ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ХХІV СРЕЩА
НА ГРУПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АРХИВИ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Имам удоволствието да Ви приветствам с добре дошли на настоящата среща! Вашият
форум заема важно място в рамките на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз и има голямо значение не само за развитието на архивното дело, но и за
запознаването на всички държави-участнички с инициативите по опазване и
разпространение на документалното богатство на Европа. За нас като българи е чест, че
ръководителите на националните архиви на страните-членки на ЕС са събрани по такъв
повод тук – в София. Не се съмнявам, че Вашата съвместна дейност ще доведе до
позитивни резултати и ще даде тласък на по-нататъшното развитие на европейските
архиви. Тяхната роля не бива никога да бъде подценявана, защото благодарение на
запазените страници от миналото, съвременните държави изграждат своите механизми на
развитие, принципи на управление и визии за бъдещ просперитет. В този смисъл архивите
имат не само своето историческо значение, но и са своеобразен мост между миналото и
бъдещето.
За да изпълнят мисията си европейските архивни институции все повече използват
съвременните технологии. Електронното архивиране, което е застъпено в програмата на
тази среща, безспорно показа и доказа своите предимства при опазването и използването
на документалното наследство. Неговото дигитализиране не само облекчава
съхранението, но и дава ценни предимства на потребителите за лесен достъп до
издирваните от тях документи. Тази все по-голяма отвореност на архивите обаче носи със
себе си и някои рискове и въпросът за тяхното предотвратяване ще бъде основен в
настоящата среща. Имам предвид Регламента за защита на личните данни, залегнал като
един от основните въпроси, които предстои да бъдат разгледани тук. Убеден съм, че
изказаните компетентни мнения ще залегнат в основата на бъдещата сигурност както на
самите документи, така и на техните потребители.
Като Ви приветствам още веднъж с добре дошли, Ви пожелавам ползотворна дейност и
удовлетворение от постигнатите резултати.
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