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1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНОТО:
Научният архив на БАН е орган за управление на Националния архивен фонд
на Република България на територията на БАН. Като самостоятелно общоакадемично
специализирано звено извършва следните дейности: комплектува архивни документи от
поделенията на БАН и личните фондове на академици, член-кореспонденти и
професори на основна работа в Академията; извършва научно-техническа обработка,
експертиза на ценността на документите; организира използването на архивните
документи за научно-изследователски, справочни и други цели; подготвя документални
издания и изложби; оказва методическа помощ на поделенията на БАН в работата на
техните деловодства и архиви; извършва дейности по реставрацията и
консервацията на архивните документи; създава база данни от електронни копия
на архивните документи.
1.1. Цели и оценка на постигнатите резултати на Научния архив на БАН
Цялата дейност на Научния архив на БАН е подчинена на важните
стратегически задачи и приоритети на Академията.
През 2013 г. НА-БАН продължава да изпълнява задълженията си като основно
научно-информационно звено в системата на Академията. Оказва методическа помощ
на ръководствата на институтите по отношение обработката, съхраняването и
предаването на документите от архивите им в НА-БАН. Комплектува и регистрира
фондообразувателите от профила на БАН и извършва научно-техническата
обработка на архивните документи. Извършва дейности за тяхното правилно
съхранение и използване.
Въз основа на натрупания документален масив НА-БАН създава успешно
електронни описи, указатели и справочници за използване на документите с
различни цели. През изминалата година Архивът реализира национални и
международни изложби базирани на архивни документи, от фондовете на НА.
Архивът постави началото на творческо сътрудничество с Регионалните
академични центрове в Бургас, Монтана и Стара Загора.
1.2. Връзка с политиките и програмите от приетите от ОС на БАН на
23.03.2009 г. "Стратегически направления и приоритети на БАН през
периода 2009-2013 г."
Научният архив се утвърждава като важен орган за управление на научно
документалното наследство – свидетелство за националната ни идентичност и
историята на науката и културата в България.
Съхраняваната богата документална база се използва за справочни, научноизследователски и издателски цели от наши и чуждестранни изследователи, както и от
представители на широката общественост.
1.3. Извършени дейности във връзка с политиките и програмите от
приетите от ОС на БАН на 23.03.2009 г. "Стратегически направления
и приоритети на БАН през периода 2009-2013 г."
През отчетния период НА-БАН продължи комплектуването и обработката на
документите, произтичащи от дейността на институтите и членовете на Академията.
Архивът разшири текущата си работа по актуализиране и прецизиране на научно
справочния апарат и въвеждането му в интернет сайта на НА-БАН; по регулярното
отчитане и въвеждане на информация за новопостъпилите документи; по създаване на
именни и географски показалци на съществуващите описи с цел улесняване работата на
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потребителите. Разширява се и се активизира работата по реставрация и консервация на
застрашени документи.
Научният архив на БАН има остра потребност от обновяване и разширяване на
материалната база на новото архивохранилище във връзка с предстоящо комплектуване
на институтски и лични фондове. Необходим е ремонт на помещението на
реставрационната лаборатория и допълнителни материално-технически средства в
помощ на реставрирането на документите в риск и др. За провеждането на
студентските стажове по програма "Студентски практики" от ОП "Развитие на
човешките ресурси" на Архива са необходими компютри и техника, които временно
бяха осигурени от ИМИ при БАН.
През 2013 г. НА-БАН разработи и участва с проекти в програми за финансиране
на Софийската община и Фондация „Америка за България“.
Самостоятелно или с други институции се подготвиха изложби, разкриващи
документалното богатство на НА-БАН пред българската и европейска общественост.
1.4. Ефект за обществото от извършваните дейности по точка 1.3.
Спецификата на работа на Научния архив е свързана с набавянето, обработката и
предоставянето на научната общественост и гражданите на документи, свързани с
историята на българската държава и българската научна мисъл. Във връзка с това
работата ни е насочена към осигуряването на достъп до основната база данни на
архива – описите и каталозите. В услуга на нашите читатели продължаваме тяхното
сканиране и качване на сайта на Архива. Тази дейност дава резултати, тъй като вече
получаваме писма и от чужбина със заявки за документи.
НА създава и организира изложби, базирани на непознати или малко известни
архивни документи, фотографии, карти и пр. От началото на 2013 г. започнахме да
привличаме общините в страната и ръководените от тях музеи и архиви. Инициативата
ни бе посрещната с много голям интерес и от регионалните дирекции „Просвета“. През
изтеклата година представихме изложби съвместно с Батак, Свищов, Бургас и Видин, а
през март в Париж бяха показани копия от картини, рисувани през ХІХ в. и свързани с
българските земи. Особен интерес предизвика изложбата „Бургас. Градът, околията,
областта – 1878-1913 г.“, която беше съпроводена с благотворителна дейност в
подкрепа на хора в неравностойно положение.
НА работи активно със СУ. Водят се два курса, свързани с Опазване и
съхранение на архивните документи и Създаване и обработка на специфични колекции.
През годината в Архива работиха 12 студента по Европейската програма „Студентски
практики“, като това обучение продължава и през новата 2014 г. Отделно от тях в НА
работиха студенти от ИФ, които по-късно представиха своите разработки, направени
върху документи от НА пред свои колеги и университетски преподаватели.
1.5. Взаимоотношения с институции
Поради естеството на съхраняваните в НА-БАН документални материали, найактивни са контактите и съвместната дейност с Администрация на БАН (Централно
управление на БАН), Централна библиотека на БАН, Кирило-Методиевския научен
център, Института за исторически изследвания, Етнографския институт с музей,
Института за български език, Института по математика и информатика, Регионалните
академични центрове в Монтана и Бургас и др. В качеството си на методически
ръководител за съхраняването и обработката на текущата документация на институтските
деловодства, НА-БАН поддържа връзка със всички академични звена.
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1.6. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата
1.6.1. Практически дейности
Цялата дейност на НА-БАН е насочена към ефективното и оперативно
поддържане в максимално добро състояние на документалното архивно наследство,
отложено в резултат на историческото, стопанското, научното и културното развитие
на българския народ и държавност. В тази връзка НА поддържа важни професионални
връзки с редица институции със сродна дейност: Държавна агенция „Архиви“,
Държавен архив и Регионален инспекторат по образованието – Видин, с Общините в
страната, с Регионалните и градски исторически музеи Свищов и Панагюрище, със СУ
„Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, с
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Националния военен университет
във Велико Търново и др.
Архивът разкрива и популяризира архивното документално наследство на БАН
чрез участия в международни и регионални изложби, конференции и др.
- съвместна пътуваща изложба с Културния институт към Министерството на
външните работи („Документалното наследство на Феликс Каниц (1829 – 1904 г.)“ –
Париж)
- съвместна работа с Художествена галерия „Николай Павлович“, Историческия
музей „Алеко Константинов“, ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ и СОУ
„Цветан Радославов“ – Свищов по изложбата „Мила Родино“
1.6.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности,
обслужващи държавата и обществото
Няма проекти финансирани от национални институции.
2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА НАУЧНИЯ АРХИВ НА БАН ПРЕЗ
2013 Г.:
2.1. Научни постижения
Симеонова, Р., Документален сборник с автор доц. д-р Р. Симеонова, „Силистра
(1849 - 1900)“, Регионална библиотека „Партений Павлович“ - Силистра, 2013, ISBN
978-954-92251-4-3, 208 с.
2.2. Научно-приложни постижения
Изложба „Мила Родино“, посветена на 150 г. от рождението на създателя на
българския химн Цветан Радославов, придружена от каталог и аудио диск.
3. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
3.1 Списък на организирани международни изложби
„Документалното наследство на Феликс Каниц (1829-1904 г.)“ в Българския
културен институт в Париж.
3.2 Списък на организирани национални изложби
„Мила Родино“ – 150 г. от рождението на автора на българския химн „Мила
Родино“ Цветан Радославов.
„Михаил Арнаудов – живот, посветен на България и науката“ – 135 г. от
рождението.
„България – средище на толерантността“
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„Батак, Априлското въстание и Освободителната война“;
„Картини от българските земи XIX в.“;
„Научният архив на БАН като извор за историята на Бургас и региона“ като част
от обща изложба под надслов „Градът, околията, областта 1878 – 1913 г.“;
„Марин Дринов (1838 – 1906)“ – 175 г. от рождението му.
3.3 Списък на мултимедийни презентации
• „24 май ден на славянската писменост и просвета“
•

Презентация за представяне на проект „Анотиран дигитален каталог за
историята на София по документи от НА-БАН (1878 г. – ср. на ХХ в.)“,
пресконференция и заснемане на репортажен филм по проекта

4. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА НАУЧНИЯ
АРХИВ НА БАН
4.1. В рамките на договори и спогодби на ниво Академия
„Документалното наследство на Евлогий и Христо Георгиеви, съхранено в БАН
и Библиотеката на Румънската академия (Електронен каталог на документи по
икономически, финансови и търговски въпроси ХІХ - ХХ в. )“ – с Библиотеката на РА
по ЕБР.
4.2. В рамките на договори и спогодби на институтско ниво.
„Създаване на база данни за научните връзка на българските и руските учени по
документи от архивите на БАН и Руската академия на науките (РАН)“ – Договор за
научно сътрудничество с Архива на РАН
Перспективите за международно сътрудничество на НА – БАН са насочени към
научен и професионален обмен в областта на архивната теория и практика и
публикаторката дейност. Продължава работата по проекта със секция „Ръкописи“ при
Библиотеката на Румънската академия и подновяване на договора за научно
сътрудничество с РАН. Разширяват се връзките на НА-БАН в посока на
сътрудничество с Академичния архив на Сръбската академия на науките и изкуствата.
5. УЧАСТИЕ НА НАУЧНИЯ АРХИВ НА БАН В ПОДГОТОВКАТА НА
СПЕЦИАЛИСТИ
• В областта на подготовката на бъдещи специалисти за работа в НА на БАН
най-съществен момент е работата на докторанта от ИИИ (Секция
„Помощни исторически дисциплини“), спечелил конкурса по обявена от
НА тема. Докторантът продължава работата си в НА за изработване на
опис на визуалните документи от XIX-XX в.
• Поради своята същност и специфика в НА на БАН се изнасят и
онагледяват лекции за студенти от СУ по темите „Съхранение на архивни
документи, реставрация и консервация“ (д-р Р. Марчева) и „Работа с
архивни фотографски документи“ (доц. Р. Симеонова).
• НА на БАН е база за провеждане на студентски практики на стажанти от
Историческия факултет на Софийския университет по договор от 2011 г.
• НА на БАН подпомага студенти при разработки на курсови и дипломни
работи.
• Архивисти от НА изнасят лекции пред ученици от столични училища.
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С оглед на поддържането и разширяването на посочената по-горе дейност,
бихме посочили крайната необходимост от ремонт и дооборудване на Лабораторията
по реставрация и консервация.
Основен проблем при работата по програмата на МОН, ЕС и ЕСФ „Студентски
практики“ е липсата на съвременна компютърна техника в архива и затова работните
места за практикантите бяха оборудвани с временно предоставени от ИМИ-БАН
компютърни конфигурации.
6. ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ
6.1. Съвместна иновационна дейност с външни организации и партньори
Научният архив на БАН не е извършвал съвместна иновационна дейност с
външни организации и партньори.
6.2. Извършен трансфер на технологии и/или подготовка за трансфер на
технологии по договор
Научният архив на БАН не е извършвал трансфер на технологии и/или
подготовка за трансфер на технологии по договор с външни субекти.
7. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ЗВЕНОТО
7.1 Съвместна стопанска дейност с външни организации и партньори
Научният архив на БАН не осъществява съвместна стопанска дейност с външни
организации и партньори.
7.2 Отдаване под наем на помещения и материална база
Научният архив на БАН не отдава под наем на помещения и материална база.
7.3 Сведения за друга стопанска дейност.
Научният архив на БАН извършва стопанска дейност по обслужване на
читателите в читалнята към архива – издава читателски карти и предоставя услуги по
ценоразпис.
8. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАУЧНИЯ АРХИВ
НА БАН ЗА 2013 Г.
В отчета за касовото изпълнение на бюджета на Научен архив за 2013 г. по-долу
е представен кратък финансов анализ на получените приходи от бюджетни средства,
собствените приходи, както и направените разходи към 31.12.2013 г.
Приходи:
През 2013 г. са постъпили общо приходи в размер на 214686 лв., в това число:
(1) Бюджетна субсидия за 2013 г.
205900 лв.
(2) Собствени приходи
2880 лв.
(3) Вътрешни трансфери между звената от ЦУ на БАН
5906 лв.
Разходи:
Общо разходите на Научен архив на БАН за 2013 г. са в размер на 204439 лв.,
както следва:
- от бюджетна субсидия
198450 лв.
- от собствени средства
673 лв.
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- Вътрешни трансфери между звената от ЦУ на БАН

5316 лв.

В таблицата по-долу е представено разпределението на разходите по параграфи:
Параграф

Наименование

Стойност, лв.

01-00

Заплати и възнаграждения

02-00

Други възнаграждения

05-51

Вноски за фонд ДОО

18937

05-60

Здравни осигуровки

8010

05-80

Фонд ДЗПО

1663

10-12

Медикаменти

-

10-13

Постелен инвентар и облекло

-

10-14

Учебен и НИР и библиотека

10-15

Материали

10-16

Вода, горива и енергия

10-20

Външни услуги

10-30

Текущ ремонт

-

10-40

Данъци, мита, такси (др. фин. услуги)

-

10-51

Командировки в страната

1113

10-51

Командировки в чужбина

24

10-69

Други разходи за фин. обсл. в банка

-

10-91

СБКО

-

10-40

Данъци СБКО

-

29-92

Други разходи за лихви

-

40-00

Стипендия на докторанти, в т.ч. и здравни

-

155681
8208

10
6649
551
3593

осигуровки
52-00

Придобиване на друго оборудване и

-

53-00

Програмни продукти

-

1098

Представителни

Общо разходи за дейността :

204439
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9.
СЪСТОЯНИЕ
И
ПРОБЛЕМИ
В
ИЗДАТЕЛСКАТА
И
ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА НАУЧНИЯ АРХИВ НА БАН
Издателската дейност на Научния архив се осъществява с помощта на
партньорски организации и във външни печатни бази, с цел популяризиране на
съхраняваните документи в по-удобна за читателите форма.
Периодично се допълва и усъвършенства представянето на документното
богатство в Интернет чрез електронни описи и показалци. Основен проблем си остава
липсата на собствен сървър, чрез който да се представят и управляват
дигитализираните материали.
БАН

10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА НАУЧНИЯ АРХИВ НА
Научният архив на БАН няма Научен съвет.
11. КОПИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТА В НАУЧНИЯ АРХИВ НА БАН
Научният архив на БАН не е променял Правилника си за вътрешния ред.

12. СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА, ИЗПОЛЗВАНИ В ОТЧЕТА И
ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО
а.е. – архивна единица
БАН – Българска академия на науките
ИИИ – Институт за исторически изследвания
НА – Научен архив
НА-БАН – Научен архив на Българска академия на науките
Сб. – сбирка
СУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
РАН – Руска академия на науките
РА – Румънска академия
Ф. – фонд
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
Разпечатка на Приложение №1.1. – Списък на публикациите
Разпечатка на Таблица 01 – ПЕРСОНАЛ
Разпечатка на Таблица 02 – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЪСТАВ
Разпечатка на Таблица 03 – БРОЙ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕЗ 2013 г.
Разпечатка на Таблица 11 – Проекти, разработвани в международно
сътрудничество в рамките на междуакадемични договори и споразумения
(ЕБР)
6. Разпечатка на Таблица 14 – ДАРЕНИЯ, получени през 2013 г.
7. Разпечатка на Таблица 24 – Участие в подготовка на специалисти през 2013 г.
Разпечатка на Таблица 25 – Участие в подготовка на специалисти през 2013 г.
(общо за звеното)
8. Разпечатка на Таблица 26 – Експертна дейност през 2013 г.
9. Разпечатка на Таблица 27 – Експертна дейност през 2013 г. (общо за звеното)
10. Разпечатка на Таблица 30 – Участие през 2013 г. в международни
конференции с доклади или съавторство
11. Разпечатка на Таблица 31 – Участие през 2013 г. в международни
конференции с доклади или съавторство (общо за звеното)
12. Разпечатка на Таблица 32 – Предвидени за провеждане от звеното
конференции и семинари за 2014 г.
1.
2.
3.
4.
5.
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13. Разпечатка на Таблица 34 – НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
14. Разпечатка на Таблица 35 – Осъществени през 2013 г. командировки за

участие в научни прояви (конгреси, конференции и др.) в чужбина

15. Разпечатка на Таблица 40 - Гостували чуждестранни учени през 2013 г.
16. Разпечатка на „ОТЧЕТ на проект за съвместни научни изследвания“
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Приложение №1.1.

Списък на публикациите
1.1.1. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
1.1.1.1 Публикации, които са реферирани и индексирани в световната
система за рефериране, индексиране и оценяване
1.1.1.2. Публикации, които са реферирани и индексирани в световната
система за рефериране, индексиране и оценяване и са включени в
издания с импакт фактор IF (Web Of Science) или импакт ранг SJR
(SCOPUS)
1.1.1.3. Публикации без рефериране и индексиране в световната система за
рефериране, индексиране и оценяване (в световни вторични
литературни източници). Излезли от печат през 2013 г.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

1.1.1.3.1. Излезли от печат
Симеонова, Р., Стоянов, Ив., „Първият биограф на Апостола“, Астарта - Велико
Търново, 2013, 102 с., ISBN 978-954-350-164-9
Симеонова, Р., Документален сборник, съставител и автор Р. Симеонова. „Силистра
(1849 - 1900)“, Регионална библиотека „Партений Павлович“ - Силистра, 2013, 208 с.,
ISBN 978-954-92251-4-3,
Симеонова, Р. Михаил Арнаудов и отношението на учения към документалното
наследство. // Наука, 2013, №6 с. 37-40, (ISSN ).
Симеонова, Р. Неизвестни факти за живота и дейността на първия директор на
Националната библиотека Георги Як. Кирков. // Библиотека, г. XX, бр. 5, 2013,
172-181. ISSN 0861-847X.
Симеонова, Р., Величкова Цв. Майор Дабко Устагенчев и непубликуваният му
ръкопис за Феликс Каниц. - В: Сборник научни трудове от юбилейната научна
конференция по повод създаването на НВУ „Васил Левски”. Т. 10, В. Търново,
2012, 136-143, ISBN 978-954-753-095-9.
Симеонова, Р., Величкова Цв. Монтана – мост на цивилизации. Научният архив на
БАН като извор за регионални изследвания на Северозападна България (по
документи от архивния фонд на Феликс Каниц).- В: Сборник с доклади и
съобщения от националната научна конференция – Монтана’ 2011, Тангра
Танакра ИК, С., 2013, 339-349 ISBN 978-954-378-107-2.
Величкова Цв. Войната за национално обединение през погледа на един творец.
Акад. Александър Божинов като военен художник и карикатурист - 135 г. от
рождението му. // Военно-исторически сборник, № 2, 2013, 117-126, ISSN-02044080.
Величкова, Цв., М. Николова. За Цветан Радославов – авторът на химна на
Република България „Мила Родино“. // Наука, № 4, 2013, 40-43, ISSN 0861 3362.
Вапцарова, Г., Илиева Д. „Събитията от 1876 – 1878 през призмата на малко
познати документи от НА БАН“. // Наука, бр. 3, 2013, с. 31 – 35. ISSN 0861 3362.
1

10. Вапцарова, Г., Илиева Д. „Приносът на Феликс Каниц за българската наука и
култура“. // Наука, бр. 4, 2013, с. 35 – 40. ISSN 0861 3362.
11. Вапцарова, Г. „Поминъкът на българите през погледа на Ф. Каниц“. В сборник:
Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще, Габрово, 2013, с. 98 – 109.
12. Величкова, Цв., Иванова М. Дигитален Кирило-Методиевски архив. В: 60 години
българска университетска архивистика и документалистика в СУ „Св. Климент
Охридски. Университетски четения по архивистика”. Т. 2, С., 2013, 57 – 64.
ISВN 978-954-400-124-7.
13. Величкова, Цв., Илиева Д. България – средище на толерантността. С., Акад. изд.
„Проф. М. Дринов“, 2013, с. 93 - (илюстративен материал).
14. Стоичкова, Д. Международното положение на България след Илинденско –
преображенското въстание, // Минало ISSN 1310-3415, 2013г. № 3, с. 47-51.
15. R. Simeonovs, D. Atanasova, G. Yoncheva, D. Ilieva, Ts. Velichkova. Central and
Southeast Europe in the 17 th – 21 st Centuries. Regions, Borders, Societies, Identities,
Documentary Heritage of Felix Kanitz Preserved at the Bulgarian Academy of Sciences,
ISBN 978-954-2903-10-9 (ИИИ, БАН)/ISBN 978-963-9627-61-1 (Institute of History,
RCH, HAS), София-Budapest, 2013, 141-148.
1.1.1.3.2. Приети за печат през 2013 г.
1. Йончева, Г., Илиева, Д. „Васил Друмев – митрополит Климент: един живот в
полза на отечеството“.
2. Йончева, Г., Илиева, Д. „Изложба, посветена на 175 г. от рождението на
Марин Дринов“
1.1.1.4. Монографии
1.1.1.4.1. Излезли от печат
1. Симеонова, Р., Стоянов, Ив., „Първият биограф на Апостола“, Астарта - Велико
Търново, 2013, 102 с., ISBN 978-954-350-164-9
2. Симеонова, Р., Документален сборник, съставител и автор Р. Симеонова. „Силистра
(1849 - 1900)“, Регионална библиотека „Партений Павлович“ - Силистра, 2013, 208 с.,
ISBN 978-954-92251-4-3,

1.1.3 СЪВМЕСТНИ ПУБЛИКАЦИИ С ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ
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