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Създаването на дисертационен труд поставя пред неговия автор 
няколко основни принципа и изисквания, на които той трябва да отговори, 
за да се получи стойностен научен продукт.   

- Да бъде формулирана актуалната тема за разработване. 
- Да познава много добре проблематиката и литературата по нея. 
- Да има определен опит в проблемната област, специално при 

научно-приложни теми. 
- Да познава методологическите основи и инструментариум за 

постигане на поставените цели, задачи и идеи в работата. 
- Да умее да анализира и обобщава документи, данни и факти. 
- Да направи ограничения по отношение разглежданата материя, 

особено ако тя е разисквана активно. 
- Да постави ясни цели, задачи и хипотези, стратегии и др. подобни 

условия за достигане до тезите и за постигане на приносни 
елементи. 

- Да полага съвестни и целенасочени усилия през целия период на 
докторантурата по отношение на разглежданата проблемна област. 

- Да има иновационно мислене и да въведе ново знание, политики и 
идеи, с което да обогати разглежданото научно направление. 

- Да работи съвместно с научния си ръководител. 
- Да намери баланса между теорията и поставените цели при 

изготвянето на крайния продукт, при който тежестта да падне 
върху доминиращото проблемно поле. 

 
 
Поради възникнали проблеми по отношение на научното ръководство 

с докторанта, отнасящи се до цитираните препоръки, кореспондиращи с 
качествата на дисертационния труд, както и с неизпълнения на насоки, 
предварително съгласувани с научния ръководител, становището ще има 
по-нетрадиционен вид. Намирам, че значителна част от посочените 
позиции не са изпълнени, не се познават, или не са присъщи на колегата 
Ганчо Ганчев, което рефлектира върху научните качества и 
съдържателната страна на неговия труд. 

 
 

I. Роля на научния ръководител 
 
Въпреки че в дисертацията на Ганчо Ганчев стои името на научния 

ръководител, съществува неизвестност и еклектика за неговата роля по 
отношение на представената разработка. От една страна, научният 
ръководител е излъчен от катедрата със съгласието на Ганчев. От друга, 
последният  с официални документи, отправени до различни инстанции, 
иска отказ от научния ръководител и се отправят некоректни твърдения за 



изискванията и препоръките на научния ръководител. От трета страна, 
формално се поставя и използва неговото име, без той да има отношение 
или да бъдат съгласувани с него: промяната на темата, измененията в 
текстовете и др. съществени елементи, които имат отношение към 
разработваната и представената тема като краен вариант.  

Липсва най-елементарно уважение и желание за комуникация с 
институцията „научен ръководител“ – независимо кой е той.  

При създадената ситуация на няколко пъти се налагаше да се оттеглям 
от обсъждания на работата, за да не се помисли, че искам да повлияя на 
мнението на дебатиращата разработката колегия. Във всички обсъждания 
колегите отправяха много сериозни бележки към качествата на работата на 
дисертанта. Дори предложих вариант колегата Ганчев да се яви на 
самостоятелна защита като свободен докторант, без да има  нужда от един 
непризнаван от него научен ръководител. 

 
P.S. Имам повече от 30 г. опит в областта на висшето образование 

и наука, но не знам за подобен прецедент в нашата страна на отричане 
ролята и препоръките от страна на научния ръководител. Направих 
запитвания и справки в чужбина и от там получих също такава 
информация. 

Това е причина и от своя страна да отправя писма до ръководните 
нива в Алма Матер за оттегляне и премахване на моето име като научен 
ръководител, след като Г. Ганчев намира, че не съм му полезен и подходящ 
при неговите изследователски дирения и полаганите усилия. Не обичам да 
се натрапвам. 

II.  Актуалност на разработвания в дисертацията научен проблем 

Разработваната проблематика за „Отворения достъп (ОД)“ в 
дисертационния труд от колегата Г. Ганчев има интердисциплинарен и 
теоретико-приложен характер. Тя е много актуална за българската научна 
колегия предвид иновативността и сериозността на проблема. 

Работата по подобна сложна тематична област налага дисертантът да 
познава и да натрупва през периода на своето следване знания в различни 
тематични полета, освен библиотечно-информационни науки и знания в 
областта на: социология, наукознание, информатика, управление на 
публични политики, методи на научни изследвания, образователни 
политики и др. Също да стъпи на сериозен масив от собствени научни 
изследвания в хода на разработката. Те да корелират с идеите на: 
оценяваната проблематика и научната общност в институциите за висше 
образование; субектите, формиращи политиките в тях и създаващи 
научната продукция; потребителите на информация и на библиотеките в 
България. 



В представения за защита вариант от нея са извадени и липсват 
възлови въпроси, свързани приоритетно с представяне на експертното 
становище на ръководните нива и на учени в университетите, които имат 
отговорности и ангажименти да регулират политиките и действията в тях. 
Доброто познаване или непознаване от тези субекти на процесите и 
настъпващите изменения в научния фон и в комуникациите в него са от 
възлово значение за въвеждане на политики и на мандати за „отворен 
достъп“ както в съответното висше училище (ВУ), така и в системата на 
висше образование и наука в нашата страна. Още повече, че в случая е 
необходимо да се спазват и принципите на автономия на висшите 
училища. 

III.  Състояние и качества на разработката 
 
Представеният за защита дисертационен труд се състои от увод, три 

глави: 
- Трансформациите  към отворения достъп в научните комуникации; 
- Отвореният достъп по света – разпространение, модели, политики; 
- Отвореният достъп в България – разпространение, модели, 

политики. 
Той е в общ обем от 261 страници. Към него има включени: 
- Заключение; 
- Използвана литература; 
- Списък на публикациите по темата; 
- Приложения; 
- Списък на фигурите. 
 
Прави впечатление липсата на списък на отговорилите на анкетата 

библиотеки, както и на приложения с данни за анкетираните 
представители на университетската колегия. Намирам този пропуск за 
сериозен недостатък в разработката. (Въпросът ще бъде коментиран по-
надолу.)      

Във формален план в структурно отношение работата е добре 
композирана. Тя отговоря на изискванията за оформяне на един 
дисертационен труд.  

 
Първа и Втора глава са с общ обем от 122 с. Те са написани 

коректно, вярно отразяват тенденциите в международната практика. 
Авторът се е  позовавал на разнообразни документи. Основно са ползвани 
много добре софистицираните възможности и потенциал на БД и 
указатели за издания на отворен достъп като: DOAJ (Directory of Open 
Access Journals), DOAR The Directory of Open Access Repositories ROAR 
(Registry of Open Access Repositories) DOAB (Directory of Open Access 
Books) и др.п., което е облекчило дисертанта. Текстът е съставен 



интелигентно, смислено и много грамотно. Анализите отговарят на 
акцентите за развитието и приложението в  науката и висшето образование 
на отворения достъп. Правилно са представени налаганите и 
възприеманите стратегии от учени, издатели, научни организации, 
правителствени нива, международни институции и др. заинтересувани 
субекти по отношение въвеждането на феномена ОД, както и за техните 
позиции и мерки за бъдещото му развитие и налагане в комуникационната 
верига.  

Като сериозен недостатък в двете глави трябва да бъде очертан 
въпросът с неравнопоставеността и крайно ограниченото третиране на 
темата за отворения достъп в библиотеките, което е много важно за защита 
на темата и на тезите, предмет на дисертацията. Това е основна задача и 
цел на докторанта: да направи оценка за състоянието и използването от 
библиотеките, както и на тяхната роля, действия  и място в процеса на 
приложението на ОД. По този начин се губи и размива основният замисъл, 
оповестен в заглавието на работата – „университетските библиотеки“ (УБ). 

 
Третата глава е основна за дисертацията. Тя е с обем от около 90 

страници. Именно в нея трябва да проличат качествата на колегата Ганчев 
да съумее да приложи разнообразни подходи и методи за извеждане на 
тезите, защита на хипотезите. За постигане на достоверност на анализите, 
на предлаганите политики и на крайните изводи. 

Още в заглавието на настоящата глава  се съзира сериозен пропуск. 
Както бе посочено, тя е с название „Отвореният достъп в България – 
разпространение, модели, политики“. Няма ключовото понятие – 
„университетски библиотеки“ - основният субект на работата. Явно се 
следва моделът на Втората глава, в която бе посочено, че едвам се 
прокрадва идеята за УБ. Струва ми се, че тази глава е трябвало да бъде 
разделена на две самостоятелно обособени глави, за да бъдат откроени 
базовите цели и постановки в разработката. 

В началните текстове на Трета глава дисертантът е направил 
сравнително сполучлив анализ за тенденциите, свързани с ОД издателската 
политика в страната. Не съм очарован от факта, че данните от анкетата с 
издателите датират от 2011 г. При бързата промяна на тенденциите на 
пазара на информация е желателно дисертантът да представи по-актуална 
картина. Струва ми се, че тази неравномерност във времевите отрязъци е 
показателна за кривата в темпорален план в разработката на колегата 
Ганчев. 

Считам, че основната цел, поставена от дисертанта да направи анализ 
за състоянието на ОД в България, е изначало сбъркана поради изваждането 
от комуникационната верига основни субекти в нея, от които зависят 
политиките за въвеждане, активизиране и налагане на ОД в науката, 
респективно в университетите и техните библиотеки. Това са ръководните 



нива в университетите в лицето на ректорите, а също така и 
представителите на различните научни направления във висшите училища.  

Подобен извод се основава и на факти, сочени в становището, които 
водят до заключения, че дисертантът не може да използва и прилага 
коректно научни методи за събиране и екстраполиране на данни.  

Тук се крият фундаменталните ни различия с колегата Ганчев. В 
замисъла на работата бяхме набелязали експертно интервю с ректорите. 
Поради наближаването на крайния срок за предаване на работата (до края 
на изтичане на официалния срок за докторантурата - 2013 г., нямах 
постъпила нито една глава от работата на Ганчев). Това наложи, с 
компромис на катедрата, както и от моя страна, да бъде продължен срокът 
с една година). Той реши да прави анкета, вместо набелязаното експертно 
интервю (Приложение 3, стр. 249). Предупредих колегата, че начинът, по  
който предвижда търсенето и отразяването на мнението на подобни 
високоотговорни нива с подобна анкета е обречен на неуспех. Така и 
стана. Само около 7 висши училища от общо 51 представиха попълнената 
анкетна карта. При това не от най-реномираните ВУ, което не дава 
основание за представителност на данните. В предния вариант на работата 
бяха представени данните, в настоящия вариант липсват. При отсъствието 
на мнението и становищата на ръководителите на университетите е 
трудно, дори невъзможно да се говори за тенденции в тях и в техните 
библиотеки, които са функция от образователната и научната дейност във 
ВУ. 

Тезата ми за непознаване на методологията за изследвания от страна 
на Ганчев се потвърждава и в раздел 3.4.2. Потребители на 
университетските библиотеки и репозиториумите  - анкета с читатели на 
библиотеките, с. 207. Аналогии на този извод се съдържат и в анкетата, 
предложена за попълване от ръководителите на библиотеките, където 
могат да бъдат забелязани известни противоречия в отговорите, както и 
самият докторант коментира.  

Специално при анкетирането на потребителите подходът не е 
правилен, което води до изкривяване на данните, а  оттам и на анализите и 
на крайните изводи и препоръки в работата. По този начин се създава 
чувството у четящите за абсолютно непознаване на нагласите на групите 
потребители в УБ. В случая маркирам само проблема. На стр. 170 се 
уточнява следното: „Преобладаващият профил на анкетираните е: 
редовен/а студент/ка, предимно от 2-ри и 3-ти курс, посещаващ 
библиотеката по-често от веднъж месечно“. На 170 с. е посочена извадката 
– 247 души. Съществуват различни групи потребители на УБ - студенти, 
преподаватели, специалисти, администратори и др. Вътре в тях също има 
многообразие – на студенти от различен курс, от различни ВУ и 
специалности, на преподаватели от разнородни професионални 
направления – хуманитари, представители на точни науки и др. Не е 



коректно  в подобно изследване за нагласи да бъдат поставени под един 
знаменател всички групи и да се налага становище за представителност на 
изследването. Всъщност докторантът дава сведения и извършва анализ за 
една група потребители – студентската аудитория. По този начин се 
създава впечатление, че това са единствените ползватели на УБ (въпреки 
че в анкетната карта съществуват и други позиции за професионална 
насоченост). В оценките на анкетите не се споменава за научно-
преподавателския състав, който е най-сериозният потребител на научна 
периодика, БД и на информация в режим на ОД. Никъде в приложенията 
няма допълнителни по-подробни сведения за групите потребители. 

Не бих желал също така да навлизам в подробности по отношение на 
това, какво според автора се включва в понятието ОД при анкетирането - 
цитирам на стр. 207: „…декларират, че ползват материали с отворен 
достъп на свои преподаватели и/или колеги. Това може да става по 
различни начини - чрез интернет достъп до някои образователни 
сайтове, до обучителни програми на самите университети от типа 
“Moodle”…“.  

Недоброто владеене от страна на дисертанта на методите на научното 
изследване водят до там, че значителна част от представения емпиричен 
материал в Трета глава служи за уплътняване и натрупване на текст в 
работата, вместо до конкретни научни достойнства и ясни научни 
стойности. 

Намирам, че посочените недостатъци рефлектират върху част от 
приносните моменти, изведени от колегата Ганчев на стр. 232 и 233: 

- От тези с теоретичен характер - принос 2 (Анализ на държавните и 
институционални политики на отворения достъп в България.) 

- От приносите с приложен характер - 4, 5, 6 (Проучване на 
политиките и евентуалните бъдещи действия на българските УБ по 
отношение на ОД чрез анкета с техните потребители; Проучване на 
потребителските практики, навици, нагласи  и желания по 
отношение на УБ и на ОД чрез анкета с потребителите 
(читателите) на ЦБ на 10 от най-големите софийски университети;  
Набелязване на тенденциите и посочване на възможни пътища и 
модели за развитие на ОД в България и в българските УБ въз 
основа на извършените изследвания и на направените анализи и 
изводи.). 

 
IV.  Заключение 

 
Дисертационният труд е актуален, полезен и необходим.  
Считам обаче, че колегата Ганчо Ганчев не е успял да намери баланса 

в своята работа между теоретичните постановки, в първите две глави със 



ситуацията на разглеждания проблем за отворения достъп в България. Това 
е причина да дам недобра оценка за разработката.  

Синтезирано два са най-основните недостатъка в  дисертационния 
труд: 

- Заглавието на темата не кореспондира със съдържанието.  
- Непредставителни данни в частта, свързана с емпиричното изследване.  
(Посочените становища са отразени и при обсъждането на работата в 

катедрата. Дисертантът не се е съобразил с тях. За справка може да се 
прегледа протоколът от обсъждането от 09.09.2014 г. в катедра БИНКП.) 

 
По-голямата част от проблемите, свързани с липсата на качества на  

представения вариант за защита, се коренят в недостатъчно познаване и 
прилагане на използваните от Ганчев научни методи и недобросъвестното 
му отношение към задълженията през периода на разработването на 
работата. Последното доведе и до избързване в крайната фаза на 
разработката, както и до незачитане мнението на „формалния или 
неформалния“ научен ръководител.  

 
Няма научен ръководител, който не би се радвал на успехите на 

своите възпитаници, било те студенти или докторанти, който не би ги 
подкрепил, поощрил, насочил и поемащ отговорности в деликатни и 
отговорни за тях моменти. Който да не забрави трудните моменти през 
годините, в рамките на едно научно ръководство, да не преглътне 
определени разочарования в името на крайната цел – успехът на един млад 
човек, развитието на научното знание и етиката в науката. Подобна е 
участта на учителя. В случая не мога да процедирам по подобен начин. 
Нарушени са основни академични принципи. Липсват сериозно проведени 
научни дирения и резултати, които да доведат до положителен краен 
успех. 

В заключение считам, че дисертационният труд „Отвореният 
достъп и научните комуникации и влиянието им върху 
университетските библиотеки в България“ не притежава 
достойнствата и качествата и не отговаря на изискванията за 
присъждане на образователната и научна степен „доктор“.  

Това ми дава основание да НЕ предложа на колегата Ганчо 
Марков Ганчев да бъде присъдена ОНС „доктор“. 
 

София, 8 ноември 2014 г.                      
        Съставил становището: 
(проф. д-р Александър Димчев) 


