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Архивистиката е наука, която е по-
зната още от древни времена, но 

придобива популярност сравнително 
скоро, когато се отделя от историята 
като самостоятелна дисциплина. Ос-
новните занимания са свързани със 
съхранението, организирането, обра-
ботването, реставрирането и опазва-
нето на документи с архивно значение. 
   Историята на архивното дело у нас 
датира от 10 октомври 1951 г., когато 
Президиума на НС издава Указ 515, 
който полага основите на Държавен 
архивен фонд – ДАФ. До този момент 
архивните средища нямат целенасо-
чена дейност към приемането на ар-
хивни фондове и документи и липс-
ва законова регламентация, която да 
урежда централизирaнето съхране-
ние на документация, произлизаща от 
държавни институции и организации.
  Указът регламентира и инструктира 
правилата за съхранение на архивни-
те документи, определя сроковете за 
тяхното съхранение, както и органи-
зира и синхронизира систематично 

учрежденските архиви, както и води 
до създаването на Архивно управле-
ние към МВР – първата институцио-
нална организация в българската ар-
хивна история. 
  На 18 април 1952г.  с Постановление 
344 на МС са определени функции-
те, организацията и профила на ДАФ, 
създаден е Централен държавен ар-
хив, както и 12 окръжни архива.
  По-нататъшното развитие и органи-
зация на архивната наука в България 
се определя от променливите поли-
тически, социални, икономически и 
културни събития, съпътстващи стра-
ната ни, които неизменно остават от-
печатък върху всяка една сфера. В пе-
риода между  1961-1976г. Държавният 
архив се лута в подчиненост между 
системата на МВР, Министерството на 
просветата и науката, Комитета за из-
куство и култура, Министерството на 
информацията и съобщенията, дока-
то през 2007 г. се приема Закон за на-
ционалния архивен фонд, който опре-
деля съвременния статут на Държавна 
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агенция „Архиви“ и заменя Закона за 
държавен архивен фонд.
Един от  успешно приключилите про-
екти на Държавна агенция „Архиви“, 
е популяризирането на архивите сред 
училищните следи и представянето 
на документалните ресурси през при-
змата на изкуството. Това ни дава ос-
нование да отбележим всеобхватния 
спектър на архивната наука, тъй като 
тя намира различни форми на изра-
зяване на отношение към най-разноо-
бразни сфери от човечеството.
Благодарение на Държавна агенция 
„Архиви“, творчеството на забележи-
телната Бистра Винарова намира мяс-
то в много известни галерии и се радва 
на широк обществен отзвук. Това ста-
ва възможно чрез Проект: „Богатство-

то на българските архиви. Изкуството 
на Бистра Винарова 1890-1997 г.“. 
Проектът е финансиран от Столична 
община, като периодът му на изпъл-
нение обхваща юли-декември 2012 г. 
Основните цели на проекта се изразя-
ват в реставрирането на живописни-
те произведения на Бистра Винаро-
ва, обхващащи над 200 художествени 
творби, както и подпомагането на по-
требители, интересуващи се от съдър-
жанието и използването на докумен-
тите в този архивен фонд.
   Друг проект, който също е реализи-
ран успешно е: Проект: „Изграждане 
на ескпертна мрежа за популяризира-
не на архивите в средните училища в 
Балканските държави.“ Финансиран е 
от Международния съвет на архивите 
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и е реализиран  за 12 месеца. Проектът 
е продължение от дългосрочна про-
грама, която водеща цел е да популя-
ризира архивите в средните училища 
в Балканските държави. Основна цел 
е създаването на мрежа от специали-
сти-архивисти, които заедно да разра-
ботят Стратегия и План за действие. В 
проекта взимат участие 12 балкански 
държави: Албания, Босна и Херцего-
вина, България, Хърватска, Македо-
ния, Гърция, Косово, Черна гора, Ру-
мъния, Сърбия, Словения и Турция. 
Балканските архивисти са подпома-
гани от водещи експерти от Франция 
и Германия. Крайните резултати от 
проекта са разработването на Страте-
гия за промоция на архивите в средно-
то образование в балканските страни 
и изработването на План за действие.
               Сред най-интересните проекти, 
реализирани от ДА „Архиви“ е иници-
ативата „Архивите говорят“ – проект, 
в чиято основа е дигитализирането 
на колекции. Основна и водеща цел е 
да се направят по-достъпни до обще-
ството важни и значими документи. 
Успешна реализация досега имат ко-
лекциите:
Протоколи на Политбюро и на ЦК на 
БКП (1944-1989)
Загинали военнослужещи в Балкан-
ските войни (1912-1913)
Полицейски досиета на известни лич-
ности от периода през 1944 г.
Еврейската общност в България
ФотоАрхив.bg  - стартира с около 
40 000 фотокадъра (снимки и пощен-
ски картички), които хронологически 
проследяват действията в България 
от 30-те и 40-те години на XX век до 

наши дни
През 2007 г. Държавна агенция „Ар-
хиви“ стартира и инициативата за 
дигитален архив. Заложените цели 
обхващат дигитализирането на по-
значимите документални ресурси, за 
да се осигури достъпност и прозрач-
ност на граждани, проявили интерес. 
Този проект се простира и сред об-
ластните архиви, като  някои от тях 
вече разполагат с дигитализирана до-
кументация, такива са: регионалните 
архиви в Бургас, Варна, София, Вели-
ко Търново, Монтана, Пловдив, Цен-
трален държавен архив, Военно-исто-
рически архив.
Настоящите проекти към момента 
(2013 г.), с които се е заела Държавна 
агенция „Архиви“ са пряко продъл-
жение на предишните такива. Такава 
роля има:
Проект АPEx (Archives Portal 
Europe), който стартира на 1 март 
2012 г. с 28 страни участници, сред 
които и Държавна агенция „Архиви“. 
APEx е първата си по рода версия на 
интернет портал за архивни доку-
менти в Европа. По договора за този 
проект, който обхваща 3 години, ДА 
‚Архиви“ трябва да качи на портала 
следното дигитално съдържание:
2000 образа във формат JPEG, които 
са считани за шедьоври на ранната 
национална история (края на 19 век) и 
на историята на КП (1944-1989)
Архивни справочници във формат 
EAD
34 описания на институции във фор-
мат EAG, които съдържат архивни до-
кументи
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         Други действащи проекти са адми-
нистративно ориентирани, но все пак 
оказват влияние върху развитието на 
архивната наука. Такива са:
Проект „Разработване, внедряване и 
оценка на въздействието на усъвър-
шенствана политика в ДА „Архиви“ по 
Оперативна програма „Администра-
тивен капацитет“, съфинансирана от 
ЕС чрез Европейския социален фонд. 
Периодът на изпълнение обхваща: 
18.09.2012 – 18.03. 2014. Основната 
цел на проекта е да се създадат условия 
за прилигане на модерни механизми 

и инструменти за фондообразуване, 
опазване и използване на архивите. 
Постигнати резултати до този момент 
са:
Написването на нов Методически ко-
декс
Предоставянето на новия Методиче-
ски кодекс на академичните среди и 
студентите, изучаващи специалност 
Архивистика.
Все още проектът не е приключил и се 
очакват нови постижения и разработ-
ки, свързани с внедряването на нови 
инструменти, спомагащи архивната 
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дейност.

Настоящ проект на ДА „Архиви“ е и:
Проект „Изготвяне на функционален 
анализ за подобряване на ефектив-
ността на ДА „Архиви“.“ Финансиран 
е от Оперативна програма „Админи-
стративен капацитет. Проектът об-
хваща продължителност от 12 месеца 
– 15.11.2011 – 15.11.2012 г. Водеща цел 
е: създаване на условия за организа-
ционно развитие и повишаване ефек-
тивността на дейността на ДА „Архи-
ви“.

Интервю

Проведено интервю с доц. д-р 
Мартин Иванов – историк, 
юрист, председател на Държав-
на агенция „Архиви“ от март 
2011 г.  до август 2013 г.

Илиана Борисова: Какво за вас е 
архивът – държавна или културна 
институция?
Мартин Ивано: Архивът е и двете. 
От една страна, е наистина държав-
на администрация, защото се води по 
официално заглавие Държавна аген-
ция „Архиви“, което крие възможност 
отделни институции да бъдат задъл-
жени да предават своята документа-
ция. От друга страна, архивът е повече 
за мен културна институция и в един 
период от миналото се води дискусия 
дали да бъде културна или държавна 
институция, може би преди 10-15 го-
дини. В някои държави-членки на ЕС 

и не само, архивите са културни ин-
ституции. Например в Канада архивът 
и библиотеката са обединени в едно, в 
Нова Зеландия също, има идеи в Ав-
стралия и Холандия да се приложи съ-
щата практика.

Илиана Борисова: Какви недоста-
тъци бихте посочили като част от 
архивното дело  и на какво се дъл-
жат според Вас? Какви са способите 
за преодоляването им?
Мартин Иванов: Основният про-
блем в България е, че нямаме уваже-
ние към историята и документите си, 
поради което не се опазват както тряб-
ва и след 30-40 години голяма част 
от документите няма да оцелеят. Съ-
щевременно новите документи не по-
стъпват регулярно и няма достатъчно 
интерес това да се случи. Не се раз-
съждава, че в момента преминаваме в 
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един такъв период, през който стара-
та хартия на хартиени документи все 
повече и повече намалява и ако някой 
се замисли какво би могъл един ден 
да остави на Архива, то ще се убеди, 
че значителна част от документите му 
са в електронен вариант. Снимките са 
електронни, писмата са електронни, а 
за някои от тях нямаме технологично 
решение те да бъдат опазени като на-
пример документи в abv.bg, Facebook 
и др. Разбира се, те могат да бъдат раз-
печатани, но никой няма да си играе 
да ги предаде в Архива. В общи линии 
това са основните проблеми в нашата 
архивистика, които надали ще успее 
изцяло да реши, но може да се опита 
да търси по-минимални отговори на 
проблема.

Илиана Борисова: Смятате ли, че 
архивистиката има бъдеще за разви-
тие като самостоятелна наука?
Мартин Иванов: Архивистиката 
е нещо повече от наука. Тя дава въз-
можност да бъде съхранен споменът и 
тя има изключително важна социална 
роля. Независимо как ще я наречем, 
дали наука или не, тя има според мен 
много по-голямо значение в дългосро-
чен аспект, отколкото други човешки 
дейности, които сега ни се струват ва-
жни. Когато човек се опита да се вър-
не назад и да си отговори на някои 
въпроси било то защо сме такива, кои 
сме ние, кои са прадедите ни и с как-
во са се занимавали, Архивът е един-
ствената институция, която би могла 
да помогне. Архивистиката има тази 
благородна роля да опазва чуждите 
спомени без да има личен интерес от 

това.

Илиана Борисова: Ако миналото 
направлява бъдещето, то доколко 
може да се каже, че архивът като 
носител на спомени може да ни пос-
лужи за едно по-добро осмислено бъ-
деще?
Мартин Иванов: Това е изконна чо-
вешка идея, не случайно още древните 
гърци откриват историята, която се ос-
новава на архиви и веществени дока-
зателства. Друг е въпросът дали някой 
извлича поука от това. Има една дос-
та шокираща мисъл на един мой при-
ятел „Ако историята ни учи на нещо, 
то това е, че не ни учи на нищо.“ Аз не 
съм убеден, че това е толкова крайно, 
но самият факт, че се повтарят много 
неща от миналото и че всяко поколе-
ние повтаря грешките на предходни-
те, е доказателство, че тази мисъл е 
намерила някаква реализация.

Илиана Борисова: Кой е най-ус-
пешно реализираният проект на 
Държавна агенция „Архиви“?
Мартин Иванов: Аз не познавам всич-
ки. Мога да говоря за периода, в който 
бях председател на Архива. Най-ва-
жният проект за мен беше този пръв 
проект, свързан с публикуване онлайн 
на дигитализирани материали и дру-
го, което за мен също е много важно 
– кампанията за публичност, която за-
почнахме да градим за архива. Това за 
мен са най-смислените проекти през 
моя престой в Държавна агенция „Ар-
хиви“.
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Илиана Борисова: Какви проекти 
бяхте замислили, докато все още бя-
хте председател на Държавна аген-
ция „Архиви“?
Мартин Иванов: Имахме един из-
ключително интересен проект – из-
ползването на социалните мрежи за 
архиви, тоест той беше свързан с тази 
кампания за публичност, което осъ-
ществихме чрез дигитализацията. 
Проектът беше обещан да бъде фи-
нансиран от фондация „Америка за 
България“ и трябваше да агитира хора 
да качват свое собствено съдържание 
като го предоставят на Архива чрез 
Facebook, да споделят свои архивни 
документи и по този начин да се от-
глежда чувство за грижа към архивите. 
Идеята беше да се разработи страница 
във Facebook, в която всеки може да 
сподели своя личен архив. Примерна 
част от този проект беше да сканираме 
и качим снимки и хората да разпозна-
ват и определят тяхната датировка и 
съдържание, както и да правят пара-
лели със съвременни снимки. Целта 
беше да ангажираме хора, които имат 
познания и чрез тях да ни съдействат 
за разпознаването и по този начин да 
усъвършенстваме нашата колекция.

Илиана Борисова: Каква е Вашата 
позиция относно централизацията 
на архивното дело?
Мартин Иванов: Мисля си, че в 
една страна, в която съзнанието до оп-
ределена степен отсъства и няма тра-
диции, няма ценности и документът 
не се цени особено, е хубаво да имаме 
една по-стройна и по-централизира-
на система. Дали България може да 

си позволи това и дали има смисъл да 
имаме повече от една администрация, 
занимаваща се с архива, времето ще 
определи и даде отговор.

Илиана Борисова: Как бихте мо-
тивирали някого да се занимава с ар-
хивно дело?
Мартин Иванов: Един друг проект, 
за който не стана дума, който тества-
хме с деца на архивисти, беше чудесна 
възможност за мотивация. Поканихме 
децата да дойдат в Архива и им пока-
захме какво значат документите. През 
този си престои, те сами правеха хар-
тия в нашата лаборатория, слагаха из-
съхнали листа, ароматизираха, беше 
много впечатляващо. Така решихме, 
че това би станал един добър проект, 
който също трябваше да бъде подкре-
пен от фондация „Америка за Бълга-
рия“, но не беше одобрен. Това беше 
една страхотна възможност да се от-
гледа интерес към една такава скучна 
и прашна институция, каквато е Дър-
жавна агенция „Архиви“.

Интервюто взе Илиана Борисова
снимка: www.nationallibrary.bg/
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