Историкът Мартин Иванов оглави Държавна агенция „Архиви”
Написано от Христо Христов
Сряда, 02 Март 2011 19:00

Правителството определи Мартин Иванов за председател на Държавната агенция
„Архиви”. Това съобщи днес правителственият пресцентър. Той ще поеме
ръководството на ведомството от проф. Георги Бакалов, който се пенсионира.

Доц. д-р Мартин Иванов е завършил история в СУ „Св. Климент Охридски” и право в
ЮЗУ „Св. Неофит Рилски”. Специализирал е във Великобритания и Ирландия. Има
множество научни публикации.

Автор е на книгата „Реформаторство без реформи” – политическата икономия на
българския комунизъм 1963-1989 г. (2008) и в съавторство на „Българският външен
дълг 1944-1989” – банкрутът на комунистическата икономика (2008). И двете книги са
издадени от Института за изследване на близото минало.
От 2000 г. работи в Института за исторически изследвания при БАН.

„Две са основните направления, в които смятам да работя. Първо е, желанието ми
Държавният архив да се отвори към читателите и наистина да се превърне в една
отворена национална институция.

Второто направление е дигитализирането на архивите”, заяви пред Държавна
сигурност.com Мартин Иванов.
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Той посочи, че в Държавна агенция „Архиви” е извършена много работа, но по
отношение на процеса на дигитализиране на държавните архиви България е последна
сред страните-членки на ЕС.
.

По думите му дигитализацията ще направи по-лесно използването на архивите от
читателите и в същото време ще облекчи служителите в архива, тъй като при сегашното
обслужване на гражданите се пренасят огромно количество материали.

Не на последно място Мартин Иванов си поставя за цел Държавна агенция „Архиви” да
активизира въпроса за връщането на българските архиви от Русия, изнесени от
страната след 9 септември 1944 г. Този въпрос беше повдигнат през декември 2007 г. от
гражданска
инициатива
,
инициинарана от фондация „Свободна и демократична България” и остава нерешен до
днес.
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