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Анотация 

Курсът запознава студентите от магисърската степен в 
специалността Архивистика и документалистика с основните 
направления и развитието на информатиката и информационните 
технологии и приложението им в работата на архиви, музеи и 
библиотеки. Съществена част от курса е представянето на 
технологиите за съхранение, разпространение  и обработване на 
информация, които са стандарт за съвременните информационни 
системи. Комуникационната ориентираност и информационната 
обезпеченост на обществото изисква нов начин на работа в 
традиционните и електронните архиви. Съпоставянето на методите 
за информационно осигуряване в архивите с тези, използвани в 
музеи и библиотеки, обогатява тематичния кръг на курса с оглед на 
бъдещата професионална реализация на студентите. 

На базата на основните познания в областта на компютърната 
информатика се разглежда архитектурата на съвременните 
компютърни системи по отношение на използвания софтуер на 



системно и приложно ниво и възможностите за поддържане на 
компютърни мрежи и интернет-комуникации. Особено внимание се 
отделя на компютърния текстов документ, на различните формати за 
съхранение на текстова информация, на методите за дигитализиране 
на документи. Стандартите за работа с електронни документи и 
документи с електронен подпис, както и за вътрешноведомствена 
комуникация с електронни документи определят изискванията при 
архивирането им и при комплектуването на електронни архивни 
фондове. Създаването и поддържането на информационни бази 
данни както и търсенето на информация в такива системи с данни от 
структуриран и неструктуриран тип образуват следващия акцент в 
курса.  

Търсенето, публикуването на информация в глобалната 
компютърна мрежа, стандратите за обмен на съобщения на 
индивидуално и групово ниво в интернет, както и средствата за 
работа с хипертекстови документи и мултимедийни бази данни в 
онлайн режим допълват представата за информационните 
технологии, които могат да бъдат в полза на бъдещите архивисти.  
 
Теми 
Лекции 
1 Предмет и понятие за компютърна информатика, 
приложение на информатиката в архиви, музеи и библиотеки – 
прилики и отлики. 3 
2 Архивна информатика – предмет, област на изследване и 
приложение. 2 
3 Компоненти на компютризирания офис и архив – апаратна 
среда – автоматизирани работни места. 3 
4 Понятие за машиночитаем и електронен документ, 
стандарти и законови разпоредби. Носители и среда на съхранение.
  3 
5 Средства за създаване на електронни документи – 
текстообработващи системи. Дигитализиране на традиционни 
документи. 3 
6 Модел за управлението на електронния запис (ERMS) и 
електронния документ (EDMS). Терминология, класификационна 
схема.  4 
7 Достъп и съхранение на електронни записи. Рефериране, 
търсене и административни функции. Функционалност. 3 



8 Нефункционални изисквания за електронни записи, 
технически стандарти. Метаданни – принципи на създаване, основни 
елементи. 4 
9 ISAD – Международни стандарти за архивно описание. 
Терминология, информационен модел на йерархичното описание на 
документи. 4 
10 Модели за бази данни, конструиране на релационни бази 
данни за архивно описание. 4 
11 Софтуер за архивен мениджмънт. Примери за използване, 
предимства и недостатъци на програмите (ADLIB, ARGUS, CALM, 
CORA, ISIS и др.) 3 
12 Бази данни за архивно описание с MS Access и ISIS. 
Редактиране и манипулиране на записи в релационни бази данни. 
Информационни запитвания. 2 
13 Обществени бази данни – изграждане и функциониране. 3 
14 Компютърни мрежи и комуникации – основни понятия. 
Архивите в интернет.  2 
15 Перспективи на развитие 2 
 
Семинарни занятия 
1 Конструкция на компютърните системи – елементи и 
функциониране. 2 
2 Информационни носители, среда на съхранение, 
технологични и функционални изисквания за съхранението на 
електронния запис. 2 
3 Автоматизация на документооборота в съвременни офис 
системи. 2 
4 Системи за текстообработка, документни формати, 
дигитализиране на традиционни документи, електронен архив. 2 
5 Работа с бази данни, конструиране на текстови бази данни 
с ISIS и Access. 2 
6 Информационни запитвания, информационно търсещи 
системи. Описание на документи и метаданни. 2 
7 Компютърни мрежи и комуникации – апаратна и 
програмна среда. Интернет-комуникации и онлайн бази данни, 
архивите в интернет. 3 
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