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ОбщА хАРАКТЕРИСТИКА  
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Изборът на темата „Учебнопомощни издания на 
литературната класика в България (1990–2010 г.). Изда
телски стратегии и практики” е свързан както с мястото и 
значението, които имат тези издания в издателската прак
тика, така и с научнопрактическата значимост на този 
теоретически и практически проблем. Заявената тема се 
оказва почти неизследвана у нас и в този смисъл се явява 
научно предизвикателство пред докторанта. 

 Художествената литература, издавана с учебна цел 
в България, има дълга история. Социокултурните условия 
веднага след Освобождението (първата известна пореди
ца е „Ученишка библиотека” от 1902 г.)  създават пред
поставка за появата на издателските поредици и задават 
основните черти на този хибриден вид, отличаващи ги от 
появилите се преди тях христоматии, читанки и други ли
тературни пособия. Можем да заявим, че тяхната поява е 
институционална, породена е от необходимостта в лите
ратурното обучение и образование. За кратък период тя 
се видоизменя, започва да се допълва с надграждащи съ
държанието й структурни елементи, да се усъвършенства. 
Изданията постепенно придобиват популярност и започ
ват да се радват на читателски интерес, превръщат се в по
стоянен спътник на младата читателска публика. Носейки 
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в себе си „програмните”, задължителни произведения, 
учебнопомощните издания на литературната класика, се 
превръщат в една от формите на литературното образо
вание. Чрез селекцията на текстовете те изграждат „учи
лищния литературен канон” и придават реално измерение 
на понятието “класика”.

 В издателската практика към първоначалния худо
жествен текст покъсно се прибавят и т.нар. съпътстващи 
критически текстове, от които ученикът очаква допълни
телна, надграждаща информация. Така поредиците се пре
връщат в колекция от литературни произведения, предназ
начени за изучаване в училище и участващи в изгражда
нето на литературните знания и културата на учениците, 
което ни дава основание да ги разглеждаме не само като 
проекция на новите тенденции в учебното книгоиздаване, 
но и като следствие от промените преди всичко в учебните 
програми и методиката на обучение по литература. Не на 
последно място те са отражение и на развитието на лите
ратуроведската мисъл в България. 

В настоящия дисертационен труд се прави опит за 
разкриване на многоизмерното съдържание на този поч
ти неизследван у нас издателски феномен. Това е сложен 
проблем и би било нереалистично да се очаква, че тук ще 
бъде предложено окончателното му решение. Тук е мяс
то отново да се отбележи, че въпреки продължителното 
им присъствие в исторически план и тяхното важно място 
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в издателската практика и на книжния пазар, учебнопо
мощните издания на литературната класика до този мо
мент не са били предмет на цялостен типологически, ис
торикокултурологичен и издателски анализ. Теоретични 
аспекти на учебнопомощните издания на литературната 
класика са заложени в някои от трудовете на проф. др Ал
берт Бенбасат, които ни дават основата за нови търсения, 
надграждане и понататъшно развитие на тази проблема
тика. 

При избора на темата надделя необходимостта от 
цялостен анализ на типологичните, редакционноиздател
ските, пазарните и маркетинговите проблеми при подго
товката, производството и разпространението на учебно
помощни издания и формирането им като издателски по
редици. Мотив за избора на тази тема е и личният опит и 
наблюдения на докторанта в областта на книгоиздаването 
и книгоразпространението през последните 15 години.

Дисертационният труд съдържа увод, три глави, из
води, заключение, библиография и приложения. 
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СЪДЪРЖАНИЕ  
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

В увода са обосновани значимостта на темата и мо
тивите за разработването й. Дефинирани са основната 
цел, обектът на изследване, основната теза, формулирани 
са задачите. Изяснена е и структурата на работата, обу
словена от поставените задачи, като са посочени основни
те моменти от всяка глава.

Първа глава „Учебно-помощните издания на ли-
тератерната класика в историческа и теоретична пер-
спектива” поставя теоретичната рамка, върху която се 
гради анализът в дисертационния труд. Основната зада
ча на тази глава е системно да изследва параметрите на 
учебнопомощните издания на литературната класика 
като издателски сегмент. 

Учебнопомощните издания на литературната кла
сика се разглеждат като социално значим издателски фе
номен, на който се отделя поособено внимание от страна 
на държавата и обществото. Като допълнение за часовете 
по литература в средното училище те са съобразени с ин
тересите на целевата аудитория, решават широк комплекс 
от учебни задачи, като основната им цел е да дадат въз
можност на ученика да получи допълнителни знания и 
информация за интересуващите го автори и произведения. 
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В първа глава се маркират предпоставките за възник
ването на поредиците, степента и критериите на селектив
ност на подбрания материал, моделите за структуриране 
на отделните елементи, съставящи изданието. 

Първият параграф проследява как зададените от Ми
нистерството на народното просвещение непосредствено 
след Освобождението изисквания и параметри на този 
тип издания продължават да работят във времето, вклю
чително и до днес. В хода на анализа става ясно, че още 
в този ранен етап на своето развитие поредиците се пре
връщат в обект на издателски интерес и професионална 
редакционна разработка и придобиват разпространение в 
издателската практика.

Специален параграф е посветен на първата извест
на ни издателска поредица с масов характер – „Ученишка 
библиотека” от 1902 година. Тя представя на читателите 
„произведенията на стари и нови класици, предвидени за 
училищно и домашно четиво при изучването на литерату
ра в средните ни училища”. Съдържанието на „Ученишка 
библиотека” е съобразено с училищната програма в съот
ветствие с изискванията на Министерството на народното 
просвещение. Материалът е структуриран в рубрики, като 
тук все още не можем да говорим за наличие на реален 
справочен апарат. Въпреки това наличието на паратексто
ве в тази първа поредица трябва да разглеждаме като ва
жен структурен елемент, защото задава издателската ли
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ния, която се следва впоследствие и се практикува и днес 
– книгадопълнение на учебника и учебната програма, 
която е предназначена за ученици с цел самоподготовка. 
Това е една успешна издателска формула за продукт, кой
то преследва приложни цели. 

Важно е да подчертаем, че още на този ранен етап 
учебнопомощните издания на литературната класика 
безусловно се заявяват като двупластови. Забелязва се съ
четаването на две основни издателски стратегии – образо
вателна и комерсиална, оказали се устойчиви във времето 
и актуални и днес.

Следващата задача в дисертационния труд е дефини
ране на учебнопомощните издания на класическа лите
ратура. Терминологичната конструкция учебнопомощно 
издание (на литературна класика) включва сложно прила
гателно и съществително нарицателно. Сложното прила
гателно се отличава с равнопоставени в смислово отноше
ние основи (което обяснява и  полуслятото им изписване): 
учебно (главна основа) – помощно (главна основа), т.е. из
данието трябва да съдържа в себе си характеристиката на: 
учебен, в този смисъл от него се очаква да конкретизира 
базисни образователни цели; и, от друга страна, помощен, 
като допълващо учебника издание, подпомагащо разши
реното и задълбочено усвояване на литературния мате
риал. Учебнопомощното издание на литературната кла
сика е официално утвърдено издание, което съответства 
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на учебната програма по литература, и частично заменя и 
допълва учебника по литература. Съпровождащата статия 
и справочният апарат, както и художественият текст, са с 
обучаващ характер и са призвани да подпомагат общува
нето с текста. 

Учебнопомощното издание на литературната кла
сика определяме като: вид учебна книга, която допъл
ва и разширява учебника по литература и е съобразе
на с учебната програма. Издание, чиято цел е да бъде 
обхванато всичко от българската и чуждата литература, 
което се изучава в средното училище. Помощен издател
ски продукт, от който се очаква да създаде възможност за 
повишаване литературното образование на ученика. Спе
цифичен издателски продукт, самостоятелен в рамките на 
издателската традиция и практика. Хибриден вид, отли
чаващ се със своеобразен подход при структурирането на 
художествения текст и подбора на паратекстове. Издания, 
превърнали се в особен сегмент както в учебното, така и в 
литературнохудожественото книгоиздаване. 

Първа глава включва и анализ на адаптираните из
дания, които днес все почесто се появяват в издателски
те каталози. Основната цел и на адаптираните поредици, 
както и на традиционните учебнопомощни издания на 
литературната класика, е да са в помощ при достигането 
на определени резултати в литературнообразователния 
процес. Структурата на адаптираните издания частично 
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се припокрива с тази на учебнопомощните издания на 
литературната класика. Отличителен белег при тях е съ
четаването между традиционните структурни елементи 
(паратекстове и коментари) и подменения с преразказ ху
дожествен текст. Тази тенденция води до намаляване на 
образователната им функия и на нивото на компетентност 
на техните ползватели.  Проблемът за качеството на тези 
издания може да се разгледжда и като редакционноизда
телски (днес често се забелязва появявата на поредици, в 
които отсъства редакторската обработка), и като методи
чески (подменената структура намалява образователната 
стойност на изданията). Отнесено към анализа на лите
ратурните учебни поредици – опростяват се доказаните 
структурносъдържателни схеми, прилагани от специали
зираните издателства, и на пазара се налагат нови, комер
сиални поредици. 

В следващия параграф на първа глава учебнопо
мощните издания на литературната класика са разгледани 
като успешни проекти на издателски поредици. Серийни
ят принцип на издаване е широк прилаган при разглежда
ните от нас издания. В съответствие със съществуващо
то определение те са длъжни да притежават единство на 
замисъл, тематика, целево и читателско предназначение, 
формат (на вътрешните и външните структурни елемен
ти). По този начин таргет групата е напълно обезпечена. 
Тъй като списъкът с каноничните произведения постоян
но се попълва, определяме учебните поредици с класиче
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ски литературни текстове като отворени издателски се
рии. Съгласуването между отделните автори и произведе
ния в поредицата говори за последователното отстояване 
на единен издателски проект. Издателската серия е един 
удобен начин на издаване, който намалява разходите по 
целия процес – от производството до придвижването й до 
пазара.

Следващата задача на изложението предполага из
ясняване на структурносъдържателните характеристики 
на учебнопомощните издания. Един изключително ва
жен процес, който се осъществява в началния етап от ра
ботата върху изданието, защото структурата се възприема 
като единно цяло, което задава характера и подредбата на 
съставящите го компоненти. Основен елемент тук е худо
жественият текст, около който се подреждат разделите, 
подразделите и параграфите. Всички останали компонен
ти трябва да бъдат организирани спрямо него. Отделните 
структурни компоненти имат различно значение от глед
на точка на общата концепция както за изданието, така и 
за поредицата. Поради това условно можем да разделим 
текстовете на три основни групи: художествен, поясните
лен и допълнителен текст, които са с различни функции 
и изпълняват различни задачи. Поредиците са система от 
елементи, които носят в себе си различна по същност ин
формация – художествен текст и паратекстове, които при  
правилно структуриране, се допълват и надграждат.
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Учебнопомощните издания по литература имат ин
ституционален характер, поради което са сложни като за
мисъл, структура, състав и функция. В каква степен всич
ки познати ни поредици (в своето многообразие в струк
турно отношение) отговарят на изискванията не само на 
държавните образователни стандарти и учебни програми 
по литература, но и на издателските стандарти и очаква
ния на крайния потребител е въпрос, чийто отговор тър
сим в хода на съпоставителния анализ, осъществен във 
Втора глава. 

втора глава –  Учебно-помощни издания на кла-
сическата литература в България (1990-2010). Съпос-
тавителен анализ.

В хода на изследването са изведени два модела, из
ползвани в структурирането на учебнопомощните изда
ния на класическата литература, като сме се опитали да 
покажем техните предимства и недостатъци. От направе
ния анализ на вътрешните и външните характеристики на 
поредиците извеждаме различните издателски решения, 
които варират в широк диапазон, което ни позволи да го
ворим за различия между тези на пръв поглед идентични 
издателски продукти. 

В разработката на структурата някои редколегии 
предпочитат написани за конкретния проект критически 
разработки на задължителните автори, включени в програ
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мата за зрелостен изпит и в кандидатстудентските спра
вочници. По такъв начин те предлагат съвременни и акту
ални знания върху цялостното творчество на авторите. За 
тях твърдим, че имат елитарен характер. Други поредици 
предпочитат поопростена структура: литературното про
изведение, съпроводено или от речник, или биографични 
бележки за автора. Анализът на оригиналността на ре
дакторските концепции, принципите на организиране на 
структурата на поредиците, подбора на паратекстовете и 
функциите на познатите ни поредици ни позволяват да ги 
разделим в две големи групи:

Конвенционални поредици – обмислени проекти, 
придържащи се към установените в практика правила и 
елементи. Те залагат на детайлен анализ и интерпретация, 
като формират система от приложения и предговори. Този 
редакторски подход развива представата за литературата, 
която може да подпомогне личностното и литературното 
развитие. В рамките на конвенционалните поредици се 
вижда ясно заявена редакционна концепция, която е тео
ретично обоснована в литературно отношение и съобразе
на с държавните стандарти, професионалните критерии, 
и литературната методика. Конвенционалните поредици 
се отличават с вътрешно богатство на предлаганите оцен
ки и анализи, на материалите, които илюстри рат различни 
интерпретационни подходи към литературата. Издателите 
търсят различни акценти за даден автор или творба, като 
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дават превес на достоверността и професионализма. Така 
крайният потребител, в за висимост от личните си нагласи 
ще може да се запознае с художествения текст и различни
те му критически интерпретации.

Успоредно с конвенционалните поредици в изслед
ването е изведен  и друг вид, който определяме като ко-
мерсиални поредици. Те са с опростена структурносъ
държателна конструкция и справочен апарат. Комерсиал
ните поредици се различават значително и в останалите 
параметри като: адрес, функции, цел. Анализирани са 
отделни издателски актове (като бързата реакция спрямо 
измененията в читателските предпочитания), които водят 
до трансформация и подмяна както в структурно, така и 
във функционално ниво. Комерсиалните поредици са ед
нопланови и предоставят пониска степен на познание. 
Това ни дава основание да ги наречем още поредици на 
липсата и отсъствието. Те обаче се радват на търговски 
успех поради добра реклама и успешни маркетингови 
стратегии, прилагани от издателите им.

Специално внимание във втора глава е отделено на 
визуалната страна на изследваните издателски поредици. 
Изяснено е стратегическото отношение на издателите към 
преобладаващите шаблонни композиционни решения, ко
ито се превръщат в основна характеристика на кориците. 
Корицата е сякаш сред найнепроменяемите елементи в 
тези поредици и издателите имат своите мотиви за непа
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зарния им дизайн. Като масови ученически издания ниска
та корична цена е една от основните им характеристики. 
Тук откриваме специално търсена издателска стратегия 
– икономичност. Поради това се отхвърлят сложните ди
зайнерски разработки и се залага на найтрадиционните 
графични решения с пестеливи послания. Издателите из
бират меката, непрентенциозна корица, което ни препра
ща към ергономичността,  удобството и „здравословната 
употреба”, но в случая това значи „преносимост и лекота 
на книгата, т.е. удобство за носене [...].” (А. Бенбасат). 

Трета глава. Пазарни стратегии и практики за реа-
лизация на учебно-помощните издания на литератур-
на класика.

В тази глава дефинираме пазарния потенциал на 
бизнес средата, в която избират да работят различните из
датели на учебнопомощни издания на литературната кла
сика. Пазарният анализ е не само една от основните пред
поставки за успешно книгоиздаване, но и определен етап 
от процеса на стратегическото планиране и управление. 

Пазарните реалности в началото на изследвания пе
риод (90те години на ХХ в.) показват дефицит на нови 
учебнопомощни издания на литературната класика, прак
тически приложими в реалната образователна ситуация. 
Търсенето е поголямо от възможностите на предлагане
то. Това води до растеж в издаването (и съответно в пред
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лагането) на подобни поредици, поради което предлага
нето се изравнява с търсенето и постепенно започва да го 
превишава. Вследствие появата на големия брой издатели 
в този относително малък сегмент, пазарът значително се 
променя. Позовавайки се на дисбаланса между търсенето 
и предлагането, днес вече можем да говорим за дефицит 
на потребители.

Като основни предимства на анализирания пазарен 
сегмент извеждаме:

• Рентабилност и сравнително сигурна реализация 
на продукцията;

• Издаване на книги без авторски права;
• Потенциал за развитие и привлекателност на сег

мента;
След изведените предимства на пазарния сегмент 

разглеждаме различните издателски стратегии и практи
ки, които в тяхната съвкупност отразяват конкурентос
пособността на продуктово, фирмено и отраслово ниво. 
Стратегическото поведение е реализиран избор, който уп
равлява процесите, чрез които издателството се свързва и 
се приспособява със своята външна среда. То е в основата 
на ходовете, чрез които издателството ще отговори на про
мените и предизвекателствата на пазара. Там, където стра
тегиите са внедрени правилно, издателствата са поста
билни, с повисок пазерен дял, финансова рентабилност, 
нарастване на продажбите. Основният извод до който 
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достигаме е, че колкото поадаптирано е стратегическото 
поведение на едно издателство към условията на неговата 
външна среда, толкова то е поуспешно и порентабилно. 
Чрез конкретното проучване очертаваме и преобразява
нето на издателската бизнес среда в периода 1990–2010 
година.

В следващия параграф на трета глава извеждаме 
спецификата на учебнопомощните издания като пазарен 
продукт. От общите характеристики на книгатастока из
веждаме тези на учебнопомощните издания на литера
турната класика. Като пазарен продукт те придобиват раз
лични качества, които допълват основните им функции. 
Обособяваме ги като група продукти, които задоволяват 
точно определени потребности, с относително еднаква 
динамика на честота на покупката им. 

Специален параграф е посветен на пазарните и мар
кетинговите техники. Рекламните стратегии са свързани 
с пазарните цели, които издателството си поставя, с те
кущите маркетингови проблеми и отговори на основните 
въпроси, свързани с целевия пазар: как да се привлекат 
клиенти, какви ползи или изгоди може да им предложи 
издателството със съответното продуктово предложение, 
и какви средства ще допринесат за ефективността на ре
кламата, осведомяваща клиента.

Предвид спецификата на литературните учебнопо
мощни издания като пазарен продукт от рекламните пос
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лания се изисква превръщането на стандартните методи 
за реклама в поразчупени рекламни послания, които се 
фокусират върху интелектуалната и художествената стой
ност на този продукт. Целта на издателската реклама е да 
привлече вниманието към продуктите и да стимулира за
купуването на книги. В анализа са приведени примери с 
реални рекламни текстове, анотации и карета, използвани 
в каталозите, на гърба на кориците на книгите и в издател
ските сайтове. 

В маркетинговите и рекламните методи отчетли
во се откроява и двупластовостта на учебнопомощните 
издания. При тях стандартните рекламни техники не 
винаги работят достатъчно ефективно. Поради това из
дателите акцентират на няколко специализирани под
хода при въвеждането и задържането на поредиците на 
пазара. Можем да ги определим като утвърдени кому
никационни канали между издатели и клиенти, чрез ко
ито изданията достигат побързо до своите потребите
ли, проправяйки си път през общия поток от рекламни 
послания. Това са: Гриф „Одобрено от „МОН”, срещите 
с учителите и директорите на училищата и даряването на 
книги. Ефективността на традиционните стратегии по
стоянно намалява, тъй като потребителите не виждат 
уникалността на офертата, докато специфичните ре
кламни стратегии се превръщат в индивидуални подхо
ди и творчески решения.
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След анализа на рекламните и промоционалните 
стратегии и натрупания издателски опит, можем да об
общим, че издателите умело съчетават традиционните и 
специфичните рекламни механизми, с които оказват въз
действие върху своята таргет група. Всеки издател избира 
различни канали, за да достигне поредицата му до поши
рок кръг от потребители, макар че не всички използват 
креативност в създаването на рекламните си съобщения. 
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ЗАКлючЕНИЕ

С настоящата дисертация  успяваме да докажем, че 
учебнопомощните издания и поредици на класическата 
литература са специфичен издателски продукт, открояващ 
се със своето постоянно място не само в световния, но и 
в българския социум. Тези издания освен своя история, 
притежават собствени типологически признаци, собстве
на структура, собствена визия, собствен маркетинг, отли
чаващи ги от други, близки на тях издания. Целта, която 
дисертацията си поставя, а именно да изследва и анализи
ра спецификата и индивидуалните качества на издател
ските поредици в теоретичен, функционален, съдържате
лен и пазарен план, смятаме за постигната. 

С това е свързано и категоричното доказване на ра
ботната теза в дисертацията, според която учебно-помощ-
ните издания на литературната класика са устойчиви в 
структурно-съдържателно отношение, устойчиви като 
издателски поредици, като автори и текст, като редак-
торски екипи. Устойчиви на институционално ниво: за-
висими от учебните програми по литература, от ДОИ, 
като изисквания. Устойчиви на пазара като издателски 
проекти, пазарни продукти, създаващи конкурентна сре-
да.
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НАУчНИ И НАУчНО-пРИлОЖНИ  
РЕЗУлТАТИ И пРИНОСИ

Приносите и резултатите на настоящото изследване 
могат да се търсят в няколко посоки:

1. За първи път се осъществява целенасочено, сис
тематично изследване на учебнопомощните из
дания на литературната класика като издателски 
поредици. Въпреки дългото им присъствие в ис
торически план и важното им място в социума, 
в издателската практика и на книжния пазар до 
този момент те не са били предмет на самостоя
телни комплексни изследвания.

2. В теоретичната част на изследването е изведена 
типологията и е дадена собствена дефиниция на 
понятието учебнопомощно издание на литера
турната класика.

3. Осъществена е систематизация на значителния 
брой издателски поредици от учебни издания на 
литературната класика, чрез които се валидизи
рат направените в дисертационния труд наблю
дения и изводи. 

4. В изследването за първи път учебнопомощните 
издания на литературната класика се разглеж
дат от книговедскокнигоиздателски аспект като 
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единна работеща система от институционални, 
редакционноиздателски, концептуални, пазарни 
и маркетингови стратегии и практики. Получе
ните резултати са принос към теорията на лите
ратурнохудожественото и учебното книгоизда
ване.

5. За да получат наблюденията и изводите още по
широк хоризонт, в изследването се реконструи
ра възникването и институционалното начало на 
тези хибридни издания. Доказва се, че санкиця
та „одобрение” от Министерството на народно
то просвещение се използва като стратегически 
издателски похват, който има устойчива взаимо
връзка с пазарния успех на тези издания и поре
дици и до днес. 

6. Приносен момент ва дисертацията е представя
нето на първата литературна учебнопомощна 
поредица, появила след Освобождението – „Уче
нишка билиотека” (1900–1902 г.), издадена от пе
чатница „Опит”, Шумен.

7. Очертани, класифицирани и анализирани са 
издателските стратегии и практики при струк
турирането на учебнопомощните издания на 
литературната класика под влиянието на пазар
ните реалности. На тази основа за първи път е 
осъществен съпоставителен анализ между т.нар. 
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конвенционални и комерсиални поредици на 
учебнопомощни издания на литературна класи
ка.

Приносен характер притежава практикоприложна
та част от изследването. Неговата теоретична част би мо
гла да подпомогне преподаването на различни книговед
ски и книгоиздателски дисциплини във висшите училища. 
Някои от анализираните проблеми биха били интересни 
и полезни за издателите, решили да включат в каталозите 
си такива поредици. Резултатите от изследването (струк
турен модел на учебнопомощни издания на класическата 
и съвременна литература в България) могат да бъдат пре
поръчани при евентуалното бъдещо усъвършенстване на 
структурата и визията на издателските поредици от гледна 
точка на тяхното предназначение и функционалност.
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