С куп инициативи държавните архиви отбелязаха 65 години от създаването си
Написано от Христо Христов
Понеделник, 10 Октомври 2016 13:47

С обновен сайт ( archives.government.bg ), нов онлайн проект АртАрхив.bg ( archives.b
g/art
),
повишен стремеж върху обслужването на читателите и ден на отворените врати във
всички архиви в страната Държавна агенция „Архиви” (ДАА) отбеляза днес
65-годишнината от създаването на българските архиви като институция.

На днешната дата – 10 октомври – българските архивисти празнуват своя
професионален празник, а това стана повод председателят на ДАА доц. Михаил Груев
да представи пред медиите инициативите и проекти, по които агенцията работи.

Държавните архиви поставиха днес началото и на още една инициатива „Читател на
годината” – отличаването на най-активните ползватели на архивите в страната.
Номинирани са читатели от всички 30 архива в страната.

Първият носител на отличието стана Румен Иванов от Перник, който е ползвал 120 дни
от годината 2015 г. в читалнята на държавни архив в Перник.

Той събира архиви за родословното си дърво, а също така информация за кметовете в
населените места в Пернишко от Освобождението до 9 септември 1944 г. Той 19 плакет
на агенцията и грамота.

„Въпреки недостига на средства сме се опитали да направим повече с по-малко
финансови възможности”, отбеляза доц. Груев. Той представи обновената версия на
сайта на агенцията, чиято цел е де подобри достъпа на потребителите до дейността на
Държавна агенция „Архиви” и за услугите, които тя предоставя.
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От днес агенцията пусна и новия си проект АртАрхив.bg, на който можем да се
запознаем със скритата досега съкровищница на големите майстори или за
произведения на българското изобразително изкуство, съхранявани в държавните
архиви.

Те са придобити чрез различни дарения, като доц. Груев отбеляза някои от тези
дарения, сред които отличи това на Траян Радев, син на Бистра Винарова и Симеон
Радев – богата художествена колекция на световно ниво, събирана от Винарова,
пердставяща световния експресионизъм.

Част от тези произведения на изкуството могат да бъдат видени в изложбената зала на
Държавна агенция „Архиви” на ул. „Московска” 5 в столицата днес от 17 ч.

Председателят на ДАА подчерта и тенденцията, която се забелязва през последните
години, откакто агенцията стартира дигитализирането на архивите и подготви като
продукти няколко онлайн проекта, а именно, че младите хора в лицето на ученици и
студенти използват тези онлайн продукти по-активно, а по-възрастното поколение
предпочита да се запознава с архивите на място – в читалните.
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В момента Държавна агенция „Архиви” довършва проекта „Войните на България”, като
се очаква публикуването на списъка с убитите в Първата и Втората световни войни.

Михаил Груев съобщи, че следващия онлайн проект, върху който агенцията ще
концентрира усилия, е сайт за жертвите на комунизма (убити и безследно изчезнали),
като се надява той да помогне за изясняване на приблизително точния брой на
жертвите в периода 9 септември 1944 г. 10 ноември 1989 г.

Сайтът desebg.com и неговият основател Христо Христов използват случая да поднесат
своите поздравления към архивистите в България и да им пожелаят здраве, щастие и
сили за изпълнение на отговорната мисия по опазването на националното архивно
богатство и осигуряването на достъп на читателите до него.
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