архиви“, финансиран от 
Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. От името на Дър-
жавна агенция „Архиви“ авторката направи дарение от 10 комплекта на 
новия методически регламент на държавните архиви за улеснение на 
обучението на студентите в специалността.

Интересна и полезна като споделен опит не само за работещите 
архивисти в сферата на здравеопазването бе темата на Мануела Желяз-
кова („Многопрофилна болница за активно лечение – Национална кар-
диологична болница“ ЕАД): Електронно управление и дигитализация 
на учрежденския архив в здравните заведения.

Заслужава да отбележим и участниците в традиционната секция: 
Гласът на младите, където бивши и настоящи студенти по архивисти-
ка по традиция споделят собствения си опит и новаторски идеи.

Дора Тинчева представи изключително интересния си доклад на 
тема: Акад. Иван Дуйчев: най–добрият архивист сред историците 
и най-добрият историк сред архивистите. Тя разгледа „Лекциите по 
архивистика“ на академик Иван Дуйчев, които заслужено могат да бъдат 
определени като „Библията на българските архивисти“.

Хилъри Дженкинсън и неговото научно наследство през погле-
да на един студент в специалност „Архивистика и документалис-
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тика“ бе темата на доклада на Адриана Станчева. Авторката разгледа 
научното наследство на английския архивист Хилари Дженкинсън, кой-
то обосновава тезата си за водещата роля и професионална отговорност 
на архивиста-администратор в процеса на селекция на документите.

Преди дискусията във връзка с 65-годишния юбилей на проф. д-р 
Андриана Нейкова доц. д-р Р. Пенджекова показа презентация, с която 
припомни професионалната кариера, научните приноси в областта на 
Архивологията и водещата роля на проф. Андриана Нейкова за създа-
ването и утвърждаването като национален образователен модел на спе-
циалност Архивистика и документалистика в Софийски университет.

Със съжаление трябва да отбележим, че почти веднага след кон-
ференцията единственият действащ професор по Архивистика и до-
кументалистика в нейно лице бе необяснимо пенсиониран въпреки ут-
върдената практика за възможно удължаване на професорите с още 3 
години в почти всички български университети. По този начин специ-
алността, а и СУ се лишават от интелектуалния двигател на специ-
алност Архивистика и документалистика и от един изключителен 
и уникален специалист като проф. Нейкова. Това на свой ред логично 
предизвиква безпокойство за бъдещето на тази специалност!

Като цяло представянето на участниците в конференцията заслу-
жава най-висока оценка от научна и професионална гледна точка. 

Една равносметка с много въпросителни…
Проведената заключителна дискусия гравитираше около пробле-

мите на професионалното образование и квалификация в мрежовото 
общество. Изтъкната бе необходимостта от провеждането на съвместни 
работни срещи между представителите на ДАА, университетските пре-
подаватели и работодателските организации, за да може да се създаде 
една по-благоприятна среда за професионален диалог между всички за-
интересувани страни. Конференцията заслужено бе оценена от участни-
ците и гостите като една от най-успешните и ключови с оглед бъдещото 
развитие на специалност Архивистика и документалистика. 

Очевидно проведените досега конференции доказват, че те допри-
насят за необходимия професионален диалог в българската архивна ко-
легия. А публикуването на материалите от тях засилва научния интерес 
към проблемите на съвременната теоретична архивистика, университет-
ското професионалното архивно образование и професията „архивист“. 
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По-важно е обаче да си зададем въпросите, който остават с много 
неизвестни засега отговори: Какви трябва да бъдат хоризонтите на 
добрия специалист-архивист в неговата професионална сфера?; Какъв 
архивист е нужен на съвременното общество?; Какво е бъдещето на 
специалността и професията?!

Респективно това поставя и въпроса за адекватния образовате-
лен модел, необходим за обучението на модерните архивисти-ерудити, 
които ще могат да действат самостоятелно и творчески в процесите по 
формирането, съхраняването и ефективното използване на публичните 
документални и архивни ресурси.

Както е видно, досега специалност Архивистика и документалис-
тика успешно функционираше в системата на българското висше обра-
зование, отговаряйки на определени обществени нагласи и очаквания към 
професията архивист. Новите изисквания към архивистите от общество-
то в условията на промяна на информационно-технологичната парадигма 
доказват, че архивистите-специалисти имат своето място и то не може 
да бъде компенсирано от участието в процеса на обучение на различни 
специалисти (информатици, филолози, историци и др.). По-важното в 
случая обаче е какъв е потенциалът за развитие оттук насетне на създаде-
ния до момента образователен модел за професионално обучение по архи-
вистика. Дали в този му формат и сегашно състояние не е вече изчерпан!?

Подобен въпрос е провокиран от няколко основни проблема във 
връзка с осъществяването на качествено университетско образование 
по архивистика. Очевидно времето на историка-архивист, продукт на 
класическото архивно образование, вече отминава. Съвременните па-
зарни условия, изискващи специфични знания, умения и компетенции 
са индикатор за нов тип архивисти-специалисти, които успешно могат 
да се реализират във всяка административна структура на публичния и 
частния сектор.

От друга страна, протичащите процеси в Европейското простран-
ство за висшето образование по формирането на новия образователен мо-
дел – „обучение, ориентирано към студента и базирано на постигнати 
резултати“, утвърждаването на европейската система за трансфер на кре-
дити налагат съответните стандарти при изготвянето на учебните планове 
и учебните програми, които са изцяло насочени към обучаемия и потреб-
ностите на работодателите от определен тип специалисти. Това на свой 
ред означава подготовка на висококвалифицирани специалисти, при чието 
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обучение да са спазени и общите национални и европейски рамки (Нацио-
нална квалификационна рамка и Европейска квалификационна рамка).

По отношение на обучението на архивисти логично се стига до 
въпроса: Къде и в рамките на кой университет и факултет може да се 
осъществява качествено обучение на архивисти-специалисти? Какъв е 
осигуреният интелектуален капацитет от хабилитирани и нехабилитира-
ни преподаватели с профил Архивистика и документалистика, които 
да провеждат висококачествено обучение и да осигуряват акредитация 
на подобна специалност?

За съжаление, равносметката показва, че колегията на университет-
ските преподаватели по архивистика е все още недостатъчна и разпръсната 
из различни университети. Липсва автономен образователен център от ви-
да школа или институт, в който да бъдат привлечени най-добрите специа-
листи, които на свой ред да гарантират качествено обучение. Трудно би би-
ло при последващи акредитации липсата на хабилитирани преподаватели 
по архивистика да бъде компенсирана от специалистите-историци. Модер-
но обученият архивист трябва да притежава преди всичко знания, умения 
и компетенции по профилирани архивистични, информационни, юридиче-
ски и управленски дисциплини, които от своя страна да бъдат обезпечени 
с нужния преподавателски състав с необходимия професионален профил.

В заключение е коректно да отбележим, че българското професио-
нално архивно образование и ангажираните с него специалисти на този 
етап от своето развитие са на особен кръстопът, защото трябва да откри-
ят своя ЕКЗОДУС (от лат. изход), респективно БЪДЕЩЕ.
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ПРОГРАМА ЗА VІІI КОНФЕРЕНЦИЯ  
НА СПЕЦИАЛНОСТ АРХИВИСТИКА  

И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА: БЪЛГАРСКАТА 
УНИВЕРСИТЕТСКА АРХИВИСТИКА – ТЕОРЕТИЧНО 

РАВНИЩЕ, УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ  
И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОФИЛИ

10 АПРИЛ, ЧЕТВЪРТЪК, ЗАЛА № 1 НА РЕКТОРАТА

9.00 – 10.00 ч. – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

9.00 – 9.20 ч. – Откриване на конференцията и приветствие от доц. 
д-р Тодор Попнеделев, заместник-декан на ИФ

9.20 – 9.40 ч. – Приветствие от г-н Иван Комитски, председател на 
ДА „Архиви“

9.40 – 10.00 ч. – проф. д-р Андриана Нейкова (СУ) – Представяне на е-изда-
ние: Т. ІІІ. Част І от поредицата „Университетски четения по архивистика“

10.00 – 10.30 ч. – Почивка (кафе-пауза)

І ЧАСТ

Модератор: проф. д-р Юри Тодоров

110.30 – 10.50 ч. – проф. д-р Андриана Нейкова (СУ) – Специалност 
„Архивистика и документалистика“ и професионалните профили на ди-
пломираните архивисти в информационното мрежово общество

10.50 – 11.10 ч. – проф. д-р Юри Тодоров (СУ) – Електронни документи, 
архиви и дигитализация
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11.10 – 11.30 ч. – доц. д-р Анна Кочанкова (СУ) – Институционалният 
анализ в архивните програми: няколко методологически съображения 

11.30 – 11.50 ч. – доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева (ПУ – Фили-
ал Смолян) – Изворознанието – пресечна точка между професионалните 
отговорности на архивистите и историците

11.30 – 11.50 ч. – доц. д-р Ана Игнатова (ВТУ) – Актуални проблеми на 
археографията в България

11.50 – 12.10 ч. – проф. д. и. н. Стефка Петкова – Четения по архивис-
тични дисциплини извън специалност „Архивистика“

12.10 – 12.30 ч. – доц. д-р Дарина Григорова (СУ) – Конструирането на 
украинските национални митове след 1991 г. 

12.30 – 13.30 ч. Почивка

ІI ЧАСТ

Модератор: проф. д-р Андриана Нейкова

13.30 – 13.45 ч. – Ивелина Караилиева (Директор на Дирекция „Реги-
онален държавен архив“ – гр. В. Търново) – Професията „архивист” – 
перспективи за развитие. Размисли на един практикуващ архивист

13.45 – 14.00 ч. – гл. ас. д-р Ивайло Аврамов (СУ) – Спецификацията 
“MoReq” в ролята на международен стандарт

14.00 – 14.15 ч. – ас. д-р Ралица Цветкова (СУ) – Към въпроса за препо-
даването на Историческа документалистика

14.15 – 14.30 ч. – д-р Камелия Божинова (БИА – НБКМ) – Предизвика-
телства пред интердисциплинарните изследвания в съвременната архи-
вистика (документални извори за дейността на д-р Д. Моллов)

14.30 – 14.45 ч. – Симеона Найденова (ЦДА) – Електронният опис-ката-
лог – нов формат архивен справочник

14.45 – 15.00 ч. – Почивка (кафе пауза)

15.00 – 15.15 – Веселина Антонова (Държавен архив – гр. Русе) – Ино-
вативни практики при комплектуване на документи на политически пар-
тии и обществени организации
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15.15 – 15.30 ч. – Давид Нинов (НВИМ) – Проблеми на новия регламент 
за Научния архив на музеите

15.30 –15.45 ч. – Цветана Величкова (НА – БАН) – „За“ или „против“ 
документалните обзори

15.45 – 16.00 ч. – Цветан Радулов, Гергана Колева (НА – БАН) – Профе-
сионалните предизвикателства пред архивиста по пътя на една между-
народна изложба: „Тарас Шевченко и България“

16. 30 ч. – Културна програма: Откриване на документална изложба на 
тема „Осъдени и спасени“ за участниците и гостите на конференцията в 
Изложбената зала на ДА „Архиви“, ул. Московска № 5

11 АПРИЛ, ПЕТЪК, ЗАЛА № 2 НА РЕКТОРАТА

ІII ЧАСТ

Модератор: доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева

9.30 – 9.45 ч. – Наташа Бангьозова-Димчева (ДАА) – Методическият 
кодекс – гарант за устойчивост на държавната политика в областта на 
архивното дело

9.45 – 10.00 ч. – Мануела Желязкова (МБАЛ НКБ ЕАД) – Електронно упра-
вление и дигитализация на учрежденския архив в здравните заведения

10.00 – 10.15 ч. – Дора Тинчева (студентка в специалност АД, СУ) – 
Акад. Иван Дуйчев: най-добрият архивист сред историците и най-до-
брият историк сред архивистите

10.15 – 10.30 ч. – Адриана Станчева (СУ) – Хилъри Дженкинсън и не-
говото научно наследство през погледа на един студент в специалност 
Архивистика и документалистика

10.30 – 11.00 ч. – Почивка (кафе пауза)

11.00 – 11.30 ч. – доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева (ПУ – Фили-
ал Смолян) – Презентация в чест на един юбилей

11.30 –12.30 – Дискусия и закриване на конференцията
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ЗА ЕЛЕКТРОННАТА БИБЛИОТЕКА  
ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА 

ПРЕЗ 20014 г.

Давид Нинов, НВИМ

И тази година, верни на утвърдената вече традиция, ще запозна-
ем читателите на Електронната библиотека по архивистика 

и документалистика (http://electronic-library.org) с нейното развитие, 
индикатор за по-нататъшното ѝ бъдеще. Няма как да не отбележим със 
задоволство, че през 2014 г. библиотеката не само запази, но и увели-
чи читателската си аудитория с нови 3037 души. Така общият брой по-
требители достигна 26 328, които са извършили 38 291 посещения (вж. 
приложените накрая диаграми). Наши читатели са не само ползватели 
от страните – членки на Европейския съюз, Украйна и Русия, Сърбия, 
Македония, но и от далечна Япония. Оказа се, не само ресурсът на Елек-
тронната библиотека по архивистика и документалистика привлича 
вниманието на интернет-сърфистите, нейният модел като професионал-
на отраслова библиотека очевидно е залегнал в основата на спечелен 
от група студенти от Историко-философския факултет на Хуманитарния 
институт към Сибирския федерален университет проект за създаване на 
електронна библиотека за историци и архивисти1.

През 2014 г. авторите на http://electronic-library.org предоставиха на 
аудиторията ѝ 25 нови заглавия. Особено впечатляващо е учебното посо-
бие, без аналог за сега у нас, „Архивите във виртуалното пространство2“ 
(автори проф. д-р А. Нейкова и доц. д-р Р. Пенджекова-Христева). Със 
своя богат илюстративен материал и информационна натовареност то се 
превърна в незаменим помощник при подготовката на студентите-архи-
висти. Чрез новите цифровизирани публикации бе улеснен достъпът до 
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специализирана литература, посветена на историята на институциите, 
историческата метрология и философията на историята. Не са забраве-
ни и проблемите на общата световна и българска история. Те също бяха 
застъпени чрез дигитализираната през годината литература.

Нов момент в битието на Електронната библиотека по архивис-
тика и документалистика е желанието на все повече автори да обогатят 
със свои публикации нейния ресурс. На тях, сърдечни благодарности, а 
на онези, които все още се колебаят да сторят това – добре дошли!

За съжаление, изминалата година не ни спести и някои неудачи. 
Все още не е постигнато желаното подобряване на параметрите на съ-
ществуващата в библиотеката търсачка. Макар създателите на Елек-
тронната библиотека по архивистика и документалистика много-
кратно да са си поставяли за цел да детайлизират тематичната ѝ струк-
тура, това все още е въпрос на бъдеще. Но в името на постигнатото 
дотук и бъдещите ни намерения се надяваме потребителите да отминат 
този наш пропуск.

През 2015 г. ще продължи попълването на текстовия масив на биб-
лиотеката. Особено внимание ще бъде отделено на учебните пособия и 
ресурси. Същите ще представляват интерес както за учащите се, така и 
за работещите архивисти. Първоначално усилията ни ще бъдат съсредо-
точени в „обнародването“ на многократно анонсирания от проф. д-р А. 
Нейкова3 учебен модел на базата данни за управление на учрежденски 
архив. Сред намеренията ни са и съставяне на ново учебно пособие по 
аналог на „Архивите във виртуалното пространство“, но посветено на 
балканските архиви. Изготвянето на учебни тетрадки по Археография 
и технология на архивната работа е друг отдавна замислен и стоящ на 
вниманието ни проект.

Но, за да се превърне всичко това реалност, нека си пожелаем „по-
пътен вятър“, ползотворна и успешна 2015 г.

Бележки

1 <http://istfak.wen.ru/proekt/>.
2 <http://electronic-library.org/content/new_publications.php>.
3 Вж. публикувания тук доклад: „Специалност Архивистика и до-

кументалистика и професионалните профили на дипломираните архи-
висти в информационното мрежово общество“.
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Брой ползватели, посетили Електронната библиотека по 
архивистика и документалистика за периода  

2011–2014 г.

Брой посещения на Електронната библиотека по архивистика
и документалистика за периода 2011–2014 г.
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