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І. Актуалност и значимост на разработвания проблем в дисертационния 

труд. 

Дисертационният труд е посветен на темата за учебно-помощните издания на 

литературната класика в България (1990–2010 г.), която се разглежда в два аспекта:  

 тяхното място и значение за издателските стратегии и практики и по-

специално типологичните, редакционно-издателските, пазарните и маркетинговите 

проблеми при подготовката, производството и разпространението на учебно-помощни 

издания и формирането им като издателски поредици; 

 теоретичен анализ на типологията, изискванията към съдържанието и 

принципите на подготовка на на учебно-помощните издания на литературната класика. 

Темата е слабо изследвана по отношение на хронологичен обхват и 

дълбочинност, особено в контекста на социокомуникативната и културологична среда, 

която има решаващо значение за оформяне на това самостоятелно течение с вековна 

история в издателската дейност в България. Разглеждането на проблема в проекциите 

на литературното обучение и образование и на издаването на художествена литература 

и по-специално на литературна класика, очертава нови неизследвани полета и 

тенденции, което обогатява теоретичната база за изследвания на съвременното 

образование, на развитието на българското книгоиздаване, формирането на културната 

среда, в която съществен дял имат най-високите постижения на българската 

литературна класика и образци от световната литература, обогатени с литературна 

критика. 

ІІ. Кратка аналитична характеристика на съдържанието. Цел, обект, 

предмет и методология на изследването. 

Основната цел на разработеният дисертационен труд от Малина Димитрова е 

дефинирана в логическата последователност от създаването на издателски проект до 

неговото практическо реализиране на базата на класификация на видовете и типовете 

учебно-помощни издания на класическа литература в съответствие с целевото им 

предназначение и читателския адрес, като се проследяват процесите на формиране, 

утвърждаване и функциониране на учебно-помощните издания на класическа 

литература в България.  

На тази база докторантката извежда хипотезата,  че „учебно-помощните издания 

на литературната класика са отделна категория издания, многоаспектно издателско 

явление и социалнозначим издателски сегмент, на който се отделя по-особено 



внимание от страна на държавата, и който по брой заглавия и по тираж се нарежда сред 

лидерите в издателския бранш”.  

В съответствие с поставената цел са дефинирани и основните задачи на 

изследването, които обхващат следните аспекти:  

● Обосноваване на необходимостта от учебно-помощните издания на 

литературната класика чрез цялостно системно изследване, включващо социо-

културологичните аспекти – аудитория, пазарна среда, регулаторна рамка 

(образователни изисквания по литература);  

● Систематизиране на функционалните качества на поредиците, в съответствие 

със съвременните образователни потребности, принципите на структуриране на 

поредиците, обосноваване на редакционните решения в съответствие с издателските 

стратегии и практики на водещи издателства;  

● Изследване на трансформациите в типологическите особености и очертаване 

на нови тенденции в развитието на съвременното литературно-художествено и учебно 

книгоиздаване  

Съответно за постигане на изследователската цел и задачи са идентифицирани 

обекта и предмета на изследването: 

Обект на изследването са всички познати на българския пазар учебно-помощни 

издания на класическа литература през периода 1990–2010 година.  

Предмет на изследването е комплексът от съвременни издателски стратегии и 

практики в областта на издаването на учебно-помощни издания на класическа 

литература, разгледани като комплекс от дейности по издаването и налагането им на 

пазара.  

Използваните изследователски методи са традиционните за научните области 

книгознание, литературознание, изкуствознание и съответно тяхното приложение в 

редакционно-издателските дейности и процеси: ретроспективно-историографски 

анализ, съпоставителен анализ на учебно и масово литературно-художествено 

книгоиздаване; типологичен и функционален анализ на поредиците, многокритериален 

анализ на структурата и съдържанието на поредиците,  

Дисертационният труд е с обем 207 страници основен текст и е онагледен с 18 

фигури. Изложението е конструирано в увод, три глави и заключение. 

Приложението от 29 страници съдържа анкети с издатели, редактори и 

съставители на поредици, фрагменти от изследваните издания и визуални приложения 

на корици. 



Библиографската справка включва тематично подбрани заглавия, доминиращо 

на български език, също и на руски и английски. 

В Увода на дисертационния труд е представена концепцията, като са изложени 

хипотезата, темата, обектът, предметът, обхватът, основната цел и подцелите, 

определени са задачите на изследването. Докторантката излага мотивите си за 

провеждане на изследване по посочената тема, като доизяснява защитаваните тези в 

аспекта на необходимостта от учебно-помощни издания на класическа литература, 

съвременното им състояние и тенденциите за развитие и присъствие в 

книгоиздателския сектор и в бъдеще. 

Изследването последователно се представя в трите глави на изследването. 

В Първа глава се очертава появата и институционализирането на учебно-

помощните издания за литературната класика, като в систематизиран вид се представят 

предпоставките, възникнали в един дълъг период – от 1900 до 2012 г., възприетите 

критерии, съответстващи на социо-културната и комуникационна инфраструктура, за 

създаване на поредиците, концептуалният модел, който устойчиво присъства през 

отделните периоди и утвърждава високи естетически и образователни критерии. 

Специален акцент в изследването е създаването и утвърждаването на първата поредица 

- „Ученишка библиотека” (1900-1902 г.)., като е направен структурно-съдържателен 

анализ, експлицирани са елементите, процесите по оформянето, издаването и 

пласмента на издателската поредица. 

Последователно са дефинирани понятията по отношение на типологията на 

учебно-помощните издания на литературната класика, адаптирани издания, 

характеристиките на учебно-помощните издания на литературната класика като 

издателски поредици. Направен е структурно-съдържателен анализ на учебно-

помощните издания, включително и включването на литературно-критическа статия 

при разработването на структурата на изданието..  

Във Втора глава се представя съпоставителен анализ на различните видове 

учебно-помощни издания на класическата литература в България за 20-годишен период 

(1990-2010). Представени са видовете поредици според концепцията и 

структурносъдържателните им характеристики. Очертани са характерните особености 

на конвенционалните и комерсиалните поредици по отношение на техните външни 

характеристики - художествено оформление, корица, титулни страници.   

В изводите се обобщават резултатите от изследването във втора глава, като се 

очертават двете основни тенденции в редакторските концепции и се систематизират 



критериите за значимост, функционалност и съгласуваност на структурните елементи в 

различните видове поредици и тяхното организиране като система от знания. 

В Трета глава се конкретизира пазарните стратегии и практики за реализация 

на учебно-помощните издания на литературна класика, като са анализирани пазарния 

сегмент  и конкурентите, включително рентабилност и потенциал за  реализация на 

поредиците, уреждане на авторските права, представени са пазарни стратегии и 

практики на издателствата. Вторият раздел на трета глава съдържа подробно 

систематизирано представяне на пазарната ниша, аудиторията, различните средства и 

подходи за конкурантно предимство (стратегията на отказа, стратегия на вакантната 

ниша, диверсификация). Последователно се разкриват спецификите на учебно-

помощните издания като пазарен продукт, различните подходи за убеждение на 

потребителя (изборност при решението за покупка, взаимозаменяемост, субекти на 

вземане на решението за покупка, влиянието на сезоните, комплектност). Дадени са 

основните характеристики на рекламните и промоционални стратегии, видовете 

рекламни механизми, илюстрирани с конкретни примери от съвременната практика. 

В Заключението се прави обобщение на постигнатите резултати от решаването 

на основните задачи на изследването. Обосновават се основните резултати, които могат 

да се обобщят в три основни групи: 

 Експлициране на типологията на учебно-помощните издания на 

класическата литература в техния структурно-съдържателен аспект и 

обосноваване на тезата, че те са необходим надграждащ елемент на 

оразователния контент по литература 

 Очертаване на продуктивните издателски идеи и стратегии при подбора и 

структурирането на съдържанието на изданието като концепция и образец 

за качество на една ученическа литературнохудожествена поредица; 

 Анализ и оценка на пазарните реалности и пазарните стратегии, 

прилагани през разглеждания период от издателствата на тези поредици. 

ІІІ. Основни научни и приложни приноси в дисертационния труд . 

В обобщение на изследванията към всяка глава и в заключението на 

дисертационния труд се дава обобщена характеристика на резултатите от изследването 

и се очертават основните области, в които докторантката претендира за приноси.  

Те могат да се обобщят основно като теоретични и приложни в научните 

области книгознание, информационно осигуряване на образователния процес в 



областта на класическата литература, субдисциплинните области на редакционно-

издателските дейности, дизайна на печатните издания. 

1. Многоаспектно, систематизирано изследване на учебно-помощните 

издания на литературната класика като издателски поредици и обосноваване на 

системен модел от институционални, редакционноиздателски, концептуални, пазарни и 

маркетингови стратегии и практики. 

2. Дефиниране на понятието учебно-помощно издание на литературната 

класика. 

3. Класификация на типологията на понятието учебно-помощно издание на 

литературната класика. 

4. Проучване, извличане на съществени данни и систематизиране на голям 

обем информация за развитието на концепцията за учебно-помощните поредици за 

период от един век 

5. Обогатяване на теоретичната база на книгознанието и субдисциплинните 

области на издателско-редакционните дейности с направеният съпоставителен анализ и 

класифициране на издателските стратегии и практики при структурирането на учебно-

помощните издания на литературната класика под влиянието на пазарните реалности.  

ІV. Критични бележки 

Представената дисертационния труд е цялостно многоаспектно изследване на 

учебно-приложните издания на литературната класика  и тяхното обособяване като 

поредици. 

Трябва да се отбележи, че от изложението личи умението на докторантката за 

провеждане на самостоятелно изследване, за което допринася теоретичната подготовка, 

висока езикова култура, не на последно място и личното отношение към темата, в което 

проличава и натрупан собствен практически опит в областта на книгоиздаването. 

На тази база докторантката би имала достатъчни основания за изказване на по-

категорична лична позиция по дискусионните въпроси относно мястото на 

институциите и регулаторните механизми за утвърждаване на добрите практики на 

издаването на учебно-приложни издания като поредици.  

V. Оценка на автореферата. 

Представеният автореферат отразява синтезирано, ясно и точно съдържанието 

на дисертационния труд. 



VІ. Публикации по темата. 

Докторантът е представил общо 6 научни публикации, които са по темата на 

дисертационния труд, 3 са публикувани в сборници от научни конференции, 1 е 

публикувана в електронно издание, 2 са под печат. 

VІІ. Цитирания. 

Цитиранията в дисертационния труд са внушителни по брой -207 заглавия, което 

е показател за проучения огромен обем източници, тематично свързани с разработвания 

проблем. От изложението личи поддържането на актуално равнище на информираност 

и осведоменост по отношение на книгоиздаването, специално на литература за ученика, 

трансформациите в тази област през последните 20 години. 

Посочените източници са цитирани в съответствие с правилата за 

библиографско описание и библиографско цитиране.  

VІІІ. Заключение. 

Оценката за научно изследване, обект на дисертационния труд е положителна: 

изключително обемен изследователски труд, основан на проучване, систематизиране и 

оценяване на голям обем релевантни източници. Дисертационния труд е много добре 

структуриран. Изложената концепция на дисертационния труд е подчинена на 

възприетия подход на изследването, точно са изложени аргументите, обосноваващи 

хипотезата, обекта и предмета на изследването. Приложените илюстрации онагледяват 

и дообогатяват изложението и свидетелстват за задълбочено собствено проучване в 

един голям времеви диапазон (1900 – 2000 г.). 

Дисертационният труд е с приносно научно-приложно значение. 

Основавайки се на тези аргументи, изказвам заключението, че дисертационният 

труд напълно отговаря на изискванията за присъждане на образователната и научна 

степен “доктор”. Предлагам на уважаемото научно жури да присъди на Малина 

Димитрова образователната и научна степен „доктор”.  

София, 08 септември 2015 г.  РЕЦЕНЗЕНТ:  

проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева 


