IX КОНФЕРЕНЦИЯ
НА СПЕЦИАЛНОСТ АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
УНИВЕРСИТЕТСКОТО ПРОФЕСИОНАЛНО АРХИВНО ОБРАЗОВАНИЕ И АРХИВНО‐
ИНФОРМАЦИОННИЯТ СЕКТОР – РЕАЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
16–17 април 2015 г.
София
Бул. „Цар Освободител“ № 15
Конферентна зала на СУ

16 АПРИЛ, ЧЕТВЪРТЪК, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
9.30 – 10.00 ч. – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
10.00 – 10.30 ч. – проф. д‐р Андриана Нейкова (СУ, ИФ) – Представяне на Т. ІІІ, Част ІI от
поредицата Университетски четения по архивистика
10.30 – 11.00 ч. – Почивка (кафе‐пауза)
І ЧАСТ
Модератор: проф. д‐р Юри Тодоров
11.00 – 11.20 ч. – проф. д‐р Андриана Нейкова (ИФ, СУ) – Съвременни национални архивни
модели и статут на професионалното архивно образование
11.20 – 11.40 ч. – проф. д‐р Юри Тодоров (СУ, ИФ) – За някои проблеми на дългосрочното
архивиране на информация
11.40 – 12.00 ч. – Милена Милчева, Николай Цеков, Иглика Бучова, Християн Атанасов (гл.
експерти, ЦДА), Галя Гълъбова (ст. експерт, ЦДА) – Архивите и информационната среда:
Информационна система на държавните архиви (ИСДА)
12.00 – 12.20 ч. – доц. д‐р Русалена Пенджекова‐Христева (ПУ – Филиал Смолян) – Учебната
дисциплина Археография в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” – реализация,
модернизация и перспективи
12.20 – 12.40 ч. – доц. д‐р Ана Игнатова (ВТУ) – Интернет ресурси в помощ на обучението по
архивистика
12.40 – 13.00 ч. – Наташа Бангъозова‐Димчева (държавен експерт, ГД „Архивна политика“, ДАА) –
Личните архивни фондове – свидетелства на времето и извори на познанието за миналото
13.00 – 14.00 ч. Почивка
ІI ЧАСТ
Модератор: Стефка Петрова, директор на ЦДА
14.00 – 14.20 ч. – проф. д‐р Красимира Табакова (СУ, ИФ) – Дипломатически документи от
Националния исторически архив – Мадрид
14.20 – 14.40 ч. – доц. д‐р Веселин Методиев (НБУ) – Профилиране – държавни и други архиви

14.40 – 15.00 ч. – гл. ас. д‐р Анна Кирилова (ръководител на отдел „Научна информация и
документация“, ИЕФЕМ – БАН) – Специализираният етнографски архив ‐ съвременни
предизвикателства пред традицията
15.00 – 15.20 ч. – гл. ас. д‐р Ивайло Аврамов (СУ, ИФ) – Предархивното поле в новия Методически
кодекс
15.20 – 15.40 ч. – Михаил Иванов (гл. експерт, ЦДА) – Документи на късната Османска империя
(1878–1908), съхранявани в ЦДА
15.40 – 16.00 ч. – Илонка Колева (началник‐отдел УА, СУ) – Две ценни дарения за
Университетския архив през 2014 г.
16.00 – 16.30 ч. – Почивка (кафе пауза)
16.30 – 16.50 – Давид Нинов ( гл. експерт, НВИМ) – Електронно управление срещу електронно
правителство
16.50 –17.10 ч. – Драгомир Томов (НА – БАН) – Информационните технологии като възможност за
систематизиране и използване на архивните ресурси във връзка с изследванията по история
17.10 –17.30 ч. – д‐р Калина Минчева (ЦСВП, СУ) – Ново постъпление в Центъра за славяно‐
византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” – архивът на проф. Атанас Шаренков
(предварителни бележки)
17 АПРИЛ, ПЕТЪК, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА
ІII ЧАСТ
Модератор: гл. ас. д‐р Ивайло Аврамов
9.30 – 9.50 ч. – доц. д‐р Дарина Григорова (СУ, ИФ) – Постсъветската руска интелигенция за
войната в Украйна
9.50 – 10.10 ч. – гл. ас. д‐р Ралица Цветкова (СУ, ИФ) – Източници за генеалогични и
антропонимни изследвания
10.10 – 10.30 ч. – д‐р Веселина Антонова (гл. експерт в отдел „Държавен архив – Русе“) –
Методите на „краудсорсинга“ в работата със студентите (Из опита на Държавен архив – Русе)
10.30 – 10.50 ч. – д‐р Камелия Божилова (БИА – НБКМ) – Работата на архивиста в библиотечния
сектор – документални източници за дейността на читалище „Пенчо Славейков“
10.50 – 11.20 ч. – Почивка (кафе пауза
11.20 – 11.40 ч. – д‐р Рени Марчева (НА – БАН) – Опазването на библиотечни и архивни колекции
– грижа на разнородни специалисти
11.40 – 12.10 ч. – ас. д‐р Станислав Боянов (ПУ) – Предизвикателства и решения при създаването
на виртуален архив на Източна Румелия
12.10 – 12.30 ч. – Светлана Кръстева (Началник‐отдел „Държавен архив – Видин“) – Из опита на
Държавен архив – Видин в информационната и популяризаторската дейност с потребители и
партньори от чужбина
12.30 – 12.50 ч. – Цветана Величкова, Цветан Радулов (НА – БАН) – Информационната дейност в
Научния архив на БАН – практика, методика и перспективи

13.00 – 13.30 ч. – Почивка (кафе пауза)
ІV ЧАСТ: ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ
Модератор: проф. д‐р Андриана Нейкова
13.30 – 13.45 ч. – Ангелина Чипева (МП „Документални и архивни ресурси – Документален и
архивен мениджмънт“, СУ) – Теодор Шеленберг за съвременните архиви, регламентите и
технологията на архивната работа
13.45 – 14.00 ч. – Рамона Димова (МП „Документални и архивни ресурси – Документален и
архивен мениджмънт“, СУ) – Неизвестни документални свидетелства за живота и делото на
Сирак Скитник, съхранявани в българските архиви
14.00 – 14.15 ч. – Марио Развигоров (специалност „Архивистика и документалистика“, ОКС
бакалавър) – Електронен архив на Научния архив на БАН
14.30 – 15.00 ч. – Маноела Петрова, Малина Аппен (специалност „Архивистика и
документалистика“, ОКС бакалавър): – Непознатото архивно наследство – съдбата на една
частица от него
13.00 – 13.30 ч. – Почивка (кафе пауза)
15.00 – 15.30 ч. – Изказвания и закриване на конференцията
V ЧАСТ: КУЛТУРНА ПРОГРАМА
16. 00 ч. Посещение на документална изложба, подготвена за участниците в конференцията от
съорганизаторите ДА „Архиви“ в Изложбената зала на агенцията — ул. Московска № 5

