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С признаването ни за културна институция от преди два дни ние добиваме възможност
за участие в проекти, които да подпомогнат организацията и съхранението на
документалния фонд на България каза на среща с журналисти Светлана Кръстева,
началник отдел „Държавен архив” – Видин, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин.
Тя посочи, че документалният фонд, който те съхраняват става вече движимо културно
наследство на страната ни. На срещата с представителите на медиите във Видин бяха
показани най- ценните постъпления в Държавния архив. От днес той вече притежава
нов Методически кодекс, което е указание за работа с учрежденията, за обработка на
документи, тяхното съхранение и използване. В шест свитъка на новия кодекс са
обхванати всички моменти от дейността на архивистите, като в шестия свитък е
обхваната работата с електронни документи и електронно архивиране. “Това е едно
поле на архивиране, което се развива с часове и вероятно този шести свитък ще бъде
най-преиздавания, защото всяка новост в електронното архивиране и електронните
технологии ще предизвиква нова промяна и в методиката”, допълни още Светлана
Кръстева. 2013 година е изключително успешна за „Държавен архив”-Видин с оглед на
постъпленията на документи от лични и учрежденски фондообразователи. През 2013
година в “Държавен архив”-Видин са постъпили ценни дарения за Илия Цанов,
известен видински адвокат, защитник на ботевите четници и външен министър в
правителството на Петко Каравелов. Чрез СУ “Св.Климент Охридски” е получено и
допълнително постъпление на документи на Митко Лачев - историк, изследовател,
колекционер, който е почетен гражданин на град Видин. Личен фонд от два албума от
историческия кръжок, с който е работил, е предоставил и Петко Кичашки- историк,
учител и общественик от град Видин. Ценно документално наследство за Държавен
архив - Видин е предала и съпругата на професор Георги Митов- доктор по
микробиология и изявен български учен в сферата на микробиологията. Трето
постъпление от шаржове и снимки са получени от видинския художник Красимир
Кръстев. Благодарение на писателя Владимир Зарев в Държавен архив - Видин е
постъпил документален фонд от близо 50 снимки и албуми от живота на академик
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Пантелей Зарев и неговото семейство от периода 1928 година. Допълнителни
документи са получени и към фонда на основателя на видинския музей Васил Атанасов
от неговият внук. От правнука на доктор Бърни Бончев - лекар, кмет и общественик са
получени последните тефтерчета на доктор Бончев. През този месец Държавен архив Видин ще проведе научна конференция с международно участие на тема:
«Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и
Тимошко(19-20век), която ще се проведе на 24 и 25 октомври и работна среща на 28
октомври с представители на фондообразувателите на Държавен архив-Видин, на
която ще бъдат презентирани новия Методически кодекс, Информационната система на
държавните архиви и проектът АПЕКС- „Портал на европейските архиви- мрежа за
върхови постижения”. Срещата по повод професионалния празник на видинските
архивисти с представителите на медиите приключи с почепка на пудинг, направен по
рецепта от едно от тефтерчетата на доктор Бърни Бончев, което е притежавал през
1950 година.
Радио “Фокус”- Видин
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