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НОВИ ИЗВОРИ ЗА НАУЧНИТЕ ЗАНИМАНИЯ  
И ИНТЕРЕСИ ПО АРХИВИСТИКА  

НА АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ 

Русалена Пенджекова-Христева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Резюме. В статията се представят неизвестни документални свидетелства 
от архивното наследство на акад. Иван Симеонов Дуйчев (1907 – 1986), 
съхранено в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ 
(ЦСВП). В съдържателен аспект те представляват ценен исторически извор, 
съдържащ сведения за неговите научни занимания и интереси по архивистика 
през 50-те години на ХХ век. Разгледани са извороведските и археографските 
аспекти на новооткритите документи. Представени са приносите на акад. 
Дуйчев в полето на теоретичната архивистика след публикуването на неговите 
„Лекции по архивистика“ през 1950 г.
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Акад. Иван Симеонов Дуйчев (1907 – 1986) е личност и учен, в чиято 
съдба по особен начин се преплитат персоналната и историческата енергия на 
времето, в което живее и твори. Той е един от най-изявените представители на 
българската историческа школа и на интелектуалния ни елит през XX век. Ето 
защо биографията и професионалната му дейност не само продължават да 
привличат вниманието на изследователите, но са и сериозно предизвикателство 
като обект на научно проучване.

Още повече че през 2016 г. изтече 30-годишният временно закрит достъп 
до част от ръкописното и архивното му наследство, наложен от самия акад. 
Дуйчев по силата завещанието му. По-конкретно посоченият ограничителен 
срок се отнася за епистоларното му наследство и за издирените от него 
нови исторически извори (Duychev 1993, 23). Респективно след научно-
техническата обработка на този документален масив изследователите ще 
имат възможност за регламентиран достъп до интересуващите ги материали.

Понастоящем описът на обработените материали от личния му архивен 
фонд, съхранен в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван 
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Дуйчев“ (ЦСВП), включва 347 архивни единици, съдържащи: ръкописи на 
негови изследвания, копия на исторически извори, материали, подготвени 
за публикуване, библиографски и извороведски бележки, изнесени беседи, 
ръкописни бележки по различни теми, програми от конгреси и др. 

Относно научните му занимания по архивистика и археография интерес 
представляват две архивни единици. Едната е озаглавена Материали по 
история и теория на архивистиката. Машинописни текстове и ръкописи на 
Ив. Дуйчев. Машинописен екземпляр от учебника по Архивистика и съдържа: 
покани, програми, списъци на стажанти, доклади, листи с библиография 
по архивистика, бележници на архивна тематика; машинописен екземпляр, 
именуван от автора Архивистика (1953 г.), преведени статии с архивна 
проблематика и пр. Другата архивна единица, именувана Археографска 
комисия – материали за създаването и функционирането ù, документи 
включва материали от вида: кореспонденция, проектоправилници, покани, 
заповеди, планове за работа и др. за учредената при тогавашната Народна 
библиотека „Кирил и Методий“ (НБКМ) през 1977 г. Археографска комисия, 
чийто председател е именно Дуйчев (Pendzhekova-Hristeva 2017a,  56 – 57).

Безспорно, личният архивен фонд на акад. Ив. Дуйчев, запазен 
понастоящем в ЦСВП, представлява най-значимият информационен ресурс 
за личността и делото му. Не по-малко важни са обаче допълнителните 
документални следи, които като местонахождение се намират разпръснати 
в различни архивохранилища и в разнородни по характер архивни фондове 
от личен и учрежденски произход. Това предполага възможност за съставяне 
на високоинтелектуален справочник от вида идеален опис, който би улеснил 
значително проучването на изворовата база за личността и професионалната 
дейност на Дуйчев (Pendzhekova-Hristeva 2018a, 128 – 131).

Независимо от сложната житейска и професионална съдба на Ив. Дуйчев, 
която пряко се отразява и в историята, параметрите и състава на архивния 
му фонд, изследователският интерес за приноса му в полето на архивното 
познание е особено силен след преиздаването през 1993 г. на неговите Лекции 
по архивистика (Duychev 1993). 

Редица изследователи, проучващи професионалната му дейност във връзка 
с архивите и архивистиката, осветлиха различни страни от неговите научни 
занимания и интереси в тази област. Особено значими са изследванията за 
приноса му в полето на българското професионално архивно образование и 
историята на българската архивистика на Андриана Нейкова (Neykova 2004, 
56 – 74; Neykova 2013, 187 – 192; Neykova 2015, 19 – 33; Neykova 2016; Neyko-
va 2018,  149 – 155), Стефка Петкова (Petkova, 2010, 62 – 107; Petkova 2011, 
34 – 143; Petkova, 2013, 13 – 22; Petkova et al., 2010, 25 – 33; Petkova 2020, 11 
– 21), Русалена Пенджекова-Христева (Neykova, Pendzhekova-Hristeva 2015, 
53 – 66; Pendzhekova-Hristeva 2017a, 51 – 73; Pendzhekova-Hristeva 2017b,  
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243 – 258; Pendzhekova-Hristeva 2018a,  127 – 148; Pendzhekova-Hristeva 2018 b,  
143 – 159; Pendzhekova-Hristeva 2018c, 408 – 415; Pendzhekova-Hristeva 
2019,  305 – 317), Мариана Пискова и Калинка Анчова (Anchova & Pisko-
va 2014, 274 – 289; Anchova & Piskova 2016,  34 – 41; Anchova & Piskova 
2017,  112 – 130), Анка Игнатова (Ignatova 2013,  214 – 219.), Анна Кочанкова  
(Kochankova 2007,  263 – 270), Ивайло Аврамов (Avramov 2013, 197 – 213), 
Илонка Колева (Koleva, 2013, 220 – 226) и др. 

Посочените публикации изясняват различни страни от неговата професионална 
биография и академична кариера; съдържат публикации на неизвестни програми, 
лекции и документи във връзка с ангажиментите му относно архивите и архивното 
образование и квалификация; представят дейността му в комисии за издаване на 
исторически извори и участието му в Българската археографска комисия при 
НБКМ; дават информация за приносите му в полето на специалните исторически 
дисциплини и др. Постигнатите изследователски резултати са сравнително добра 
основа за продължаващи изследвания във връзка с тази тема, още повече че 
посредством метода на архивната евристика и понастоящем продължават да се 
откриват нови документални и архивни свидетелства за интереса и заниманията 
на акад. Ив. Дуйчев по архивистика.

Както е известно, неговото име, освен с безспорните му приноси в областта 
на медиевистиката и изворознанието, основателно се свързва и с развитието 
на българската архивна мисъл. По благоприятно стечение на обстоятелствата, 
по време на специализацията си в Италия (1933 – 1936), Дуйчев става първият 
българин, който паралелно с изследователската работата по докторската си 
дисертация завършва и двугодишен курс във Ватиканска школа за палеография, 
дипломатика и архивистика (Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e  
Archivistica) и придобива Диплома за палеограф-архивист (Diploma di Paleo-
grafo-Archivista). 

Коректно е да бъде пояснено, че в академичната си кариера, първоначално 
като асистент, а след това като редовен доцент по българска история 
и ръководител на Катедрата по история на Византия и Европейския 
Югоизток в Софийския университет (СУ), до уволнението му на 1 февруари 
1945 г. (Koleva 2013, 223), Иван Дуйчев използва придобитата професионална 
квалификация и опит по архивистика предимно във връзка със собствената си 
изследователска дейност. 

Едва след отстраняването му от Софийския университет, по ирония на 
съдбата, в тези най-трудни за него години в житейски и професионален план, той 
е принуден да фокусира вниманието си именно в полето на архивистиката. 

За това свидетелстват и новооткрити документи в неговия личен архивен фонд, 
съхранен в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ 
(ЦСВП). В случая, става дума за шест оригинални ръкописни бележника за 
периода 9 май 1953 г. – 18 май 1960 г. Те са ценен исторически извор в съдържателен 
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аспект и дават важна информация за научните занимания и интереси на Дуйчев 
по архивистика през 50-те години на ХХ век. Въпросните бележници са още едно 
доказателство за приносите му в областта на българската теоретична архивис-
тика след публикуването на неговите „Лекции по архивистика“ през 1950 г.  
(Duychev 1950). За целта в представеното изследване се систематизират 
резултатите от извършените архивни, извороведски и археографски проучвания. 

В случая, преди да бъдат подробно анализирани бележниците, е необходимо в 
хронологически порядък да бъдат представени онези обстоятелства, които хвърлят 
светлина върху специфичния контекст, в който се осъществяват заниманията на 
Ив. Дуйчев по архивистика.

 Известен факт в професионалната биография на Дуйчев е, че той е поканен 
през 1949 г. от своя приятел проф. Тодор Боров, който тогава е директор 
на Българския библиографски институт „Елин Пелин“, да чете лекции по 
архивистика в учредената служба Стажантски курс за библиотекари.1) Важно е 
да бъде отбелязано, че съхранените в личния архивен фонд на Дуйчев програма 
за разписанието на курса и списък на курсистите свидетелстват, че той изнася 
своите лекции между 8:45 – 10:15 часа в дните между 5 – 10 декември и 12 – 24  
декември 1949 г. пред 36 курсисти от различни институции2). Именно тези 
лекции през 1950 г. са отпечатани като циклостилно издание (Duychev 1950), а 
впоследствие, през 1993 г. са преиздадени отново (Duychev 1993)3). 

По същото време – на 28 ноември и на 5 декември 1949 г. – акад. Дуйчев 
участва и в Първото национално съвещание по проблемите на архивното дело 
и архивистиката, проведено по инициатива на тогавашния Архивен институт 
(1949 – 1960) при Българската академия на науките (БАН)4). От съдържателна 
гледна точка, неговите изказвания са насочени към важните и належащи въпроси 
за създаването на държавен архив и към проблеми от архивната терминология, 
теория, методика и практика (Simeonova 1971; Neikova 2004). Само би могло да 
се съжалява, че макар да е поканен като участник и на двете заседания, Дуйчев, 
който е един от най-високо квалифицираните и подходящи специалисти именно 
в тази област, остава извън състава на Архивния институт, за който тогава са 
необходими квалифицирани кадри. 

Отново през 1949 г. Ив. Дуйчев е привлечен като нещатен сътрудник 
(надничар) в Института по българска история (ИБИ) при БАН и се занимава 
с издирване, превеждане и коментиране на гръцките и латинските извори за 
българската история. Едва на 1 април 1953 г.5), въз основа на заповед №280 от  
31 март 1953 г. от председателя на БАН акад. Тодор Павлов6) е издаден официален 
акт за назначаването му на щатна длъжност старши научен сътрудник в ИБИ 
при БАН.

През 50-те години на XX век Ив. Дуйчев ще се връща често към своите 
занимания по архивистика, в които вероятно съзира възможност за завръщане 
към академичната си кариера.
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На 23 август 1951 г. по линия на Секретариата на Министерството на 
вътрешните работи (МВР) той е включен в група, която да проучи състоянието 
на архивните материали, намиращи се в държавни, общински, обществени 
учреждения, библиотеки, музеи, читалища и частни лица, с оглед тяхното 
установяване, уточняване характера, количеството и състоянието им (Petko-
va et al. 2016, 28). Идеята е да бъдат установени документалните наличности в 
различните учреждения заради подготвяната тогава централизация в архивния 
отрасъл (Petkova 2011, 68). 

След старта, през 1952 г., на професионалното архивно образование в 
Софийския университет (СУ) опитите на академичната колегия Иван Дуйчев 
да бъде възстановен като преподавател именно по архивистика, също се оказват 
неуспешни. Тези събития са подробно отразени и в материалите от разработките 
на Държавна сигурност (ДС) за Дуйчев, които свидетелстват за същинските 
причини за провалената инициатива. През 1954 г. Факултетният съвет (ФС) 
на тогавашния Философско-исторически факултет (ФИФ) обсъжда въпроса 
за евентуалното му назначаване за преподавател по архивистика и гласува 
утвърдително с мнозинство7). Съответно ФС предлага на Академическия 
съвет (АС) Иван Дуйчев да бъде назначен за преподавател по архивистика, но 
предложението е отхвърлено. В протокола от въпросното заседание на АС на 
СУ от 30 август с.г. е отразено, че по доклад на проф. Генчо Пирьов – зам.-декан 
на ФИФ, е разгледано предложението за избора Дуйчев. След разискванията 
обаче АС единодушно отхвърля предложената кандидатура, като за мотив 
е изтъкнато, че Дуйчев е бил уволнен от Софийския университет поради 
фашистки прояви. Препоръчано е на ръководството на Факултета да се направи 
забележка за проявената недостатъчна бдителност при подбора на кадри за 
преподаватели8). Интересни подробности за дебатите на АС на СУ, които 
липсват в посочения протокол, съдържа рапорт до началника на отдел II – III 
управление на ДС, от 22 октомври 1954 г. В него е отбелязано следното: [...] При 
разглеждане на въпроса от Академичния съвет на Соф[ийския] университет, 
въпросът с приемането на проф. Дуйчев за преподaвател е бил подработен 
по-осторожно, като дори ректорът на Софийския университет – проф. 
Владимир Георгиев, е подработвал предварително Симеон Русакиев, той да 
се съгласи с избора на проф. Дуйчев за преподавател по „архивистика“, тъй 
като мястото било вакантно и не търпяло отлагане. Дори проф. Владимир 
Георгиев отишъл до там, че казал на заседанието, че е било взето съгласието 
на Министъра на културата за назначението на Дуйчев за преподавател. В 
това време Симеон Русакиев взел думата и очертал политическия облик на 
Дуйчев [...] В тези разисквания проф. Радослав Янчев поставил въпроса – 
щом като М[инистъ]рът на културата е съгласен – нека същият да даде 
писмено мнението си. Тогава проф. Владимир Георгиев е казал, че защо сега ще 
занимаваме Министъра и пр. По такъв начин станало ясно, че кандидатурата 
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на проф. Дуйчев не е уместна и въпросът бил прекратен. В протокола от 
заседанието на Академичния съвет е писано, че кандидатурата на проф. Иван 
Симеонов Дуйчев се отхвърля поради това, че същият е бил фашист. Също 
така се прави забележка на Факултетния съвет защо е допуснал разглеждане 
на въпроса в Академичния съвет […]9).

Само би могло да се съжалява за осуетения избор, който още веднъж 
доказва невъзможността в тогавашните условия да бъде оползотворена, по 
предназначение, професионалната квалификация и подготовка на Дуйчев в 
областта на архивистиката.

Запазен ръкопис в личния архив на Дуйчев под надслов Архивистика, с 
отбелязана с молив в горния ляв ъгъл дата 9 април 1953 г.9), с голяма вероятност 
може да бъде разглеждан и в контекста на идеята му да се завърне отново на 
преподавателското поприще чрез инициирания конкурс от ФИФ на СУ. Твърде 
възможно e ръкописът да е бил подготвен именно във връзка с конкурса. Този 
неизвестен досега ръкопис на Ив. Дуйчев очевидно е актуализиран вариант на 
циклостилното издание от 1950 г. Посоченият новооткрит ръкопис – структуриран 
тематично в 24 глави, в обем от 384 нестандартни машинописни страници, има 
важно значение за българската професионална архивна общност. 

Новооткритите документални следи в личния архив на Ив. Дуйчев 
свидетелстват, че и след 1950 г. той продължава да има своите ангажименти, 
макар и като хоноруван преподавател по архивистика, във връзка с провежданите 
квалификации на библиотекарите, а не с обучението, за съжаление, на бъдещите 
архивистите след старта на професионалното архивно образование в СУ през 
академичната 1952/1953 г., както и относно квалификацията на работещите в 
създадените на 10 октомври 1951 г. държавни архиви. 

По обясними причини той не е бил сред поканените лектори за провеждането 
на тримесечния курс през 1953 г. за новоназначените в държавните архиви. През 
1956 г. е отхвърлено и предложението на проф. Димитър Косев, обсъждано от 
ръководството на Института за история на Българската комунистическа партия 
(БКП), курс лекции по архивистика да чете именно Дуйчев (Petkova 2011, 92). 

Независимо обаче от посочените обстоятелства Дуйчев продължава да се 
занимава с преподавания по архивистика. 

След създаването на Държавния библиотекарски институт (ДБИ)  
(18 септември 1950 г.), в който се провеждат двугодишни курсове в задочна и 
вечерна форма на обучение, Дуйчев чете лекции по архивистика като хоноруван 
преподавател седем учебни години – от учебната 1951/1952 до учебната 1957/1958 
година, когато преподаването по архивистика там е изцяло прекратено с аргумента, 
че архивни отдели съществуват само в народните библиотеки в София и Пловдив 
(Bogdanov 2014, 47 – 49). От съхранените програми е видно, че първоначалният 
хорариум по архивистика е 30 часа лекции и 30 часа упражнения за учебната 
1951/1952 година11), през следващата – 1952/1953 г., е намален на 16 часа лекции 
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и 16 часа упражнения (Bogdanov 2014, 48). Идеята е обучаваните за библиотечни 
работници да придобият най-общи познания по архивистика поради факта, че 
първоначално в библиотеките се съхраняват и архивни материали, с които в хода 
на работата им ще се наложи да се занимават: [...] Целта на настоящия курс е 
именно тази: – пише в пояснение към програмата Дуйчев – да даде на студента 
в ДБИ общи и елементарни познания по архивоведение, да го запознае с миналото 
на архивното дело, да му даде знания върху употребимата терминология, да 
му обясни същината на документа като основна архивна единица, да му даде 
знания за устройството на един архив, да му посочи начините за издирване, 
проучване, описване, запазване и научно използване на архивните материали. В 
същото време студентът трябва да се запознае с практическата работа над 
архивните материали [...] (Bogdanov 2014,  48).

По наше мнение, именно за тази му преподавателска дейност свидетелстват 
запазените ръкописни бележници в личния му архив в ЦСВП. На този етап са 
открити шест еднотипни такива бележника, като е възможно да съществуват 
и други: 

– бележник, озаглавен от автора Архивистика, датиран 9 май 1953 г. – 2 октом-
ври 1954 г., в който конспективно са разработени теми, посветени на: архивисти-
ката и помощните исторически дисциплини; вътрешните и външните белези на 
документите; хронологията и изворите за българската история12);

– три бележника, обозначени от автора като Архивистика I13), II. Архивисти-
ка14) и III. Архивистика15), като първият от тях, на гърба на твърдата корица съ-
държа разписание на лекции за периода 20 юни – 25 юли 1956 г.; останалите два 
не съдържат посочени датировки, но считаме, че те се отнасят за същия период, 
имайки предвид съдържанието, тематиката и обозначаването им лично от автора 
като поредни;

– бележник с дата 27 май 1958 г., в който са разработени темите за: значението 
на архивите и паметниците на културата16);

– бележник, озаглавен от автора Лекциите по архивистика, с дата 18 май 
1960 г., включващ тема Архивистика и прикрепени към него листове, закрепени с 
кламер, посветени на проблемите за: формите на публикуване на документите; 
външните белези на документите; уредите за писане и архивите17).

Особено внимание от научна гледна точка заслужават трите поредни бележника 
(Архивистика I; II. Архивистика; III. Архивистика), които в своята съвкупност са 
съдържателно и идейно свързани и разкриват тематичния репертоар на лекциите, 
които в сравнение с публикуваните през 1950 г. Лекции по архивистика са 
обогатени с нови теми и проблеми в унисон с развитието на архивната наука и 
практика у нас тогава. 

Част от темите в бележниците са разработени конспективно, а друга част са 
по-подробни, което е обяснимо с факта, че Дуйчев е използвал тези записки, 
когато е изнасял лекциите си. 



52

Русалена Пенджекова-Христева

В съдържателно отношение трите бележника последователно включват 
единайсет теми, като вътрешната номерация на всяка тема започва от лист 
първи: 1) Значение на архивните извори; 2) Документът; 3) Датиране на 
документите; 4) За историческите основи на днешното архивно дело. Общи 
сведения за архивите. История. Термини; 5) Систематизация на архивните 
материали; 6) Комплектуване и научна експертиза; 7) Обработка на архивните 
материали; 8) Врагове на архивите. Съхранение. Реставрация; 9) Бележки 
върху изследователската работа; 10) Използване на архивните материали; 11) 
Издаване на архивните материали. Важно е да бъде отбелязано, че в бележниците 
на места има отрязани или скъсани листове, което насочва към вероятността, 
че е имало и други теми, включени в тях. Свидетелство за това са и листове от 
бележниците, закрепени с кламери, със самостоятелна номерация, но добавени 
към по-късни бележници. 

 Прави впечатление, че темите обхващат най-важните въпроси от архивната 
история, теория, методика и практика. 

Откроена е важната роля на архивните извори от новата епоха и тяхната 
ценност не само за учения изследовател, но и значимостта им за нуждите на 
съвременната практическа, обществена, икономическа и политическа дейност. 
Авторът специално акцентува върху опасността архивните документи да бъдат 
използвани от политиците за техните цели. Обръща особено внимание на 
свещения характер на документалните свидетелства, алгоритъма и методите на 
работа с тях, както и необходимостта от целенасоченото им опазване за нуждите 
на управлението и историческата памет18). 

Направен е кратък преглед на историята и типологията на архивите, с 
подходящо изясняване на специфичната архивна терминология19).

Засегнати са въпросите за документа, вътрешните и външните му белези, в 
частност – методите за датиране20). 

Отделено е място на систематизацията и класификацията на документите по 
архивни фондове и в рамките на фондовете21). По въпроса за систематизацията на 
архивните материали посочва статията на Н. Фомин Систематизация архивных 
материалов (Систематизация на архивните материали), публикувана през 
1937 г. (Fomin 1937). Отбелязва, че заслужава да се резюмират и разгледат 
критично някои от основните негови схващания. Тази статия обаче не е 
включена в библиографията към публикуваните от Дуйчев през 1950 г. Лекции 
по архивистика. Към посочения по-горе ръкопис Архивистика, от 9 април 1953 
г.22), въпросната статия е приложена в машинопис в превод на български език към 
главата Систематизация на архивните материали. 

В сравнение с Лекциите по архивистика (1950 г.), тук Дуйчев въвежда 
и обяснява термина комплектуване. Той отбелязва: [...] Определението 
комплектуване на архивните материали се нуждае от известни разяснения, тъй 
като не е много ясно по своята същина. То идва от латинския глагол compleo 
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„изпълвам, попълвам“; completes „пълен, завършен“. Терминът „комплектуване“ 
при това трябва да се тълкува в смисъл „набавяне“ и „допълване“ на даден 
архив с архивни материали [...]23). Спира се на спецификата на комплектуването 
според профила на съответните архиви и важността на научната експертиза на 
ценността на документите в този процес24). 

Съдържанието на бележниците свидетелства, че Дуйчев актуализира 
перманентно преподавания от него лекционен материал в съответствие 
с новите методически правила и постижения на архивите у нас след 
институционализирането им през 1951 г. Такива са темите за: обработката на 
архивните материали, враговете на архивите, съхранението и реставрацията. 
Същите въпроси не са обект на разработване в издадените от него през 1950 г. 
Лекции по архивистика.

Коректно е да бъде отбелязано, че тези проблеми намират място в 
публикуваните през 1954 г. Правила за комплектуване, обработка, запазване и 
използване на документалните материали от личните и обществените архивни 
фондове и колекции от XIX и ХХ век. (Из опита на Българския исторически архив 
при Държавна библиотека „В. Коларов“25), за чието изготвяне през 1953 г. Дуйчев, 
заедно с проф. Тодор Боров е привлечен и ангажиран като външен консултант. 
Именно това обяснява разработването на посочените теми, разграничението на 
проста и сложна архивна единица и пр. в съответствие с Правилата... от 1954 г.

В сравнение с Лекциите по архивистика от 1950 г. тук Дуйчев поставя 
особен акцент върху приложното изворознание и проучването, описването, 
запазването и научното използване на писмените свидетелства. Въвежда термина 
евристика в значение на помощна историческа дисциплина, необходима 
за издирването на историческите извори (обнародвани и необнародвани) и 
установяване параметрите на изворовата база. През призмата на собствения 
си изследователски опит Ив. Дуйчев разкрива значението на историческите 
извори в инструментариума и професионалната дейност на изследователя. 
Представя етапите, методиката и алгоритъма на работа с историческите 
свидетелства. Спира се на въпросите за публикуването на архивните извори26). 
В заключение отбелязва: [...]Издаването на архивни документи и изобщо на 
извори за бъдещата история е една основна задача за бъдещите историци, 
бидейки състояние на нашата историческа наука много дълго време занапред. 
За нейното публикуване са еднакво призвани както научните работници 
– историците, така и архивните работници, които обработват и пазят 
нашите архивни богатства [...]27).

Посочените бележници са доказателство, че Ив. Дуйчев продължава 
заниманията си по архивистика и след публикуването на Лекциите по архивистика 
(1950 г.). Очевидно през 50-те години на ХХ век, които са изключително съдбоносни 
в личния и професионалния му път, той съзира крехка надежда за завръщането си 
на преподавателското поприще. 
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В следващите години той ще води и други краткосрочни курсове по 
архивистика и някои от специалните исторически дисциплини. 

В спомените си проф. Боряна Христова разказва, че във връзка с идеята за 
възобновяване дейността на Българската археографска комисия към Народната 
библиотека в София през 70-те години на XX век Ив. Дуйчев води едногодишен 
курс по архивистика: [...] Първо се създаде едно ядро от четирима души, избрани 
след специален конкурс, и като първи етап от нашата подготовка за работата, 
беше провеждането на едногодишен курс по архивистика, който беше воден 
от проф. Дуйчев – по два академични часа всеки четвъртък в Заседателната 
зала на библиотеката. По време на тези си лекции Ив. Дуйчев разясняваше 
някои основни въпроси, свързани с обработката на ръкописно-документалното 
наследство, като онагледяваше думите си с оригинални ръкописни паметници 
от фонда на НБКМ [...] (Anchova & Piskova 2014,  284). 

 За воден курс от Ив. Дуйчев по изворознание през 70-те години на ХХ век 
свидетелства наличието на архивна единица в Централния държавен архив (ЦДА) 
във фонда на тогавашното Централно управление на архивите (ЦУА) със заглавие: 
Лекции от Иван Дуйчев за курса по „Историческо изворознание“28). Посочените 
лекции са публикувани от проф. Стефка Петкова (Petkova 2010). Важно е да бъде 
отбелязано, че именно в тези лекции самият Дуйчев казва: [...]Аз участвах преди 
повече от 20 години в уреждането на архивохранилищата у нас [...]29).

За курс лекции, четен от Ив. Дуйчев през 1974 – 1975 г., съобщава и акад. Ва-
сил Гюзелев: [...] „Лекциите по архивистика“ на проф. Ив. Дуйчев имат своята 
история [...]Четени първоначално през есента на 1949 г. пред курса за подготов-
ка на библиотекари, под формата на значително обогатен и осъвременен курс 
по славянска и латинска палеография, те отново бяха изнесени от него пред 
ограничен брой слушатели (предимно млади специалисти — историци и филоло-
зи) през 1974 – 1975 г. в Комитета за култура (КК) [...] (Duychev 1993, 13).

За съжаление, това са епизодични случаи, при които Дуйчев изнася лекции, 
предназначени за ограничена група специалисти, но никога повече не се завръща 
като титуляр на университетската катедра.

 [...] Тогава (средата на 70-те г. на XX век – бел. моя) се бе оформила идеята 
да се създаде школа по палеография и архивистика, възглавявана от проф. Ив. 
Дуйчев, с международно значение, ала и това начинание, подобно на много дру-
ги, остана на степента на опита. Струваше ми се, че самият той вече беше за-
губил афинитет и желание за системно преподаване. Реабилитацията му като 
преподавател в едно извънуниверситетско учреждение очевидно не го вдъхновя-
ваше твърде много [...] – свидетелства акад. Васил Гюзелев (Duychev 1993, 13). 

В съпоставителен аспект е интересно да бъде отбелязано, че в Лекциите 
по архивистика, относно необходимостта от професионална подготовка на 
работещите в архивите, самият Дуйчев обосновава идеята за създаването 
на школа: [...] Когато бъде осъзната напълно нуждата от правилно 
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организиране на нашето архивно дело, тогава ние естествено ще помислим 
малко повече и за подготовката на научни работници в тази област, именно 
за подготовката на архивисти чрез някакви временни курсове или, още по-
добре, чрез някаква школа по архивистика, с всички необходими дисциплини в 
нея [...] (Duychev 1993, 331 – 332). 

Посочените факти и документални свидетелства, които добавят пореден щрих 
към научните интереси и занимания по архивистика на Ив. Дуйчев, позволяват да 
се направят следните изводи. 

– Представените неизвестни досега архивни документи от личния архивен 
фонд на акад. Дуйчев, съхранен в ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, разкриват малко 
познати аспекти от неговата научна лаборатория като изследовател и хоноруван 
преподавател именно в полето на теоретичната и приложната архивистиката, 
което обуславя и въвеждането им в научно обращение30).

– Акад. Ив. Дуйчев и след 1950 г. продължава да има своите ангажименти, свър-
зани с преподавания по архивистика, макар и като хоноруван преподавател в ДБИ 
или като лектор в провеждани различни курсове и квалификации в НБКМ, КК и др. 

– Необходимо в бъдеще е да бъде преосмислен и обективно оценен именно 
през призмата на архивното му наследство приносът на акад. Ив. Дуйчев за 
развитието българската архивна наука, практика и образование през втората 
половина на XX век.

В заключение ще си позволя да цитирам негови думи, които най-
добре илюстрират професионалното му кредо за значението на архивите в 
професионалната дейност на изследователя и транслирането на историческата 
ни памет: [...] Бъдещето – пише Ив. Дуйчев в един от представените бележници 
– ще съди за нас по тези материали, които му оставим: строителство, архивна 
документация, нашата продукция. Значи, проблемът за запазване на днешните 
архиви и създаване на архивите на бъдещето [...].31) Безспорен факт е, че самият 
той е оставил богато и разнообразно архивно наследство, за да може бъдещите 
изследователи, на свой ред, да използват отговорно и професионално тази 
безценна изворова база за още по-задълбочено проучване на неговия житейски 
и професионален път.
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NEW SOURCES FOR THE SCIENTIFIC ACTIVITIES  
AND INTERESTS IN ARCHIVAL SCIENCE  

OF ACAD. IVAN DUYCHEV

Abstract. The article presents unknown documentary evidence from the 
archival heritage of Acad. Ivan Simeonov Duichev (1907 – 1986), stored in the 
Center for Slavic-Byzantine Studies “Prof. Ivan Duychev” (CSVP). In terms of 
content, they represent a valuable historical source, containing information about 
his research activities and interests in archival science in the 50s of the twentieth 
century. The sources and archeographic aspects of the newly discovered document 
are considered. The contributions of Acad. Duychev in the field of theoretical 
archival science after the publication of his “Lectures on archival science” in 1950 
are presented.

Keywords: Acad. Ivan Simeonov Duychev; archival science; unknown 
documentary evidence; archival heritage; archival education 
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