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РЕЦЕНЗИЯ 

 

 

от проф. дфн Оля Борисова Харизанова 

 

член на научното жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки  

(Книгознание, библиотекознание и библиография) за  

дисертационен труд на Ганчо Марков Ганчев на  

тема „Отвореният достъп в научните комуникации и влиянието му върху университетските 

библиотеки в България“ 

 
 

За рецензия е предоставен дисертационен труд и автореферат към него от Ганчо Марков Ганчев 

– докторант в задочна форма в катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ 

(Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“). С решение на Факултетния съвет на 

Философски факултет (30.09.2014 г.) е избрано жури, назначено със заповед на Ректора на Софийския 

университет (№ РД 38-498/02.10.2014), във връзка с което е настоящата рецензия. 

 

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТОРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

Ганчо Ганчев е зачислен като докторант към катедра „Библиотекознание, научна информация 

и културна политика“ със заповед на № РД 20-947/09.07.2010 г.  с период на обучение 10.07.2010 – 

10.07.2013.  Извършена е трансформация от редовен в задочен докторант със заповед № РД 20-

411/26.02.2013 г.  и срок на обучение до 10.08.2013 г. Срокът е удължен с една година до 10.08.2014  г. 

със заповед № РД 20-877/11.07.2014 г. Ганчо Ганчев е отчислен като докторант от същата дата със 

заповед № РД 20-1574/06.10.2014 г.  

Предоставената от докторанта автобиография е пределно лаконична, но от нея все пак е видно, 

че през 1984 г. Ганчо Ганчев е завършил Славянска филология (Полски език), а през 2005 г. – 

магистърска програма „Библиотечно информационни науки и културна политика“. От 2003 г. до 

момента работи като библиотекар-експерт в отдел „Комплектуване“ на Националната библиотека „Св. 

Св. Кирил и Методий“. От 1997 г. до сега има поредица от публикации в периодичния печат и изяви 

като сценарист на предавания в електронни медии. 

По темата на дисертацията Ганчо Ганчев е посочил четири публикации (стр. 246). 

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационният труд е 261 страници, от които: 13 страници списък с използвана литература 

(204 заглавия, най-вече онлайн базирани); 9 страници приложения (3 броя); 7 страници списък на 

„фигури“. Структурата на текста е както следва: увод, три глави, заключение, използвана литература, 

списък на публикациите по темата, приложения, списък на фигурите.  

  В увода са формулирани обект, предмет, цел, задачи, актуалност, хипотези, използвани методи. 

Представени са на кратко трите глави на дисертацията. По-конкретно, обектът на дисертационния 

труд е определен както следва: „научната комуникация като система от елементи и процеси, както и 

тяхната трансформация във времето“ (стр. 7). Предмет на разработката е „отвореният достъп до 

научната литература, като една от най-актуалните и най-значимите трансформации в системата на 

научната комуникация“ (стр. 7). Целта на дисертацията е указана също на стр. 7 и тя гласи следното: 

„установяване на актуалното състояние на отворения достъп и на досегашното му развитие – в световен 

мащаб, в България и в частност в българските университетски библиотеки – и набелязване на 

тенденции и възможни модели за неговото бъдещо развитие в нашата страна“. Авторът на 

дисертацията е споделил на стр. 9 следното относно задачите на труда: „Да направи подробен 
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количествен анализ на отворения достъп по света и в нашата страна във всичките му форми и степени. 

Да направи сравнителен анализ между отделните форми в съдържателен, географски и времеви план, 

а също и сравнителен анализ на литературата с ОД с научната литература в цялост. Да изследва 

политиките по отношение на отворения достъп на издатели, организации, финансиращи научни 

изследвания, университети, както и държавните такива. Да проучи нагласите по отношение на 

отворения достъп в България сред основните участници в системата на научната комуникация - 

издатели на научни списания, потребители и ръководители на университетски библиотеки, и да 

анализира взаимовръзките между отворения достъп и отделни функции на университетските 

библиотеки. Да набележи възможни пътища и модели за развитие на отворения достъп у нас и в 

българските университетски библиотеки.“ 

 За постигането на целта и изпълнението на задачите докторантът е подчертал, че: 

„Използваните методи, произтичащи от горните задачи, са количествени и качествени: количествен 

анализ, сравнителен анализ – в съдържателен, в географски и във времеви аспект, статистически 

анализ. За основа на част от анализите в Глава 2 и Глава 3 са използвани данни от съществуващи 

текущо поддържани електронни бази данни, представени по-подробно при съответното изследване, 

които дават възможност да се направят количествени разрези на изследваните обекти по различни 

параметри.“ (стр. 9). 

В първа глава (Трансформациите към отворен достъп в научната комуникация) е разгледана 

научната комуникация като система и трансформациите към отворен достъп. Представени са различни 

определения и е посочено авторовото разбиране по темата. Подразделена е на пет точки, от които 

последната съдържа седем извода. В тази глава авторът демонстрира отличен стил на изразяване и 

умение за системно изложение.  

Въпреки положителната обща констатация за съдържащото се в тази глава ще отбележа, че 

изказаното собствено виждане относно научната комуникация е в известна степен неточно и 

объркващо. На стр. 16 е написано следното: „Авторът на настоящата работа се придържа към 

разбирането за най-широк обхват на системата на научната комуникация, като система от елементи и 

процеси, включваща: създаване, оценяване, редактиране, коригиране, форматиране, публикуване, 

разпространение, организиране, архивиране, достъп, цитиране, надграждане, изменение и използване 

на научните изследвания за създаване на нови такива и за обучение, както и различните неформални 

канали за връзка между учени, преподаватели, студенти, издатели, рецензенти, редактори, 

библиотекари, администратори на финансиращи, държавни и образователни институции, а също и 

свързаните авторско-правни, финансови, технически и др. въпроси, като процесите в системата на 

научната комуникация водят до създаване на ново знание на основата на предходното и обуславят 

развитието на науката.“ Съдържанието на това значително по обем изречение е повод за поредица от 

въпроси: за система на научна комуникация ли става дума наистина; коригирането, форматирането и 

др. под. структурен елемент ли са на системата за научна комуникация, съществени процеси ли са в 

научната комуникация и ако „да“, защо; системата за научна комуникация само до научни изследвания 

ли се отнася; как по-точно администратори на финансиращи и др. институции са включени в научната 

комуникация и пр. Всъщност, в самото начало на увода (стр. 6) може да се открие една друга 

перспектива в разбирането на докторанта за научна комуникация. Първото изречение там е следното: 

„Научната комуникация представлява система от елементи и процеси, чрез които научните 

изследвания се създават, оценяват, разпространяват и съхраняват (определения са дадени в т. 1.1.1.). 

Сред основните елементи - участници в научната комуникация, са: учени, рецензенти, издатели, 

библиотекари, а сред основните процеси: рецензиране, публикуване, архивиране, достъп и използване 

на научните изследвания.“  

При разглеждането на отворения достъп на много места в текста става дума не за научна 

информация, даже не за научни изследвания, а за научни статии или научна литература. В същото 

време е използван (напълно правилно) ключов източник, а именно документа „Становище на ИФЛА 

относно отворения достъп до  информация – изясняване на позицията и стратегията“, но не е обърнато 
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внимание на следното в този документ: „Отворен достъп“ днес е популярен термин за една концепция, 

движение и бизнес модел, чиято цел е да осигури безплатен достъп и повторно използване на научна 

информация под формата на изследователски статии, монографии, данни и свързани с тях материали.“  

Във втора глава на дисертацията (Отвореният достъп по света – разпространение, модели, 

политики) е заявено, че е извършено следното: количествен анализ на списанията с отворен достъп по 

брой, разпределение по страни, лицензи, финансиране, тематика, брой статии; сравнителен анализ на 

развитието на списанията с отворен достъп във времето; сравнителен анализ на списанията с отворен 

достъп и останалите научни списания; количествен анализ на репозиториумите и на виртуалните 

архиви за научни монографии по брой, разпределение по страни, видове, съдържание, тематика, брой 

записи, език, софтуер; сравнителен анализ на репозиториумите със списанията с отворен достъп; 

сравнителен анализ на виртуалните архиви за научни монографии с репозиториумите и със списанията 

с отворен достъп; сравнителен анализ на развитието на репозиториумите във времето; сравнителен 

анализ с останалата научна литература. По същество обаче в тази глава се откроява проблем с обхвата 

на заявеното и нивото на изпълнение. Преобладават недобре форматирани таблици и фигури, 

демонстриращи резултати от регистрирани емпирични данни, а по-голямата част от текста 

представлява описание на съдържанието в таблиците и фигурите.  

Трета глава (Отвореният достъп в България – разпространение, модели, политики) се 

съдържа следващ опит за анализ. Както и в глава втора, тук е заявено, че е изпълнено следното: 

количествен анализ на българските списания с отворен достъп по брой, тематика, език, издатели, 

финансиране, лицензи; сравнителен анализ със списанията с отворен достъп по света; сравнителен 

анализ на българските списания с отворен достъп и останалите значими български научни списания; 

сравнителен анализ в световен контекст; сравнителен анализ на развитието на списанията във времето. 

Заявено е, че е проведена за първи път у нас анкета с издателите и че са изследвани факторите за 

развитие на българските списания с отворен достъп. Всъщност количествено са представени български 

репозиториуми, най-вече един от репозиториумите на СУ. Освен това не са изведени в систематизиран 

вид споменатите фактори, което е довело до последващи неясни очертания на проблематиката.  

В т. 3.1.3. на глава трета (Фактори за развитие на българските списания с отворен достъп – 

анкета с издателите им) авторът представя резултати от получени 6 анкетни карти, като подчертава, 

че те съставляват 23% от общия брой на списанията. На стр. 160 се прави обобщаващ извод на база 

получени резултати от анкетирането. Тук в две таблици (наречени фигури, съответно № 24 и № 25) са 

систематизирани отговорите само от 3-ма респонденти / 3 списания (15% от общо 20 списания според 

докторанта). Очевидно се очертава проблем с валидността на подхода към събирането на емпирични 

данни, с получените резултати или най-малкото с приложената методика  и представянето на т. нар. 

изследване. По същественото е, че броят на българските списания не е 20 към м. декември 2013 г. Даже 

самият докторант на много места в текста работи с 46 броя (вж. напр. стр. 140-147). Според публикация 

на друг автор (Т. Тачева, УниБит, април 2013), към м. март 2013 г. в DOAJ (Directory of Open Access 

Journal) България е представена с 51 списания. Кое от двете твърдения е вярно? 

В т. 3.2.1. (Настоящи и бъдещи политики на университетските библиотеки по отношение на 

списанията с отворен достъп – анкета с ръководствата им) се прави опит за представяне на 

проучване с анкетна карта (съдържаща 11 въпроса) сред акредитираните висши училища у нас в 

периода февруари–март 2014 г. Тук респондентите са 6 ректорски ръководства и 27 ръководства на 

университетски библиотеки (при общ брой 51 акредитирани висши училища в страната). Споменато 

е, че поради малкия брой, отговорите на 6-те ректорски ръководства са елиминирани. Не са посочени 

обаче качествени характеристики на респондентите от университетските библиотеки и не са ясни 

параметрите на извадката. 

В т. 3.2.2. (Потребители на университетските библиотеки и списанията с ОД – анкета с 

читатели на библиотеките) се предлага описание на данните от трето анкетно проучване сред 

потребителите на университетски библиотеки в 10 от най-големите университети в София. Получените 
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попълнени анкетни карти са 247. Уточнено е, че анкетирането е било анонимно в писмена форма на 

база карта с 5 въпроса. Не е ясно обаче как са разпределени респондентите по потребителски групи. 

  В следващите точки се описват: характеристики на репозиториумите, развитието им във 

времето, отново резултати от анкетирането, описание на държавни и институционални политики, 

изводи от трета глава, а в края й са посочени тенденции, пътища и модели за развитие на отворения 

достъп в България и българските университетски библиотеки. 

Може да се обобщи, че в трета глава са приложени непрецизни или неясни методики. Тази глава 

не дава отговор на въпросите относно влиянието на отворения достъп върху научната комуникация, 

както и върху университетските библиотеки у нас.  

 В заключението отново са описани обектът, предметът, целта на дисертационния труд, а след 

това е направен общ преглед на извършеното, като е заявено следното: „В съответствие с поставените 

задачи, ние извършихме подробен количествен анализ на отворения достъп по света и в нашата страна 

във всичките му форми и степени и сравнителен анализ между отделните форми в съдържателен, 

географски и времеви план, както и с научната литература в цялост. Изследвахме политиките по 

отношение на отворения достъп на издатели, организации, финансиращи научни изследвания, 

университети, както и държавните такива. Проучихме нагласите и политиките на българските издатели 

на списания с ОД, на ръководители и потребители на университетски библиотеки. Анализирахме 

взаимовръзките между отворения достъп и отделни функции на университетските библиотеки.“ (стр. 

229).  

Заявеното като изпълнено е впечатляващо и мащабно, но не е постигнато в дисертационния 

труд. В текста не се открива подробен количествен анализ на отворения достъп по света, нито подробен 

количествен анализ на същото в България; не е ясно къде и как точно докторантът е приложил 

качествени методи по време на изследването; очертани са (изброени са) политики по отношение на 

отворения достъп, на някой места са цитирани документи по въпроса, но без анализ за влиянието върху 

научната комуникация и/или университетските библиотеки; не са откроени причинно-следствени 

връзки; политиките и нагласите на издателите в нашата страна на практика не са изследвани, нито са 

анализирани коректно „взаимовръзките между отворения достъп и отделните функции на 

университетските библиотеки“.  

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА АВТОРЕФЕРАТА КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 Предоставеният автореферат е с общ обем от 42 стр. (формат А5) и съдържа: обща 

характеристика на дисертационния труд (обект, предмет, цел, задачи, основни хипотези, методи), 

структура и съдържание на дисертационния труд, кратко изложение на дисертационния труд, приноси, 

публикации по темата. Отразява вярно съдържащото се в дисертацията. 

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Като цяло, темата е актуална, а получените резултати – с известна практическа значимост. 

Авторът описва няколко приноса (общо 6), структурирани в две групи: с теоретичен характер (2 

приноса) и с приложен характер (4 приноса). По същество обаче описаните приноси са изброяване на 

приложени методи в разработката. Например в приносите с теоретичен характер е заявено, че е 

направен подробен количествен анализ, сравнителен анализ, анализ. Същото може да се каже и за 

четирите приноса с приложен характер: проучване, набелязване на тенденции.  

Следва да се подчертае, че те отразяват в известна степен съдържащото се в дисертацията, но 

не очертават теоретични и приложни приноси на труда. 
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КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ  

 

  Към структурата и съдържанието на дисертационния труд имам редица критични бележки. По-

долу ще изложа само някои от тях. 

1. Основният акцент в дисертационния труд, видно от темата, би следвало да бъде влиянието 

на отворения достъп върху университетските библиотеки в България. Вместо това, в текста 

преобладава натрупването на фактология относно самия отворен достъп. В част от трета глава се прави 

опит за обхващане на българските университетски библиотеки и тяхната роля за състоянието и 

развитието на отворения достъп, но крайно ограничено и на база непредставителни резултати и/или 

неясно представени изследвания, част от които са наречени от докторанта анкетиране. 

2. Заявената цел на дисертационния труд не съответства в достатъчна степен на 

формулираната тема. Отново ще посоча, че на стр. 7 е формулирана следната цел: „установяване на 

актуалното състояние на отворения достъп и на досегашното му развитие – в световен мащаб, в 

България и в частност в българските университетски библиотеки – и набелязване на тенденции и 

възможни модели за неговото бъдещо развитие в нашата страна“. От друга страна, съдържащото се в 

труда е основание да се отбележи, че заявената цел не е постигната, а избраната структура не отразява 

темата. Още повече, никъде в текста не се открива описание на ограничения на изследването. 

3. Някои от структурните единици в текста са назовани по странен начин. Например „2.2.1. 

Характеристика на репозиториумите по света: брой, разпределение по страни, видове, съдържание, 

тематика, брой записи, език, софтуер - количествен анализ. Сравнителен анализ със списанията с 

отворен достъп. Виртуални архиви за научни монографии: брой, издатели, тематика - количествен 

анализ. Сравнителен анализ с репозиториумите и със списанията с ОД“ (стр. 86). На същата страница 

има още едно достатъчно дълго заглавие („2.2. „Зеленият път” - репозиториуми и виртуални архиви за 

научни монографии. Количествена характеристика. Развитие във времето. Дял на научната литература 

с отворен достъп.“). Двете заедно заемат малко под 2/3 от цялата страница и на практика преразказват 

съдържащото се като текст. 

4. Единствено в трета глава на дисертационния труд може да се открие някаква приносна 

връзка (теоретична или приложна), както и важна свързаност със заявеното в темата на дисертацията. 

Но изложението, изводите, обобщенията са научно некоректни. Ще подкрепя твърдението си със 

следните примери: 

 В т. 3.1.3 (стр. 158–162) се анализират резултати от получени данни от 3-ма анкетирани, 

което само по себе си поставя под въпрос тази част от дисертацията. 

 След това в т. 3.2.1 (стр. 162–169) се представят резултати от проведено анкетиране сред 27 

ръководства на университетски библиотеки, но отново извадката не е специфицирана. 

Прегледът на въпросите в анкетната карта (Приложение 3) също очертава проблем с качеството 

й. Какво съдържат въпросите и каква е връзката между тях? Въпросът „3. Какво би било 

евентуалното отношение на Вашата институция към списание с отворен достъп?“ е 

предшестван от въпроса „2. Има ли Вашата институция пряко отношение към списание с 

отворен достъп? (Не се отнася до годишници)“, но следва въпрос „6. Има ли Вашата институция 

пряко отношение към репозиториум (хранилище) с отворен достъп?“. Тук могат да се поставят 

редица въпроси: защо не се отнася до годишници, какво цели въпрос 3, какво ново се очаква с 

въпрос 6, какви заключения могат да се направят, ако се установи, че „отношението би било 

евентуално…“, как всичко това очертава въздействието на отворения достъп върху научната 

комуникация и пр. 

 В т. 3.2.2 (стр. 169–175) се разглеждат данни, получени от 247 респонденти – откроени като 

„потребители на университетски библиотеки“. Налични са названията на университетите и 

приблизителния период на провеждане на анкетирането, но както и в другите две теренни 

проучвания чрез анкетиране, и тук липсва коректно описание на извадката. На стр. 170 е 

посочено, че: „Преобладаващият профил на анкетираните е: редовен/а студент/ка, предимно от 



6 

 

2-ри и 3-ти курс, посещаващ библиотеката по-често от веднъж месечно“. Университетските 

библиотеки имат ли други групи потребители? Изследвани ли са преподаватели, докторанти, 

специализанти и пр.? Няма данни дали са анкетирани студенти в задочно обучение, дали са 

установени причини за по-рядко посещаване на библиотеките от студенти и дали това е 

повлияно от наличието на продукти с отворен достъп. Няма данни какво е отношението на 

преподавателите и докторантите, макар те да са особено интересна целева група за изследване 

по темата на дисертацията. По същественото е, че въпросите, по които са събирани данни, в 

много малка степен кореспондират с темата на дисертацията, а някои от тях са подвеждащи. 

Например въпросът „1. Ползвате ли при своето обучение (работа) материали от научни 

списания? Ако ползвате, посочете предимно по какъв начин - моля, отбележете само един 

отговор:“ е некоректно формулиран, като не е ясно какво точно се очаква от респондента: да 

отговори еднозначно дали ползва научни списания или да отговори еднозначно как използва 

научни списания. Ще откроя обаче друг проблем. Този въпрос е затворен и съдържа 6 възможни 

позиции за избор, като една от тях е следната: „в интернет, на свободен достъп“. Последното 

може да се разбере от респондента като общо търсене на информация в Интернет, а не като бази 

с отворен достъп. Всъщност, самото название на анкетата е „Университетските библиотеки и 

свободният достъп в интернет“ (Приложение 2, стр. 248).  Какво се разбира от докторанта под 

„свободен достъп в интернет“? Свободният достъп в интернет тъждествен ли е на отворения 

достъп до научна информация? 

 Проблемът е още по-сериозен, като се отчете, че резултатите от посочените анкетирания са 

използвани по-късно и в т. 3.4.1. (стр. 198–207), и в т. 3.4.2. (стр. 207–210). Защо докторантът е 

решил да опише резултатите от проведените проучвания така (едно и също изследване в 

различни части на труда) и защо не е описал коректно изследователския инструментариум не е 

ясно. Факт е обаче, че на основата на тази разпокъсаност и частично представена методика, на 

базата на количествено описание без анализ на причинно-следствени връзки, са направени 

поредица от изводи, наречени „изводи от анкетите“ (стр. 160, 176, 210). 

 В т. 3.3.2 (стр. 191) се акцентира върху данни относно репозиториума на СУ, без да става 

ясно защо точно този и само този репозиториум се подлага на т. нар. от докторанта 

статистически анализ. Друг съществен въпрос е какъв смисъл се влага от дисертанта в 

„статистически анализ“ (стр. 9, 12, 138, 190 и др.). Какъв по-точно инструментариум е 

приложен за „статистически анализ“? Подобно нещо в текста не се открива. 

 В т. 3.3.3. (стр. 193) се прави опит за сравнителен анализ на репозиториумите на СУ и НБУ. 

При сравнителния анализ критериите не са едни и същи (видно например от фигурите на стр. 

194), което практически означава липса на база за сравнение. Нещо повече, в основната си част 

и тази точка съдържа предимно данни за репозиториума на СУ. 

Като цяло, избраната структура на трета глава е неудачна. Онова, което би следвало да бъде 

най-същностното и с приносен характер в труда е размито, разпокъсано и некоректно описано. В една 

и съща глава са струпани: 

 множество емпирични данни от „проучвания“ (включително от т. нар. три анкетирания);  

 представяне на държавната и институционални политики (само по себе си очертаващо една 

друга тема за дисертация), намерило място на 6-7 страници в трета глава (но и на около 23 

страници във втора глава);  

 опит за очертаване на тенденции, пътища и модели за развитие на отворения достъп 

(следваща мащабна тема за дисертация, намерила място в глава трета на 6-7 страници). 

Вероятно проблемът с правилното структуриране и изложение е заложен още в названието на 

втора и трета глава, съответно „Отвореният достъп по света – разпространение, модели, политики“ и 

„Отвореният достъп в България – разпространение, модели, политики“. За съжаление, в основната 

структура на текста не е предвидено подобаващо място за „… влиянието му върху университетските 
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библиотеки в България“. Така опитът за разглеждане на ролята и приноса на университетските 

библиотеки остава неуспешен, особено в частта „научни комуникации“. 

Очевидно е, също така, че авторът среща затруднения с планирането и провеждането на 

проучване чрез анкетиране, както и при коректно представяне на резултатите от такова проучване. 

Очертава се и неразбиране на същността на различните видове анализи, особено на статистическия. 

5. В текста се откроява съществено объркване относно таблиците и фигурите, целящи да 

онагледят извършените дейности по събирането на данни и тяхната обработка. Всичко в текста е 

„фигура“, макар че има и таблици. Например: фигури 1–3 (стр. 68-70) са таблици, такива са и фигури 

9, (стр. 74), 20 (стр. 88), 23 и 24 (стр. 90), фигури 1 и 2 (стр. 139), 10 (стр. 145) и др. Освен това 

номерирането на т. нар. фигури не е последователно, а се отнася за всяка глава. Това определено обърка 

четящия: от една страна фигурата не е фигура, от друга страна и номерът й може да се срещне повече 

от един път в текста.  

6. Титулните страници на текста на дисертацията и автореферата съдържат некоректни 

надписи, съответно: „по направление 05.08.35. Книгознание, библиотекознание, библиография“ и „по 

професионално направление 05.08.35. Книгознание, библиотекознание, библиография“. Правилното е 

„професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, 

библиотекознание и библиография)“. Допусната е и друга неточност, като е написано: „присъждане на 

научно-образователна степен „доктор”“. Правилно е да бъде „образователна и научна степен „доктор“. 

7. Публикациите по темата, заявени от докторанта (стр. 246), не са убедителни. И четирите 

публикации са доклади, като: 

 три от тях са от участия в конференции в гр. София – два публикувани доклада и един под 

печат (посочено от самия докторант, като не е предоставена служебна бележка, че 

публикацията е приета); ще уточня обаче, че един от „публикуваните доклади“ е всъщност 

презентация (достъпна онлайн) с 14 слайда с множество изображения, като първият слайд е 

заглавен, а последният съдържа заключителен надпис с благодарности. 

 четвъртата публикация е всъщност резюме (1 страница) за участие в конференция в гр. 

Белград. 

Прави впечатление това, че заявените публикации не са описани точно и пълно. Една от тях 

(презентацията) е публикувана на сайта на ББИА и е достъпна онлайн, но това не е видно от 

съдържащото се на стр. 246, както и в отделно приложения списък с публикации. Резюмето е включено 

в сборник от конференция, която наистина е проведена в Белгард, но изданието е от 2012 г. 

Основателно е да се отбележи, че по същество докторантът не е посочил подобаващи публикации по 

темата, а е доказал най-вече участие в 4-ри конференции. 

Доколкото познавам кандидата лично в качеството ми на преподавател в катедрата и като 

ръководител на същата катедра в момента, отбелязаните по-горе недостатъци на труда не ме 

изненадват. Самата тема на труда беше променена 1-2 месеца преди приключване на периода за 

разработване на докторат от Ганчо Ганчев по негово желание. Настоящата тема е формулирана от 

самия докторант без одобрението на научния ръководител. Вероятно части от текста, създадени преди 

(по старата тема), не са редактирани или не са заличени, като се е достигнало до разминаване между 

тема, цел, задачи и съдържание. Всъщност, по време на предварителното разглеждане на труда на 

катедрено заседание (09.09.2014 г.) бяха изказани множество препоръки за подобряване на текста, за 

доработване и прецизиране с особен акцент към трета глава. Такива препоръки бяха отправени и към 

увода, и към заключението. Значителна част от препоръките не са взети предвид от докторанта. Освен 

това, показателно за качеството на труда е отказът на научния ръководител да допусне до разглеждане 

на дисертацията в катедрено заседание и препоръката му да не се допуска до защита пред жури поради 

неизпълнени задачи от докторанта. Небрежното отношение към отправяните препоръки за 

подобряване на текста, нежеланието да се отчита мнението на научния ръководител и др. под. 

подсказват, че Ганчо Ганчев от една страна трудно би работил в екип, а от друга, че не демонстрира 

нужното търпение и прецизност при научна или изследователска работа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

След обстойно запознаване със съдържанието на дисертационния труд мога да направя извода, 

че той не отговаря на нормативно поставените изисквания за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор“, предвидени в чл. 6 от Закона за развитие на академичния състав на Република 

България. Не са изпълнени условията на чл. 6 (3): „Дисертационният труд по ал. 2 трябва да съдържа 

научни или научноприложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. 

Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по 

съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания.“  

Макар трудът да е в областта на значима и актуална проблематика, макар в някои от частите на 

текста (предимно в глави първа и отчасти във втора) да има постижения в проучването на същността 

на отворения достъп и неговото разпространение, в крайна сметка: 

– поставената цел (стр. 7) не е изпълнена;  

– задачата докторантът „да изследва политиките по отношение на отворения достъп на 

издатели, организации, финансиращи научни изследвания, университети, както и държавните такива“ 

(стр. 9) е изпълнена частично; 

– задачата докторантът „да проучи нагласите по отношение на отворения достъп в България 

сред основните участници в системата на научната комуникация – издатели на научни списания, 

потребители и ръководители на университетски библиотеки, и да анализира взаимовръзките между 

отворения достъп и отделни функции на университетските библиотеки“ (стр. 9) не е изпълнена;  

– структурата на труда не съответства на поставената тема; 

– темата на дисертацията „Отвореният достъп в научните комуникации и влиянието му върху 

университетските библиотеки в България“ е частично удовлетворена. 

 

Препоръчвам на уважаемото жури за дисертационен труд на тема „Отвореният достъп в 

научните комуникации и влиянието му върху университетските библиотеки в България“ на Ганчо 

Марков Ганчев да не бъде присъдена образователна и научна степен „доктор“ в професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание 

и библиография). 

 

 

18.11.2014      Рецензент:  

проф. дфн Оля Харизанова 

 


