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С Т А Н О В И Щ Е 

 
от 

проф. д-р инж. ЕЛЕНА ПАВЛОВСКА 
 

относно дисертационния труд на Ганчо Марков Ганчев 
на тема: 

„Отвореният достъп в научните комуникации и влиянието му 
върху университетските библиотеки в България“ , 

представен за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 
професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни 

науки (Книгознание, библиотекознание, библиография) 
 
 
1. Актуалност 

на разработвания в дисертационния труд проблем 

В системата на научните комуникации в началото на 90-те години на 

миналия век се появи нов процес – движение за отворен достъп (ОД) до 

научна информация в интернет без заплащане и такси. 

Появата на ОД е предизвикана от динамичните трансформации, 

настъпили в информационната среда под влияние на новите информационни 

технологии и особено на развитието на интернет, както и вследствие на 

непрекъснатото поскъпване на научните печатни издания на информационния 

пазар. 

В поддръжката на ОД е важна ролята на библиотеките, особено на 

университетските, и това нееднократно е подчертавано в авторитетни 

международни декларации. Библиотеките трябва да прилагат максимум 

усилия за бързия преход на научното съобщество към модела на свободното 

разпространение на научна информация. С тази цел те трябва да разработват 

и поддържат механизми за свободното разпространение на научните 

публикации, да обучават и информират своите потребители за предимствата 

на ОД, оперативно да дават информация в библиотечните каталози и базите 

данни за отворените научни ресурси. Всичко това определя актуалността на 

представения дисертационен труд, чиято основна идея е анализ на развитието 
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на отворения достъп в световен мащаб и в България и влиянието му върху 

университетските библиотеки. 

 

 2. Методика на изследването и характеристика 

на съдържанието на дисертационния труд 

 Методиката на изследването се базира на проучването на актуалното 

състояние и развитието на отворения достъп по света и в България и, според 

автора, „участието на българските университетски библиотеки във всяка 

една от неговите форми, както и бъдещите им политики и очакванията на 

техните потребители по отношение на отворения достъп“. 

При решаване на формулираните в изследването задачи авторът 

използва теоретични и емпирични научни методи: проучване на научна 

литература, анализ и оценка на документалните източници, систематизация и 

обобщение на получената информация, анкетиране, сравнителен анализ на 

получените резултати. 

Представеният дисертационен труд е с обем 261 страници и е 

структуриран в три глави, увод, заключение, списък на използваната 

литература и интернет ресурси (204 източника), списък на публикациите по 

темата (4 публикации), 3 приложения и списък на 126 „фигури“. 

 В Увода са формулирани обект, предмет, цел, работна хипотеза на 

дисертационния труд. Определени са задачите на изследването. 

Използваните печатни и електронни източници на информация са цитирани 

коректно. 

 Съдържание на дисертационния труд: 

Първа глава е посветена на трансформациите към отворения достъп в 

научните комуникации. Описани са основните етапи в развитието на научната 

комуникация, ясно и грамотно са дадени дефиниции на отворения достъп, 

анализирани са фактори за възникването на движението за отворен достъп, 

представени са неговите форми („златният“ и „зеленият“ път) и степените на 

авторскоправните ограничения на отворения достъп („гратис“ и „либре“), 
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използвани са данните на указателите за издания с отворен достъп DOAJ и на 

най-известните репозиториуми PubMed Central и arXiv. 

 Във втора глава дисертантът разглежда списания с отворен достъп 

(„златния път“), репозитарии и електронни архиви („зеления път“), посочва за 

тях количествени характеристики (разпределение по страни, континенти, брой 

статии, видове лицензи, тематика и др.), извлечени от указателя DOAJ, базите 

данни SCOPUS и Web of Science, както и от указатели за репозиториуми 

OpenDOAR, ROAR и DOAB. Представените данни са илюстрирани и 

потвърдени с цитиране на авторитетни източници. 

В тази глава също така са разгледани и анализирани политики за 

развитие на отворения достъп на издателите на научни списания, на 

организациите, финансиращи научни изследвания, на Европейската комисия и 

Европейския съвет за научни изследвания, базирани на количествени данни, 

извлечени от базите данни SHERPA/RoMEO и SHERPA/JULIET. 

Прави впечатление, че на проблема за влиянието на ОД върху 

университетските библиотеки по света (основната цел на изследването) са 

отделени само две страници (от 70) в края на втората глава, при това – 

посветени на задължителните изисквания за депозиране по вид на 

институцията. 

Ако първата глава на дисертационния труд е написана на добър 

литературен език, нейното изложение е последователно, логично и ясно 

разгърнато, то втората изобилства с повторения, съдържа огромен брой 

фигури (72), част от които са излишни. 

 Трета глава започва с думите на автора на дисертационния труд, че в 

нея е представен „подробен количествен анализ на българските списания с 

ОД и на репозиториумите в България, участието на българските 

университетски библиотеки в „златния“ и „зеления“ път на ОД. На базата 

на анкети с основните участници в системата на научната комуникация – 

издатели на списания с ОД, ръководители на университетски библиотеки и 

потребители на университетски библиотеки са анализирани техните 

нагласи, настоящи и бъдещи политики по отношение на ОД“ (стр. 138). 
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В тази глава обаче е представено описание на некоректно извършено 

емпирично изследване. Известно е, че при статистическа обработка на 

емпиричните изследвания извадката от множеството на изследваните обекти 

трябва да бъде представителна, в противен случай резултатите от 

обработката са недостоверни. Некоректно е да се правят изводи на базата на 

6 анкетни карти с отговори (от изпратените на издателите на българските 

списания 26 анкетни въпросници) (стр. 159-160). На анкетата, изпратена до 

ръководствата на университетите и на университетските библиотеки (общо 51 

висши училища в България към момента на анкетирането), са получени 

отговори от 6 ректорски ръководства, които авторът не използва в по-

нататъшното проучване, и от 27 ръководства на университетски библиотеки 

(според автора – около 53% от общия брой анкети) (стр.162-163, т.3.2.1.). 

Никъде в работата не е представен списък на попадналите единици в 

извадката.  

В т. 3.2.2. са описани резултати от проучването на потребителските 

практики, навици и нагласи по отношение на университетските библиотеки и 

на ОД чрез проведена анкета с потребители на библиотеки на 10 от най-

големите софийски университети. Авторът се опитва да прави изводи, без да 

определи групи от потребителите на университетските библиотеки 

(преподаватели, докторанти, студенти), и всъщност съобщава, че основният 

респондент е редовен/а студент/ка от II и III курс.  

В т. 3.3.1. се анализират 7 български репозиториуми, отразени в 

указателите ROAR и OpenDOAR. Данните са представени в таблици и фигури 

и всъщност се дублират с тези в текста. 

Изводите от трета глава не могат да се смятат за правилни, тъй като 

повечето данни, анализирани в нея, са некоректни. Задачите, формулирани в 

началото на труда, не са решени.  

В Заключението на изследването се обобщават изводите, изведени в 

края на всяка глава на дисертационния труд, и се повтаря част от Увода, като 

отново се описват обект, предмет на изследването, след което авторът 
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оценява извършеното, посочвайки, че е изпълнил набелязаните задачи, 

доказал е работната хипотеза и е постигнал целта. 

 

 3. Автореферат на дисертационния труд 

и публикации по темата  

  Авторефератът на дисертационния труд е достатъчно информативен, 

вярно отразява съдържанието на труда, основните постановки, изведените от 

автора научни приноси и получените резултати. 

Публикациите по темата са малко на брой – 4, при това една от тях е 

резюме на съобщение/доклад, а другата е под печат. Те не дават ясна 

представа за получените резултати и не осигуряват необходимата публичност 

на научните приноси. 

 

4. Приноси на дисертационния труд 

 Приносите, формулирани от докторанта на стр. 232-233 (2 са с 

теоретичен характер и 4 – с приложен характер), напълно повтарят 

използваните в изследването методи (количествен анализ, проучване и др. 

под.). Приложимостта на получените резултати и приноси е спорна. В работата 

липсва анализ за влиянието на ОД върху дейността на университетските 

библиотеки, а това е основна идея на изследването. 

  

 5. Критични бележки 

• Заглавието на дисертационния труд не отговаря на съдържанието  

му. 

• В дисертационния труд не е постигната формулираната цел на  

изследването. 

• Използваната методика не гарантира достоверността на научните  

резултати. 

• В Увода и в други раздели на дисертационния труд не са  

посочени ограниченията, наложени върху изследването. 

• Основният пропуск в анкетното проучване за ОД, представено в  
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гл. 3, е, че не са анкетирани ръководителите на висшите учебни заведения и 

водещи учени – експерти в конкретни научни направления, от които всъщност 

трябва да се очакват предложения за политиките на университетските 

библиотеки по отношение на ОД. 

• Никъде в текста не са посочени данни и параметри на    

извършения в изследването качествен анализ, за който авторът съобщава на 

стр. 8. 

• Не са прецизно формулирани някои въпроси в анкетните карти,  

което води и до странни заключения (например, на стр. 207: ..потребителите 

декларират, че използват материали с ОД на свои преподаватели и/или 

колеги чрез интернет достъп до някои образователни сайтове, до 

обучителните програми на самите университети от типа „Moodle“?!). 

• Авторът допуска в текста неточности, привежда неверни данни.  

Например, на стр. 83: „В световната система за рефериране, индексиране и 

оценяване на научните списания съществуват две основни групи от бази 

данни, които обхващат най-значимите за научната общност издания – 

платформата Web of Knowledge на Thomson Reuters и платформата 

SCOPUS на Elsevier. ... Към разглеждания от настоящото изследване 

момент Thomson Reuters обхваща 17 590 научни списания, а SCOPUS (по 

изчисление на автора) общо 31 065 списания”. 

Първо, платформата на Thomson Reuters от 01.01. 2014 г. се нарича 

Web of Science. Тя съдържа около 15 бази данни (общият брой на обхванатите 

списания е над 35000), а базата данни Web of Science има ново име – Web of 

Science Core Collection; тя индексира 12,5 хил. списания.  

Второ, базата данни (а не платформата) SCOPUS съдържа 21 000 

списания, а не над 31 065, както посочва авторът. 

• Част от данните, използвани в труда, не са актуални. Защо, ако  

данните в използваните бази данни са „динамични и се променят във 

времето“, засичането на данните в DOAJ и в други указатели и бази данни е 

извършено към 17.12.2013 г., а не към средата на 2014 г.?  

• Заглавията на разделите в текста са много дълги, част от  
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фигурите, илюстриращи текста, не са информативни. Всичко това води до 

излишно увеличаване на обема на дисертационния труд. 

• В текста има много повторения, например, за предпоставките за  

появата на движението за ОД има идентични текстове на стр. 22, 57, 61, 161, 

обяснения за абревиатурите на базите данни и електронни указатели се 

повтарят многократно във всички раздели на дисертационния труд и т.п. 

  

6. Заключение 

 Представеният дисертационен труд е в една интересна, нова, 

интензивно развиваща се област, работата в която изисква сериозни и 

задълбочени теоретични познания в областта както на научни и 

образователни електронни ресурси, така и на новите практики за 

разпространение на електронен контент. Трудът обаче не притежава  

необходимите качества и не отговаря на изискванията за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“, предвидени в Закона за развитието 

на академичния състав в Република България.  

 Изброените недостатъци на представения дисертационен труд ми дават 

основание да не дам положителна оценка на труда на Ганчо Ганчев и да 

предложа на уважаемото жури за дисертационния труд „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”. 

 

София, 7.12.2014 г.    Подпис: 

        

Член на научното жури 

       Проф. д-р инж. Елена Павловска 


