Милена Тодоракова

УДК 930.25(497.2)

Aрхиви у Бугарској
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Формирање савременог модела архивског система у Републици Бугарској резултат је како деценијског историјског развоја, акумулације сопственог искуства и
традиција, тако и тежње за прихватањем најбољих достигнућа европске архивске
мисли и праксе. У односу на општеевропски развој, специјализованa архивскa институцијa основана је релативно касно – тек после обнављања бугарске државе
1878. године. Пошто је стварање органа државне и административне власти почело у периоду привремене руске управе, логично је да је у почетку успостављена
руска деловодна и архивска пракса. Недостатак стручног кадра у администрацији
и искустава у управљању, као и недостатак финансијских средстава, успоравао је
оснивање модерне архивске институције у Бугарској.
Првих деценија после ослобођења, објекат националног архивирања су били
тзв. историјски документи – не тако бројна документа сачувана вековима из периода средњег века и епохе пре ослобођења. Сматрајући ове документе „старинама,”
бугарска држава је увела законске гаранције за њихово истраживање и чување,
обезбедила средства за откуп, финансирање истраживања и слично. Историјски
документи који су сачувани на територији бугарске државе подлежу предаји на
чување државној установи – Народној библиотеци у Софији. Још од оснивања,
крајем 1878, библиотека је преузела функције националног историјског архива, са
задатком не само да сакупља све књиге бугарских аугора или материјале писане у
иностранству о Бугарској и о Балканском полуострву, класична дела из области
уметничке књижевности и науке и слично, него и старобугарске и новобугарске
рукописе и староштампане књиге. У библиотеку се шаљу и архиве турске државне и локалне власти до ослобођења – владиних канцеларија, војних установа, шеријатских судова или приватних лица. Са османотурским рукописима и књигама,
они су формирали другу основну архивску збирку у библиотеци, издвојену следећих година у Оријентално одељење. Стицајем околности, 1931. године у библиотеку је стигла нова, значајна количина ове документације. У Цариграду је извршено чишћење старих турских архива, а велика количина материјала је процењена
као безвредна и продата као неупотребљива. Неколико вагона су купиле бугарске
фабрике књига у Књажеву и Костенецу.
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Било је многих неуспешних покушаја бугарских истраживача да проуче цариградске архиве, у којима би могли наћи важну грађу о бугарској историји. Влада
је предузела хитне мере и одвојила значајна средства да би зауставила њихово
уништавање, желећи да их откупи и сачува за бугарску и европску историографију. Тиме је Оријентално одељење Народне библиотеке постало једно од најзначајнијих европских архивских спремишта османотурске документације.1
Крајем 19. и почетком 20. века у бугарском друштвено-политичком развоју је
још увек доминирало национално питање и оно је било у основи посебне бриге о
судбини друштвених и личних фондова из епохе препорода и борбе за национално
ослобођење и уједињење. Као резултат усмерене државне политике и личне иницијативе друштвених радника, углавном учесника националноослободилачке борбе (3. Стојанов, Ст. Заимов, Н. Обретенов, Д. Горов, Ив. Драсов и многи други) и
професионалног интересовања истраживача, као што су Ив. Шишманов, Д. Т.
Страшимиров, грађанских формација, културних институција и редакција (комитет „Цар ослободитељ”, Зборник народних умотворина, науке и књижевности, Народни комитет „Васил Левски”), библиотека, културних центара и др., при Народној библиотеци у Софији је формирана и трећа основна архивска збирка са документима црквено-просветних, револуционарних, трговинских и других организација и делатника из периода препорода. Постепено је формирано још неколико архивских центара од националног значаја за документацију насталу пре ослобођења – при пловдивској Народној библиотеци, Бугарској академији наука, Светом
синоду и другим институцијама. Од 1903. године при Народном музеју у Софији
функционише и специјализован Архив Бугарског препорода са задатком „груписати на једном месту и средити све, што се тиче духовног живота Бугара XVIII –
XIX в., да би се на основу сакупљене грађе могао исцрпније проучити Бугарски
Препород.”2 Тенденција супротна институционалној централизацији примећује се
у годинама после Првог светског рата. Промене у Закону о народној просвети, из
1921. године, предвиђале су формирање архивског одељења при Народној библиотеци, чији су задаци значајно проширени у погледу хронологије и тематике – „сакупити и чувати сву грађу, која има везе са прошлошћу Бугарске”, укључујући архиву препорода из Народног етнографског музеја. Према закону, до оснивања специјализованог Државног архива библиотеци се морају предавати и тзв. владине
архиве, које више нису потребне за текући рад установа које су деловале после
1878. године, као и личне архиве бугарских државника, друштвених, културних и
других радника, истакнутих писаца и посебни материјали који су од историјског
значаја.3
1

2

3

М. Тодоракова, Основни проблеми приликом истраживања и публиковања документарних
извора о бугарској историји из Цариградских архива 1878–1944 г. - Вести државних архива, т.
68, 1994, 5–26; М. Тодоракова, Истраживање и публиковање османотурских докумената о истрази и процесу против Васила Левског. – В: Национална револуција, дело Васила Левског
и ослобођење Бугарске. С, 1998, 222–241.
Архив МНП, 1909, година 1, књ. I, 2-127; ДВ (Службени лист), бр. 37, 18. фебруар 1911. У
Закону о народној просвети из 1909. године циљеви Народног етнографског музеја у односу
на архивску грађу су формулисани на следећи начин: „да сакупља и чува сва документа, који
имају било какву везу с историјом Бугарског препорода” и „да сакупља и копира сва документа у иностранству.”
Основне документарне изворе о историји бугарских архива до Другог светског рата издале су
К. Анчова, М. Пискова и М. Тодоракова у збирци Архив бугарских архива, С, 2003, 676.
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Док је комплетирање и централизовано чување „историјске документације”
законски регулисано и институционализовано на националном нивоу још првих
година постојања независне државе, за владине архиве, тј. документа активних
државних органа и установа тешко се налази целовито решење, које одговара потребама. У Кнежевини Бугарској био је установљен децентрализован архивски
систем на нивоу установа. Свака институција је интерним нормативним актима
(законима о уређењу и правилницима о унутрашњем реду) регулисала своје деловодство и архивску делатност и прописивала процедуру стварања и кретања докумената. У њиховој структури су формиране специјалне архивске службе, а при
неким централним органима државне власти – Канцеларија краља (касније цара),
Народна скупштина, Министарство правосуђа, Министарство финансија, Врховна
рачуноводна палата, Министарство иностраних послова и вероисповести, Министарство унутрашњих послова и др. – добро уређени општи институционални архиви. Резултат тога је да су данас њихови архивски фондови најбоље и најпотпуније сачувани.
Било је покушаја стварања специјализованог Државног архива или увођења
реда, унификованог на националном нивоу, који би важио за све државне институције кад је у питању уништавање непотребног регистратурског материјала.4 Још
1885. године, после уједињења Кнежевине Бугарске са Источном Румелијом, кнежевским указом у Пловдиву створена је архивска управа за грађу већ ликвидираних органа источнорумелијске власти. Нажалост, ова прва бугарска државна архивска установа за чување не историјске него савремене документације из оперативне употребе била је привремена и убрзо је затворена. Током 1894. и 1901. Министарски савет је формирао специјалне комисије, које су требале да проуче западноевропску архивску праксу и предложе процедуру прегледа нагомилане архивске грађе настале радом активних државних органа. Њихови закључци су били
категорични и недвосмислени – у Бугарској треба да се усвоји специјализовано
архивско законодавство и да се изгради Државни архив, који би примао документа
настала радом државних органа који су за трајно чување.5 Истоветан је био став
законодавне власти 1911. године. Чланови парламентарне комисије за израду буџета државних чиновника, упознавши се са стањем архивског пословања у Бугарској и упоредивши га са оним у Француској, Немачкој, Италији, Румунији и другим европским земаљама, предложили су Народној скупштини да усвоји архивски
закон, а да се при Министарском савету организује Државни архив, у који би на
одређени период била „пренета сва важна документа, која имају историјски значај
или неку другу вредност.”6 У тај архив би требало да се предају и архивске збирке
из периода пре ослобођења, које су до тада биле расуте по разним установама, библиотекама и музејима, при чему би биле проглашене државном својином. Предлог комисије је предвиђао да се при окружним саветима и општинама оснују
окружни архиви, уређени по узору на централни Државни архив.
4

5
6

Током 1912, на иницијативу управника Бугарске народне банке Хр. Чакалова, преведено је на
бугарски језик и штампано холандско Упутство за класификацију и опис архива Самјуела Милера, Јохана Фејта и Роберта Фруина.
ЦДА, ф. 242 к, оп. 1, а.е. 244, л. 143; а.е. 1693, л. 1, 5.
Реферат до XIV ОНС (Обичне народне скупштине) Парламентарне комисије за израду систематизације радних места за чиновнике, том II. Материјали. Реферати комисији од њених чланова. С, 1911, 271–273.

Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2005.

46

Наредна три рата, привредна криза и политичка нестабилност у земљи
одложили су реализовање ове идеје, али је због великог нагомилавања административне документације у установама постало ургентно доношење одлуке о њиховој даљој судбини. Због тога је извршна и законодавна власт остала при привременој варијанти преко промена Закона о народној просвети из 1921. године. После
пажљивог прегледа од стране институционалних комисија, историјски вредна архивска грађа је предата на чување у једину националну архивску институцију –
Архивско одељење Народне библиотеке, основано 1924. године, а остали материјали су уништени. У таквом духу је 1926, 1932, 1934, 1939. и 1942. године Министарски савет усвојио уредбе о прегледу и уништавању старих архива у државним
и општинским установама. Библиотека, међутим, није имала на располагању довољно просторија и финансијских средстава, тако да је почетком 1926. године количина примљених „владиних архива” обухватала само око 80.000 докумената.
Велики део се и даље чувао у установама.7
Идеја о оснивању специјализованог Државног архива тих година постала је
популарна и ван круга непосредно заинтересованих администратора и стручњака.
Популарисана је на страницама периодичне и научне штампе, а за њу су се залагале угледне институције као што су Бугарска академија наука, Историјско друштво и истакнути друштвени и научни радници и интелектуалци. У чланку „О заједничком државном архиву Бугарског царства”8 истакнути бугарски друштвени
радник, политичар и правник С. С. Бобчев наглашава да нема уређене државе без
архивске институције и даје пример Србије, која ствара „Државни архив још 1898.
године. Он је уређен законом, који је усвојен на Скупштини, промовисан и објављен 2. децембра 1898. године, а ступио на снагу 1. јануара 1900. Закон ставља
Државну архиву Краљевине Србије под врховно руководство и надзор Министарства просвете и црквених дела. Закон, заиста, није потпун; он претпоставља израду једне уредбе, која треба да обухвати детаље о унутрашњом уређењу архива. Закон није свеобухватан, као што ни довољна пажња није посвећена овој високој институцији, која је смештена у стару зграду, али којом руководи, са широким замахом,
један ревносан државни чиновник, какав је г. Риста Одавић”.
Да не би дошло до уништавања вредних докумената у установама, 1934. године Министарство народне просвете је именовало комисију за израду специјалног упутства. У њу су били укључени научници и експерти из Бугарске академије
наука, Софијског универзитета и Народне библиотеке – проф. Спиридон Казанџијев, проф. Гаврил Кацаров, проф. Стојан Романски, проф. Петар Мутафчијев и
Константин Мутафов. Приступајући овом задатку с изузетном одговорношћу, они
7

8

У таквим условима Архивско одељење ограничава напоре до увођења нормативно утврђеног
реда за правилно и усмерено комплетирање докумената, који би требало да се предају на чување у државну институцију 25 година после њиховог настанка. Разрађен је посебан Правилник о контроли и депозиту у Народној библиотеци историјских докумената друштвених
(државних, окружних и општинских) установа, укључен у Правилник Народне библиотеке, који је усвојен 1926.
С. С. Бобчев, О заједничком државном архиву Бугарског царства, Правни преглед, год. XXVIII, 1927, књ. 7–8, 289–295; Тома Васиљов, О питању старих архива, Правни преглед, 1925,
књ. 5–6, 157–159; Ј. Трифонов, Како уништавамо своју историју, када се припремамо за јубиларне прославе. - В. Мир, бр. 8649, 30. април 1929; Т. Боров. О нашим архивима, часопис
Отац Паисије, 1931, бр. 11–12.
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су припремили пописе вредних докумената из различитих министарстава, која се
морају обавезно чувати у архиву. Током следеће деценије ови пописи су коришћени као основна методска упутства. У завршном извештају чланови комисије су
истакли потребу да се донесе специјализовано архивско законодавство и оснује Државни архив.9
Упркос свему, после Другог светског рата Бугарска је била готово једина
европска држава без државне архивске институције; тек су 1951. године влада и
партија донеле решење о припреми неопходних нормативних докумената.
Именована је комисија, у коју су укључена чувена имена из бугарске науке и културе, ауторитети из области историје, права, књижевности, архивистике и службеници Министарства унутрашњих послова, под председништвом Димитара Косева.10 У својству консултанта, у Бугарску је дошао тадашњи заменик начелника
Главне архивске управе СССР Николај Романович Прокопенко. Комисија је изузетно брзо завршила своја проучавања и 10. октобра 1951. донет је указ бр. 515
Президијума Народне скупштине о стварању Државног архивског фонда (ДАФ)
Народне Републике Бугарске – првог целовитог законодавног акта, који је поставио главне принципе организовања архивске делатности у Бугарској на државном
нивоу, на основи совјетске архивске праксе и теорије. Ти принципи регулишу
оснивање и обим ДАФ-а, структуру и компетенције његових органа управе, начин
рада са документима, рокове њиховог чувања и друго. Датум издавања указа бр.
515 – 10. октобар 1951, узима се као оснивачки у историји бугарских државних
архива и сваке године га колегијум обележава као празник професије –Дан архивиста.
У административно-структурном, организационом, буџетском и кадровском
смислу архивски систем се изграђује на основу наредне Уредбе бр. 344 Министарског савета, од 18. априла 1952. Тим актом је одобрен Правилник Архивске управе
и уређена су конкретна питања организације, функција и профила државних архива.11 Архивско законодавство је додатно развијено 1974. године усвајањем Закона
о ДАФ-у и Правилника о његовој примени, а 1987. године – Закона о измени и допуни Закона о ДАФ-у.12
9

10

11

12

Реферат Ст. Казанџијева, Ст. Романског, Г. Кацарова, П. Мутафчијева и К. Мутафова Министарском савету – ЦДА, ф. 177 к, оп. 2, а.е. 814, л. 7–10.
Остали чланови комисије су: директор Музеја револуционарног покрета Панајот Топалов,
Костадина Калајџијева, референт-руководилац сектора Библиотеке при Комитету за науку,
уметност и културу, асистент за државно право на Софијском универзитету Радослав Радев,
директор Библиотеке Бугарске академије наука Елена Савова, писац Ангел Тошков, начелник
одељења Секретаријата при Министарству унутрашњих послова Јордан Стефанов и Иван
Чуков, начелник одељења у истом министарству.
Зборник нормативних аката о архивској делатности у Народној Републици Бугарској. С, 1978,
119.
ДВ (Службени лист), бр. 54, 12. јул 1974; бр. 55, 1987. Овим променама закона одређују се тачније задаци и компетенције архивских органа и њихова организација, управа и делатност, а у
састав ДАФ-а су укључене копија докумената о бугарској историји, који се чувају у инострaним архивима и специфичне врсте докумената; регламентише се и појачана одговорност
руководилаца установа и организација у вези са чувањем докумената у регистратури и текућем архиву, методолошке и контролне функције државних архива, обавезно регистровање
свих дoкумената од историјског значаја у Централној картотеци фондова и др.; створени су
предуслови за бољу сарадњу између државних архива и стваралаца фондова, што даје
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У процесу интегрисања у систем државне управе Архивска управа, основана
1951. године, прошла је кроз неколико реорганизација, које су довеле до промена
у називу, статусу или ресорској потчињености. Конституисана при Министарству
унутрашњих послова, касније је прешла у Министарство просвете и културе
(1961), затим у Комитет за уметност и културу (1963), потом у Министарство информација и саопштења (1971, под називом Централна управа архива) и од 1976.
налази се при Министарском савету, под данашњим називом – Главна управа архива (ГУА при МС). Под њеном непосредном потчињеношћу су два централна архива – Централни државни историјски архив (ЦДИА) за грађу од националног значаја, насталу од ослобођења Бугарске 1878. године до краја Другог светског рата, и
Централни државни архив Народне Републике Бугарске (ЦДА НРБ) за грађу насталу
после тог датума. За научно-техничку грађу од националног значаја насталу после
1944. године, која је изгубила практичан значај, од 1974. године функционише и
трећи централни архив – Централни државни технички архив (ЦДТА).
По Уредби из 1952, мрежа локалних државних архива делује у условима
двојне потчињености – у методолошкој сфери при ГУА, а у административној, буџетској и кадровској при окружним народним саветима. Њена структура прати административно-територијално уређење Бугарске: 1952. године су формирани локални архиви у 12 тадашњих окружних центара – Благојевград, Бургас, Варна, Велико Трново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен и Софија. Пратећи промене у административно-територијалној подели, 1959. године
су основани архиви у Габрову, Пернику, Сливену и Јамболу, а следеће, 1960. године – у Видину, Ловечу, Карџали, Пазарџику и Добричу. Тај процес је завршен
1963. године формирањем архива у осталих шест округа – Ћустендил, Монтана,
Разград, Силистра, Смољан и Трговиште.
Законска регулатива предвиђа формирање система државних архива строго
централизованог типа. Због традиција, политичких или институционалних интереса, неки архивски центри и институционални архиви сачували су аутономан
статус. Архивске и староштампане збирке Народне библиотеке „Светих Кирила и
Методија” остају под њеном управом са функционалном компетентношћу централног државног архива за грађу пре обнављања треће бугарске државе. Године
1951. формиран је Централни војни архив (у почетку под називом Централни архивски фонд) при Министарству одбране. Министарства унутрашњих и иностраних послова су у почетку предавала у ЦДИА материјале до 1944, али су касније за
своје институционалне архиве добили статус „специјализованих архива који чувају документа трајног карактера”. Архивирање фото-фоно-кино и других специфичних врста докумената од националног значаја остављено је под управом одговарајућих стваралаца фондова – Бугарска национална телевизија, Бугарски национални радио, Национална фотографска агенција и др. Паралелно с тим, још 1946,
на основу одлуке Секретаријата Централног комитета Бугарске комунистичке партије (ЦК БКП), формиран је Партијски архив (реорганизован 1949. у Централни
партијски архив) са задатком да сакупља сва документа БКП, рукописе, писма, белешке, штампана дела, фотографије и друго, који су везани за историју партије.
гаранције за централизацију архивске делатности и недељивост архивских фондова и комплекса, као и за стварање нових могућности за попуњавање ДАФ-а документима личног порекла.
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Формирана је мрежа локалних архива у свим окрузима за чување докумената локалних партијских органа, организација и активиста. Ова партијска архивска мрежа се развија самостално и независно од државних архива при ГУА.
Од стварања, пре више од 50 година, систем државних архива у Бугарској
више пута је променио место и улогу у државној управи, а у вези с тим и назив,
статус, структуру и ресорну потчињеност. Друштвено-политички догађаји током
последње деценије 20. века указују на утицај и снажан притисак у правцу реформисања и европеизације, али не стављају под сумњу постојање, релативну административну самосталност и функционалну компетентност. Државни архиви имају изграђен ауторитет, традицију и значајно практично искуство. Постоји разумевање државе и друштва за значај ГУА као органа државне управе и као основне
културне институције.
У законском и нормативном смислу ГУА је руководећа архивска институција на
националном нивоу и орган извршне власти у области комплетирања и чувања историјски значајних докумената у Бугарској са статусом Државне агенције, за коју је директно надлежан Министарски савет. Своје функције остварује у сагласности са Законом о ДАФ-у, Правилником о његовом спровођењу, Организационим правилником
ГУА при МС од 2. маја 2000. и другим законским и подзаконским актима, који регулишу рад државне администрације.
У изузетно динамичној друштвено-политичкој ситуацији у последњих 15 година остварено је неколико структурних, административних и кадровских реорганизација, које су довеле до затварања једних и формирања других саставних делова и до промене њихове хијерархијске потчињености. Појачан је притисак на архивски колегијум у смислу промена у руковођењу, смањења администрације и гарантовања јавног приступа државним архивима. Тенденција у развоју архивског
система овог периода јесте процес институционалне и фондовске централизације:
– према решењу Министарског савета од 9. јула 1991, Бугарски истраживачки институт у Бечу прелази из Министарства иностраних послова у директно надлештво ГУА;
– Уредбом бр. 268 Министарског савета, од 30. децембра 1992,13 три централна архива – Централни државни историјски архив, Централни државни архив
Народне Републике Бугарске и Централни државни технички архив уједињени су
у јединствен Централни државни архив (ЦДА);
– иста уредба је отклонила двојну потчињеност локалних архива – дирекције
Државни архив које су до тада биле при општинским саветима, прешле су у непосредну надлежност ГУА;
– последња етапа унутрашње реорганизације из 2000. повезана је са новообјављеним законима о администрацији и о државним чиновницима, после чега
ГУА делује не као руководећи „капа” систем, него у своју структуру укључује све
државне архиве.
Честе кадровске промене, извршене према решењу владе о отпуштању
службеника, природно подмлађивање састава и одлазак стручњака довели су до
13

ДВ, бр. 30, децембар 1992.
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смањивања броја службеника у систему, који данас броји 570 људи (111 у општој
администрацији, 453 – у специјализованој администрацији, у инспекторату – 3 и
руководству – 3).
Знакови институционалне централизације видни су приликом интегрисања
других архива са ГУА, који су до тада деловали као административно независни.
Део њих сачувао је структурну самосталност на нивоу дирекције, као што је Централни војни архив – Велико Трново, који је уредбом Министарског савета од 21.
децембра 1999. прешао из Министарства одбране у систем ГУА.14 Други архиви
се гасе и њихова архивска грађа улази у фондове државних архива. Пример је паралелна мрежа централног и локалних архива бивше БКП. После политичког споразума постигнугог 1991. године, 8. јула 1993. потписан је споразум између ГУА и
Вишег партијског савета Бугарске социјалистичке партије. На основу тога су Централни партијски архив ЦК БКП и окружни партијски архиви затворени, а њихова
грађа предата на чување у ЦДА и локалне архиве. Као резултат тога, броју фондова под непосредним руководством ГУА, који је 1. јануара 2005. износио 58.859
фондова чији су ствараоци установе и 5449 личних фондова, додато је 22.653 фондова чији су ствараоци установе, 146 личних фондова и 1053 необрађених фондова из бивших партијских архива.15
После приватизације друштва „Бугарска фотографија” консолидован је други значајан део ДАФ-а – фотодокументи Националне фотографске агенције (Државни фотоархив) и њених 27 одељења у земљи. Ради се о близу 6 милиона црнобелих и око 800.000 кадрова у боји, који су овековечили догађаје и личности из
бугарског политичког, привредног и културног развоја током друге половине 20.
века.
Данас сви државни архиви (Централни државни архив, Централни војни
архив – Велико Трново и 27 територијалних државних архива) функционишу као
специјализоване дирекције у структури ГУА. У историјској ретроспекцији, у
смислу функционалне компетенције и ефективе фондова, Централни државни
архив је непосредан наследник три централна државна архива (ЦЦИА, ЦДА НРБ
и ЦДТА), Централног партијског архива ЦК БКП и Државног фотоархива. Приликом примања њихових фондовских целина сачувана је релативна самосталност
нумерације фондова. Ради лакше евиденције и да би се избегло дуплирање архивског сигнирања, уведена је словна идентификација: нумерацији фондова из бившег ЦДИА додато је слово К, а из ЦДТА – А и нумерацији фондова из Централног партијског архива ЦК БКП – слово Б.
Стање на дан 1. јануара 2005 – у Централном државном архиву чува се 3599
институционалних и личних фондова, 1414 спомена и 1600 појединачних докумената и још 281 институционалних фондова и 95 личних фондова и 194 појединачних докумената из бившег Централног партијског архива. У структури Дирекције функционише 7 одељења – Стари архиви, Нови архиви, Партијски архиви
и друштвене организације, Лични фондови, Документи о бугарској историји у
14
15

ДВ, бр. 112, 23. децембар 1999.
Извештај Главне управе архива при Министарском савету Републике Бугарске о делатности
2003. и 2004.
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страним архивима, Евиденција, чување и коришћење и Аутоматизација.
Профил архива је идентичан са централним и националним архивима осталих
европских земаља са задатком „да истражује, региструје, прима на чување, врши научно-техничку обраду, чува и даје на коришћење архивску грађу од националног значаја”. Ствараоци фондова су органи врховне државне, законодавне и извршне власти
(Монархијски савет, Председништво, Народна скупштина, Државни савет, Министарски савет, министарства, агенције и др.), суда и јавног тужилаштва, привредне,
просветне и друге институције, друштвене организације, као и истакнути друштвенополитички, привредни, културно-просветни и други радници. Међу 1715 личних фондова су имена познатих бугарских државника, политичара и дипломата – Васил Радославов, Константин Стоилов, Рачо Петров, Димитар Стапчов, Иван Ев. Гешов, Александар Стамболијски, Андреј Љапчев, Иван Багрјанов, Георги Димитров, Тодор Живков и други, као и значајних представника бугарске интелигенције – П. К. Јаворов,
Александар Балабапов, Владимир Василев, Дора Габе, Петар Динеков, Андреј Николов, Васил Захариев, Дечко Узунов, Адриана Будевска, Панчо Владигеров и др. По
свом садржају фондови одражавају свестрани друштвено-политички, привредни и културни развој Бугарске од 1878. године до наших дана. Чувају се и поједини материјали из епохе препорода, добијени углавном преко личних фондова друштвених, црквених, просветних и револуционарних радника, као што су Михаил Греков, Христо Стојанов, Димитар Трајкович, Никола Обретенов, Иван Андонов и други.
У Архиву постоји неколико читаоница за документе на папиру и за микрофилмове, као и разрађен систем информативних средстава на папиру и у
електронском облику, који је читаоцу на располагању.16 За стране истраживаче у
ЦДА најинтересантнија је архивска грађа спољнополитичког карактера за период
1878–1944. То је неколико десетина фондова Министарства спољних послова и
вероисповести и његових подређених дипломатских представништава у иностранству – агентура, легација и конзулата, билатерални и међународни уговори,
споразуми, протоколи и друга акта које је потписала Бугарска. Регуларна дипломатска кореспонденција је изузетна изворна база не само за проучавање међународне политике Бугарске и њених државно-политичких, трговинско-привредних и
културних односа с осталим земљама. Бугарски дипломатски представници у иностранству пажљиво прате унутрашње и спољнополитичке прилике у државама у
којима су акредитовани, анализирају њихов свестран друштвено-политички развој, подносе извештаје о свакој промени министара, о догађајима из парламентарног и политичког живота. Њихови извештаји садрже многобројна сведочанства о
привредној ситуацији, о могућностима увоза и извоза, о културним и другим догађајима. Други интересантан фонд је Монархијски савет (ф. ЗК) у којем је, осим
спољнополитичке документације, похрањена и лична кореспонденција бугарских
16

Од 1992. године ГУА, Централни државни архив и Државни архив – Софија смештени су у
центру главног града, у Московској 5. Информацију, потребну при евентуелном планирању научно-истраживачког рада у бугарским архивима, сваки истраживач може добити из информативног издања 50 година Државних архива. Актуелне информације о комуникацији – поштанску и е-mail адресу, телефонске бројеве посебних архива, као и о условима коришћења и копирања архивских докумената (тарифе такса, ценовник услуга, ксерокс и фотокопија, скенираних слика и др.) могу се добити и на интернет страници ГУА www.archives.government.bg
с верзијом и на енглеском језику.

Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2005.

52

монарха са страним владарима и монархијским породицама, легацијама и личностима, кореспонденција о посетама чланова монархијских дворова и делегација и
о награђивању страних поданика.
Данас се нарочито интензивно користи комплекс архивских фондова бившег
Централног партијског архива ЦК БКП, који су после предаје на чување у државну институцију доступни јавности без икаквих ограничења. Углавном су то документи руководећих органа БКП – Политбироа, Секретаријата, конгреса, пленума,
локалних партијских органа и организација, масовних организација и покрета (синдикалних, омладинских, задружних и др.), као и лични фондови партијских радника.17
ЦДА је и центар за чување копија докумената о бугарској историји, чији се
оригинали чувају у страним архивима, библиотекама и приватним збиркама.
Одељење „Документи о бугарској историји у страним архивима” почело је са
радом 1978. године, када је основано Национално спремиште за микрофилмове и
када су уведени јединствени и унификовани, на нивоу земље, захтеви за регистрацију и опис копија. После неколико година, из Министарства спољних послова у ГУА је пребачено и „Културно-историјско наслеђе”, чиме је управа потпуно преузела координацију истраживања и добијања копија из страних архивских центара. Данас је 3,5 милиона снимака, ксерокскопија, фотокопија, микрофишева и позитива у боји сврстано у 41 збирку по земљама – Аустрија, Велика Британија, Немачка, Пољска, Русија, Сједињене Америчке Државе, Србија и
Црна Гора, Француска и др. Хронолошки распон копираних дипломатских
извештаја, службене и личне кореспонденције, путописа, рукописа, староштампаних књига, карата и другог је широк – од 9. до краја 20. века.
Други централни архив у систему ГУА – дирекција Централни војни архив,
са седиштем у Великом Трнову, од оснивања до 2000. године је у надлежности
Генералштаба и Министарства одбране, са статусом специјализованог архива за документа трајног карактера. Његове функције данас у јавној архивској сфери јесу
да чува, штити, обрађује и даје на коришћење документа бугарске армије која имају историјски и информативни значај. Најранија документација је из периода добровољачких одреда и руско-турског рата (1877–1878), хронолошки следи учешће бугарске војске у српско-бугарском рату (1885–1886), Балканским (1912–
1913), Првом и Другом светском рату. Ови фондови илуструју процес формирања,
организације и састав бугарске армије, како у периодима рата, тако и у мирнодопским временима. На дан 1. јануара 2005. дирекција чува 3331 институционални
фонд, 56 личних фондова и 302 појединачна. Коришћење докумената који се чувају у дирекцији Централни војни архив – Велико Трново регулисано је Уредбом о
начину коришћења архивских докумената, бр. Н-9, од 29. јула 2003, која је припремљена у сарадњи ГУА и Министарства одбране, уз подношење извештаја о јавном карактеру докумената, који немају степен класификације информације.
Двадесет седам архива од локалног значаја – територијалне дирекције
Државни архив делују у већим градовима земље: главни град Софија,
Благојевград, Бургас, Варна, Велико Трново, Видин, Враца, Габрово, Добрич,
17

Погледај: Водич кроз фондове БКП, који се чувају у ЦДА. С, 2000, 463; Водич кроз мемоарске документе БКГ1, који се чувају у ЦДА, С, 2003, 544 .
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Крџали, Ћустендил, Ловеч, Монтана, Пазарџик, Перник, Плевен, Пловдив,
Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смољан, Стара Загора, Трговиште, Хасково,
Шумен, Јамбол. У њиховој надлежности је грађа од историјског значаја за одређени регион, независно од врсте и времена њеног настанка. Основни ствараоци
ових фондова су локални органи власти и управе – општинске управе, градски и
окружни народни савети, обласни судови, полицијске управе, митрополије, школе,
друштвене организације и добротворна друштва, индустријска предузећа и трговачке фирме, лични фондови друштвених радника и политичара. У оквиру њихових компетенција налази се и грађа од историјске вредности установа и организација од општенационалног значаја, чије је седиште на територији одговарајућег
региона. Неке од ових територијалних дирекција имају лабораторије за микрофилмовање, конзервацију и рестаурацију архивске грађе. Осим Централне фотолабораторије и Лабораторије за конзервацију и рестаурацију у Софији, такве су изграђене у ЦВА – Велико Трново, три лабораторије и атељеа за конзервацију и рестаурацију – у Пловдиву, Великом Трнову и Монтани и три фотолабораторије – у Бургасу, Плевену и Монтани. Њихово редуковање последњих година се врши ради
постизања веће ефикасности ове делатности и опремања савременијом техником.
Њихове основне функције су микрофилмовање угрожених и најчешће коришћених фондова и стварање безбедносног фонда.
Друштвено-политичке и економске промене крајем 20. века захтевају убрзано осавремењавање и хармонизацију законске и нормативно-методолошке
основе. Године 1993. донете су измене и допуне у бугарском архивском законодавству, повезане са редуковањем управних органа ДАФ-а и давањем права партијама, организацијама, правним и физичким лицима да судским путем траже
враћање докумената, „незаконито укључених у ДАФ или конфискованих од
стране државе или који сматрају да се документи, предати њима, не користе по
њиховој вољи”.18 Ради се на усвајању потпуно новог архивског закона – последњи
пројекат, под називом Закон о Националном архивском фонду и архивама, усвојио
је Министарски савет 2003. године и он је дат у Народну скупштину.
У односу на методологију и технологију, професионална делатност у
бугарским државним архивима је стандардизована у основним цртама још крајем
70-их година 20. века, када је више од 100 важећих упутстава, уредби, методолошких писма и др. обухваћено у Методолошком кодексу, објављеном 1982. Године 1982. и 1987. накнадно су издате две наредбе о класификацији, научнотехничкој обради, чувању и коришћењу опште-административних и научнотехничких докумената у установама, организацијама и предузећима, који регулишу делатност пре преузимања докумената у архив.19 Методолошки кодекс и
наредбе су свеобухватни у односу на архивску теорију, методологију и праксу и
успешно се примењују као основни методолошки правилник. Време, наравно,
налаже преосмишљавање и преформулисање неких формулација, укидање идеолошких постулата, а хитне промене се морају увести у праксу посебним инструкцијама, упутствима или методолошким писмима.

18
19

ДВ, бр. 12, 1993.
ДВ, бр. 85, 29. октобар 1982; бр. 67, 28. август 1987.
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У, тако рећи, традиционалној и рутинској архивској делатности могу се
скицирати неке специфичности и тенденције данашње бугарске архивске
политике и стратегије. Неки од њих су по суштини карактеристични за савремени
развој свих земаља, други се уочавају у свим земљама источне и југоисточне
Европе, као што су напори за осигурање јавног и равноправног приступа
архивској грађи. То је повезано са декласификацијом поверљивих докумената,
што је приоритетан задатак бугарских архива. Године 2004. дошло је до укидања
нивоа класификације докумената с поверљивом информацијом, примењеног у
ЦДА, ЦВА и територијалним дирекцијама. Специфична појава у области коришћења последњих година јесте повећан број захтева грађана за добијање докумената
потребних за доказивање власништва над градском имовином, пољопривредним
њивама и шумама и др., везаних за закон о реституцији. У току 1992. године било
је највише захтева – број потраживања информација тог типа у читавом архивском систему достигао је 126.616. Године 1993. број корисника с таквим питањима је био 80.620; 2000. године – 28. 963, 2004. године – 8155. Промене у законодавству изазивају огромно повећање броја грађана који од архива траже потврде
о радном стажу или друге потврде радног или социјално-правног карактера – у
будућности ће то бити приоритетан задатак чак и за ЦВА – Велико Трново. Само
током 2003. године у том архиву је обрађено 15.614 молби. Ако занемаримо
огромне напоре уложене у задовољавање потреба за архивским информацијама,
чини се да је то најкраћи пут за добијање широке друштвене подршке и
популарности.
Обавезе бугарских државних архива пре преузимања докумената у архив
данас, више него икада, захтевају појачану методолошку контролу у односу на
институционалне архиве, где се често дешавају промене у структури, статусу и
ресорној надлежности, а у трговачким друштвима – у власништву и предмету
делатности. Професионална мисија за очување архивске грађе, као недељивог
дела културно-историјског наслеђа, изискује неодложне промене у евиденцији,
стварање гаранција за очување докумената приликом реституције и приватизације
предузећа и сл. С друге стране, деетатизација и промена својине сужава
функционалну компетентност државних архива. Услед промене друштвенополитичких услова, обнављања вишепартијског система, приватне својине и др.,
на списковима за комплетирање је све мање стваралаца фондова. Према
статистичким подацима, регуларних стваралаца фондова од националног значаја
(без Централног војног архива), којих је крајем 20. века било 19.284, почетком
2004. већ их је 17.206. Приватизовани ствараоци фондова и такви у процесу
приватизације и ликвидације износе 16% укупног броја свих регистрованих. Мада
ова тенденција суштински смањује обим регуларног комплетирања, архивски
систем мора брзо и флексибилно да преусмерава ресурсе у правцу
приватизованих, ликвидираних, под стечајем и преструктурираних установа и
организација, да би сачувао целовитост њихових документарних целина и
комплетност архивских фондова.
Анализа процеса стварања и кретања докумената у државним установама
истиче као нарочито важно тачно регулисање и организацију архивирања
електронских докумената, пружање методолошке помоћи у чувању и дефинисању
рокова њиховог чувања и др. Резултати проучавања показују изузетно брз темпо
повећавања њихове разноврсности и обима: њихов део 2003. године је 54,5%
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административне и 15,3% специјализоване документације основне делатности
стваралаца фондова. Администрација све више прелази на интегрисане
институционалне документарне системе, који обухватају цео животни циклус
докумената, делујућих у режиму локалних мрежа. ГУА, заједно с Институтом за
јавну администрацију и европску интеграцију, има ангажман и у вези с разрадом
јединственог модела кретања докумената, према плану за испуњење владине
Стратегије за модернизовање државне администрације – од прикључења на
интегрисање 2003–2006, која је усвојена прописом Министарског савета бр. 924
од 26. новембра 2004.
Евиденције и изграђивање научно-информативног апарата у архивима
потпуно су преоријентисани на коришћење савремене електронске технике.20
Стратегија ГУА у овој области указује на неопходност разрађивања свестране
нормативне основе и стандарда, који дефинишу процесе у области технике и
софтвера, доброг, специјализованог система за управљање унификованим базама
података у архивима, осигуравајући дуготрајно коришћење информације и
компатибилност са осталим системима државне администрације.
За историчаре, библиотекаре, музејске раднике и друге сродне професије и
научне сфере архиви су одавно прихваћени као модерна научна институција,
водећа у популаризацији, истраживању и научном објављивању бугарског
архивског наслеђа. За то признање пресудно је место издавачког програма ГУА,
чији облик данас формирају: часописи Вести државних архива и Архивски
преглед, серије „Архивски приручници” и „Архиви говоре” и издања Бугарског
историјског института у Аустрији – Miscellanea Bulgarica и Mitteilungen des
Bulgarischen Forschungsinstitutes in Oesterreich.
Година 1954. представља почетак архивске научне периодике, када је, као
интерни институционални информативни билтен, штампан у циклостилу и
ограниченом тиражу први бугарски архивски часопис Архивски преглед. Године
1978. он прераста у теоретско-методолошки орган ГУА, издаје се у високој
штампи, сачувавши своју периодичност (четири броја годишње). Архивски
преглед је и данас једино специјализовано научно-методолошко и информативно
издање, које пружа актуелну информацију о стању и достигнућима архивске
делатности и науке о документу у Бугарској и у свету. Други бугарски архивски
часопис Вести државних архива излази од 1957. године. Акценат у програмској
концепцији је научна интерпретација и публиковање непознатих извора за
бугарску историју. Излази два пута годишње и данас је најтраженији историјски и
документарни часопис, са највећим бројем прилога, у Бугарској.
Други правац у издавачкој делатности ГУА и државних архива је
публиковање архивских приручника. Од 1957. године, када је изашао први Водич
Централног државног историјског архива, до данас штампарска продукција
обухвата више стотина водича, пописа, каталога и др. Године 2000. основни од
њих су централизовани у посебној серији Архивски приручници, од којих је већ
20

Почетак аугоматизације у бугарским државним архивима датира од почетка 70-их година 20.
века, када је при управи створен Централни биро за информацију. Прва створена база података је подсистем Именски каталог архива, израђен у оперативном систему ДОС. Други подсистем АИСА Народна привреда (1980) има нову програмску подршку у оперативном систему
ОС.
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одштампано 7 томова – Водич кроз фондове БКП, чуване у ЦДА (т. 1, 2000), Водич
Државног архива – Смољан (1615–1944) (т. 2, 2000), Инвентарски пописи. Фонд
70 К. Градска општинска управа – Бургас (1878–1944). Фонд 436 К. Бугарско
архијерејско намесништво (1879–1957) (т. 3, 2001), Водич Државног архива –
Варна (1944–1995) (т. 4, 2001), Речник назива насеља и административнотериторијалних јединица у бугарским земљама у XV–XIX в. (т. 5, 2002), Водич
кроз мемоарска документа БКП, чувана у ЦДА (т. 6, 2003), Водич кроз фондове
Државног архива – Софија 1944–2000 (т. 7, 2003).
Неоспоран је историографски допринос ГУА у области публиковања извора
за бугарску историју. Самостално или заједнички са другим културним и научним
установама, та институција припрема и публикује документарне серије и
зборнике. Међу свеобухватнијим пројектима од 80-их година 20. века треба
издвојити око 25 томова Документи и сећања о бугарској историји – серија
путописа, неколико томова са страним документима, хронике чувених Бугара –
Васила Левског, Г. С. Раковског, Захари Стојанова и др. За централизовање,
унификовање и коришћење јединствених археографских метода и стандарда,
1998. године је основана документарна серија Архиви говоре, од које је већ на
тржишту 35 наслова. Преко њих је у научну област уведена и популаризована
нова грађа о бугарској историји како из бугарских, тако и из страних архива, међу
њима дневник Викторена Галабера, руски документи о бугарском националноослободилачком покрету 1856–1876. и руско-турском рату 1877–1878, немачки
дипломатски документи о учешћу Бугарске у Првом светском рату, турска и
дубровачка грађа о бугарској историји, хроника бугарског францисканства 14–18.
век и др. Издавачка продукција ГУА укључује сваке године и десетине других
документарних и информативних издања, јубиларних листова, календара и др. на
опште историјске теме или теме од регионалног значаја научног или научнопопуларног карактера.
Традиционално, бугарски архиви већ дуго година припремају и изложбе
докумената. Само у току 2004. године припремљено је 146 таквих изложби. Теме
поставки обично су везане за обележавање јубиларних годишњица догађаја и
личности из бугарске историје. Последњих година много страних архива
учествују у таквим изложбама, које су најчешће посвећене годишњицама
успостављања дипломатских односа Бугарске са другим државама.
Део издавачких пројеката и изложби се реализује у оквиру билатералне
сарадње са архивским институцијама у другим земљама, а на основу протокола и
споразума. Такве протоколе ГУА је потписала са скоро свим балканским земљама
– Албанијом, Македонијом, Румунијом, Србијом и Црном Гором, Турском,
Хрватском, као и Аустријом, Немачком, Италијом, Пољском, Русијом, Чешком.
Као члан Међународног архивског савета, ГУА од 1960. учествује на свим
конгресима, округлим столовима и у раду Европског архивског већа (ЕУРБИКА).
Кроз међународне архивске структуре и контакте са страним архивским
институцијама, ГУА учествује у међународној размени идеја и искуства, а то је
један од путева за обезбеђење допунске квалификације запослених у архивском
систему.
Да би се створила целовита представа о савременом бугарском архивском
моделу на националном нивоу треба назначити постојање неколико
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административно-управних специјализованих архивских центара, ван система
државних архива при ГУА, који чувају део ДАФ-а.21 Такав је, на првом месту,
Рукописно-документарни центар при Народној библиотеци „Светих Кирила и
Методија” с профилом централног државног архива за рукописе и документа 10–
19. века од националног значаја. Његовим фондовима се управља преко следећих
специјализованих одељења:
1. Збирка Рукописи укључује колекцију Словенски рукописи и збирку Грчки
и други рукописи на страним језицима (грчки, латински, румунски, италијански и
др.). Чува микрофишеве и микрофилмове словенских рукописа из других
бугарских колекција и иностраних архива.
2. Староштампане, ретке и вредне књиге: око 1800 наслова бугарских
староштампаних књига, око 90 периодике из доба препорода и 6700 томова
страних староштампаних и ретких књига, организованих у следеће збирке:
Словенске ћирилске књиге 15–29. века; Бугарске староштампане књиге и
периодична издања 1806–1878, Периодика препорода, Бугарске ретке и вредне
књиге – издања после 1878; Страна староштампана, ретка и вредна издања,
Минијатурна издања и Збирка микрофилмова.
3. Бугарски историјски архив (БИА): похрањује документа из периода
бугарског препорода и националноослободилачке борбе Бугара у Македонији и
Једренима – 751 лични фонд и фонд удружења, 88 збирки и стотине појединачних
докумената, као и збирка Портрети и фотографије са готово 80.000
фотодокумената – фотографије бугарских и страних политичких, привредних и
културних радника, догађаја из бугарске историје, бугарских и страних насеља,
историјских места, споменика и другог.
4. Оријентално одељење: чува документа која се односе на привредну,
политичку и културну историју Балкана, Мале Азије и арапских провинција
Османске империје и њених веза с другим земљама у периоду од 15. до почетка
20. века. Издвојене су две збирке – Оријентална архивска колекција и Нови
документи из турских архива, као и 328 фондова, формираних по географским
карактеристикама.
Ван система ГУА функционише и неколико специјализованих државних
архива, који се често у научно-методолошкој литератури називају
„административни архиви са документима трајног карактера”. Један из њих је
Научни архив Бугарске академије наука, са задатком да комплетира документе и
материјале академије и њених чланова, од настајања Бугарског књижевног
друштва 1869. године у Браили до наших дана. У њему се чува више од 400
архивских фондова, 21 збирка и 61 појединачни документ. Велики део ових
евиденција су лични фондови научника. Архивски документи су драгоцен извор
не само за историју Академије, него и за целокупан друштвено-политички,
економски, културни и спољнополитички развој Бугарске. При архиву је
формирана и збирка Старобугарски и словенски рукописи.
Део специјализованих архива је профилисан на основу специфичних врста
докумената које чувају – тој врсти припадају архиви Бугарске националне
филмотеке, Бугарског националног радија, Бугарске националне телевизије,
21

Архиви у Бугарској. Водич. С, 1986, 362; Државни архиви у Бугарској. С, 2001, 168.
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Националног института за споменике културе, Главне управе за геодезију и
картографију и др. Друга група њих издвојена је по принципу припадности
областима друштвене и државне делатности, повезаних с националном
безбедношћу и због тога има специфичније захтеве према режиму приступа и
редоследа коришћења:
– Дипломатски архив при Министарству спољних послова чува
документацију министарстава и бугарских представништава у иностранству
после Другог светског рата – укупно 285.893 архивске јединице, необрађених
фондова дипломатских и конзуларних представништва, 18 личних фондова, као и
2160 међународних уговора и протокола, који се односе на свестрану
спољнополитичку делатност земље;
– Архив Министарства унутрашњих послова (постоје и специјализована
архивска одељења при територијалним службама министарства) који чува сва
документа настала радом управне и административне делатности министарства
од 1944. године до наших дана. Документација из периода до Другог светског рата
је на чувању у ЦДА, државној установи, али 75 фондова се и данас налазе у
архиву Министарства унутрашњих послова – општи полицијски досијеи и лични
полицијски, затворски и судски досијеи, створени по закону о заштити државе из
1924. године и посебно закону о распуштању политичких партија у Бугарској
после маја 1934.
Превеле
Светлана Стојанова
и Ранка Рађеновић

