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1.1. Образование 

Дисертантката е завършила специалност Библиотечно-

информационни науки към катедра „Библиотекознание, научна 

информация и културна политика” във Философския факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски”, в който е преминала обучението си в 

бакалавърска (1998–2002) и магистърска степен (2002–2004). 

Непрекъснато е повишавала квалификацията си чрез участие в 

редица курсове към Центъра за продължаващо образование на 

библиотекари, провеждани от български и чуждестранни лектори. 

В работата си ползва английски, испански и руски език, които ѝ 

осигуряват възможност да следи развитието на библиотечно-

информационните науки в редица страни. Има солидни технически 

умения за работа със специализирани информационни системи и 

библиотечен софтуер. 

 

1.2. Кариерно развитие 

Биляна Яврукова започва професионалната си кариера през 2001 

г. в Университетската библиотека на СУ „Св. Климент Охридски”, в 

която последователно работи като библиотекар в направление 

„Библиотечно-информационно обслужване и фондове” (2001–2004), 

началник на отдел „Книгообмен” (2004–2008), а от 2008 г. е неин 

заместник-директор. 

Паралелно с работата си в Университетската библиотека активно 

участва и в редица национални и международни проекти, свързани с 

решаването на важни професионални задачи, в които проявява високи 

компетенции, умения за работа в екип и организаторски способности. 
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Участва активно и в събития за обмяна на опит с редица 

университетски библиотеки в Косово, Румъния и Германия, 

проявявайки се като ерудиран професионалист.  

Нейната очевидна компетентност е причина през последните 

години да ѝ бъде възложено ръководството на упражнения в 

специалностите „История”, „Архивистика” и „Библиотечни и 

информационни науки” в СУ „Св. Климент Охридски”. 

За времето от 2004 до 2013 г. Биляна Яврукова получава и три 

награди, които потвърждават качествата ѝ на млад, но изявен 

специалист в професионалната общност.  

През 2010 г. е отличена с наградата „Млад библиотекар на 

годината” от Българската библиотечно-информационна асоциация.  

 

1.3. Научноизследователска дейност 

Научноизследователската дейност на Биляна Яврукова е 

съсредоточена в няколко актуални теми: библиографският контрол в 

процеса на ретроспективната конверсия на каталозите и тяхното 

бъдеще, дигитализацията в MARC среда, книгообменът и значението 

му за комплектуването на библиотеките, иновативните библиотечни 

услуги, откритият достъп до фондовете, библиотечната социология. 

Придобития солиден опит тя споделя в публикации в периодични 

издания и сборници, както и в доклади, изнесени на наши и 

международни конференции. 

По темата на дисертационния си труд тя има 12 сериозни 

публикации, 6 от които са доклади от научни конференции, отпечатани 

в български и чуждестранни източници. 
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1.4. Обществена дейност 

Биляна Яврукова има и активна обществена дейност. От 2002 г. е 

деен член на ББИА, уважаван председател е на Секцията на научните 

библиотеки към ББИА, а през 2015 бе избрана с мнозинство в състава 

на нейния Управителен съвет. 

 

2. Общо описание на дисертационния труд 

Трудът е разработен в обем общо 301 стр. (ХІІ, 289 с.). 

Структуриран е логично в увод, две части (от които първата е 

разработена в три глави, а втората – в две) и заключение. 

Изследването съдържа списък на цитираните 184 източника, 

чиито библиографски записи са коректно представени (с. 253–268), 

както и списък на 78 прегледани ресурса (с. 269–276). 

Към дисертационния труд има: Списък на съкращенията; Списък 

на графиките, илюстрациите, схемите и таблиците; както и три 

приложения – декларация за авторство и разрешение за ползването на 

авторски произведения по чл. 18 от Закона за авторското право и 

сродните му права, примерни каталожни картички от АК на УБ и 

анкетна карта. Изследването е богато онагледено с 25 графики, 14 

илюстрации, 9 схеми и 4 таблици. 

В Увода докторантката е изяснила много професионално 

актуалността на избраната от нея тема, целта, предмета и 8-те сложни 

задачи, които трябва да разреши в хода на изследването, както и 

хипотезите, които ще се опита да докаже. 
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Първата част от дисертационния труд е структурирана в три 

глави. 

В първата глава „Кратък преглед на развоя на концепцията за 

библиографски контрол в процеса на каталогизиране на 

библиотечни документи“ (с. 2–29) подробно и изчерпателно е 

проследено развитието на библиографския контрол и усилията за 

стандартизиране на библиографските описания, както и работата, 

насочена към унифициране на процесите на каталогизацията. Изяснена 

е и дейността на ИФЛА, насочена към утвърждаването на 

международна система от стандарти в сферата на каталогизацията, 

създаването на програмата за УБК и задачите, произтичащи от нея – 

ретроспективната конверсия на каталозите в машиночитаем формат, 

чието реализиране е условие за обмен на записи, в условията на 

променящата се информационна среда и бързото развитите на 

информационните технологии. 

В исторически и съвременен аспект авторката проследява появата 

на стандартите от семейството ISBD, появата на електронните каталози, 

настъпилите промени в теорията и практиката в областта на 

каталогизацията. 

В главата е отделено и достатъчно внимание на 

предметизирането и класифицирането на библиотечните документи, 

които са важна част от библиографския контрол. 

Авторката компетентно е изяснила и основните цели на 

Програмата за УБК и международния МАRС, създадени от работни 

групи към ИФЛА. 

Убедително са представени и последните тенденции в областта 

на каталогизационната практика и УБК, които водят и до промяна в 
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библиотечно-информационното обслужване на потребителите, като 

резултат от развитието на интернет и предоставянето на електронните 

каталози на свободен достъп в мрежата, което ги прави предпочитани 

от потребителите. 

 

Във втората глава на дисертацията „Ретроспективна 

конверсия в библиотеките” (с. 30–73) е изяснена същността на 

типовете (пълна и частична) и методите (ръчен и автоматизиран) за 

извършване на ретроспективната конверсия на каталозите.  

Изтъкната е ролята на националните библиотеки (на техните 

онлайн и сводни каталози) като надежден партньор на останалите 

библиотеки в страната в процеса на ретроконверсията и че те могат да 

бъдат сигурен източник на достоверна информация.  

С цел проучване и анализ на добрите практики в света, във втора 

глава са представени националните стратегии за ретроспективна 

конверсия на националните библиотеки в САЩ, Германия и 

Великобритания, а също и опитът на Руската държавна библиотека за 

чуждестранна литература (ВГБИЛ), която, въпреки че започва 

ретроспективната конверсия на каталозите си доста късно, има добри 

резултати. 

 

Третата глава „Библиографският контрол и 

дигитализирането на библиотечните фондове” (с. 74–122) е 

посветена на процеса на дигитализацията в библиотеките. В нея 

авторката е разгледала удачно ретроспективната конверсия на 

каталозите на дадена библиотека и дигитализацията на фондовете като 

два взаимно свързани процеса, които позволяват библиографските 
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данни за фонда в електронните каталози и записите им да се използват 

успешно в процеса на дигитализацията, като много добре е разкрила 

трите възможни посоки на приложението им.  

Тук се доказва, че използването на готови записи от електронния 

каталог осигурява създаването на унифицирани библиографски данни. 

В главата са посочени и причините, поради които днешните 

библиотеки трябва да вземат отговорни решения, за опазването на 

културното наследство, използвайки за целта метода на 

дигитализацията, както и да осигурят глобален достъп до цялата 

писмена памет на човечеството и огромните ѝ ресурси. Яврукова дава 

препоръки и за необходимостта от специално внимание от страна на 

библиотеките и архивите към онези фондове, които са застрашени от 

унищожаване. 

Благодарение на дигитализацията ресурсите на културното 

наследство ще станат достъпни онлайн за всички потребители, за които 

те представляват интерес. Така ще бъдат изпълнени както насоките на 

ИФЛА за опазване на културното наследство, така и Програмата на 

ЮНЕСКО от 1992 г. „Паметта на света”. 

В тази глава Яврукова основателно спира вниманието си и на 

създаването и управлението на дигиталните колекции, като изяснява 

етапите, през които те преминават, и компонентите, от които се състоят. 

Известно е, че едни от най-важните елементи на библиографския 

контрол в процеса на дигитализация са метаданните на дигиталните 

обекти. Поради тяхната значимост тя разглежда подробно трите 

основни вида (дескриптивни, структурни и административни) и 

представя схемите, в които те най-често се използват. 
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Тук авторката представя най-значимите международни проекти и 

инициативи, свързани с дигитализацията на културното наследство, 

както и някои от най-добрите национални програми в тази област.  

Като най-успешни практики в света, насочени към изграждането 

на национални дигитални библиотеки, Яврукова описва постигнатото 

от Библиотеката на Конгреса и от Британската библиотека, чиито 

програми действително са сред най-добрите в света. 

Тук авторката представя идеята на Джеймс Билингтън за 

създаването на World Digital Library – WDL (световната цифрова 

библиотека – СЦБ) и постигнатите резултати, осигуряващи безплатен 

достъп за всички до знанието и културното наследство на човечеството 

в цял свят. 

Авторката разкрива и мисията на „EUROPEANA” – най-голямата 

виртуална европейска библиотека, чрез която европейското културно 

наследство става достъпно за всички.  

За разлика от СЦБ, която е многоезична, Европеана представя 

метаданните само на един език, което често затруднява ползвателите. 

 

Втората част на дисертационния труд, озаглавена „Развитие на 

библиографския контрол и приложението му в процесите на 

ретроспективна конверсия и дигитализация в българските 

библиотеки” (с. 124–245) съдържа две глави. 

В гл. 4 „Библиографският контрол в България и процесите на 

ретроспективна конверсия и дигитализация на фондовете” (с. 124–

168) Яврукова обстойно изяснява пътя, изминат при създаването на 

национални правила и стандарти за унифицирането на 

библиографското описание, които синхронизират работата на 
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българските професионалисти с международната практика в областта 

на каталогизацията.  

Авторката разкрива и дългия и труден път, който извървяват 

българските библиотеки в областта на библиотечните класификации, за 

да се стигне до 1990 г., когато НБКМ решава да приеме УДК за 

национална класификация в страната. И въпреки че все още нямаме 

стандартно издание на УДК, тя се прилага във всички видове и типове 

библиотеки в страната. Не така благоприятно се решава въпросът с 

предметните рубрики, поради което българските библиотеки все още 

нямат общ предметен рубрикатор, който да улесни работата им по 

формулирането на предметните рубрики. 

Много компетентно Яврукова е проследила и анализирала 

етапите и проблемите на автоматизацията на библиотечните процеси у 

нас, които поради липсата на финансови ресурси започват десетилетия 

по-късно в сравнение с библиотеките в Западна Европа. 

Въпреки създаването на проекта НАБИМ, у нас не бе постигната 

споделена каталогизация поради различия в използваните формати и 

все по-задълбочаващото се технологично изоставане. 

В главата е осъществен солиден анализ на постиженията и 

слабостите в дигитализацията, осъществявана от българските 

библиотеки, като правилно е подчертана и необходимостта да се 

създават условия за координация между тях на национално ниво. 

Авторката анализира и добрия опит в дигиталните библиотеки, 

създадени от НБКМ и РБ „Пенчо Славейков” – Варна, който 

недвусмислено сочи, че у нас трябва да бъдат създадени правила за 

библиографско описание на базата на консолидираното издание на 

ISBD. 
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Очертала е и неотложните задачи, които трябва да бъдат решени у 

нас, за да се постигнат по-добри резултати на национално ниво в 

разглежданите от нея области.  

 

Последната, пета глава „Ретроеспективна конверсия на 

каталозите и дигитализация на фондовете – експериментален 

модел за обща организационна програма в библиотеки с финална 

структура. Опитът на Университетската библиотека „Св. 

Климент Охридски” (с. 169–241) логично е и най-голяма по обем. 

След като Яврукова ни въвежда в обема, съдържанието и 

организацията на библиотечния фонд на УБ, която, както е известно, е 

най-голямата научна библиотека у нас, ни запознава и с пътя, който 

извървява библиотеката, насочен към ретроконверсията на нейните 

класически каталози, с избора на формат за машиночетима 

каталогизация и на качествен програмен продукт, притежаващ редица 

предимства в сравнение с използвания в началния период на 

автоматизацията. Внедряването на ALEPH 500 и на формата MARC 21 

осигурява условия за създаване и съхранение на качествени 

машиночетими записи. 

В рамките на дисертационния труд е проведено и анкетно 

проучване на информационните потребности на преподавателите и 

докторантите в СУ „Св. Климент Охридски” с цел да се създаде 

адекватен план за ретроспективната конверсия и дигитализацията на 

фондовете, чрез който да се осигури адекватно учебният процес в 

Университета. 

Подробният анализ на резултатите от анкетата недвусмислено 

води към извода, че създадените дигитални колекции имат одобрението 
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на повече от половината от респондентите и отговарят на техните 

очаквания и на потребностите им. 

Основно място в главата е отделено на процеса на 

ретроспективната конверсия в УБ, която, въпреки че се осъществява от 

15 години и е натрупан солиден опит, все още има и нерешени 

проблеми. 

Полезен резултат от усилията на авторката е и предложеният план 

за организирана, пълна ретроспективна конверсия и неговото 

използване. 

В създадения от авторката стойностен експериментален модел на 

организационна програма за ретроконверсия и дигитализация на 

фондовете в библиотеки с филиална структура тя е проявила и 

безспорните си качества на отличен мениджър с богат опит, познаващ в 

детайли процесите по осъществяването на задачите, които са обект на 

изложението ѝ. Това прави модела ѝ приложим и в други библиотеки с 

филиална структура, което е едно от многото сериозни достойнства на 

нейния дисертационен труд. 

В края на изследването си Яврукова прави полезни препоръки 

както към цялата библиотечна общност, така и към ръководството на 

УБ и СУ. 

 

В Заключението се прави преглед на ролята и значението на 

УБК в процеса на ретроспективната каталогизация и дигитализацията 

на библиотечните фондове. Формулирани са и основните изводи, 

свързани с апробирания експериментален модел в УБ „Св. Климент 

Охридски”. 
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3. Общо описание 

на автореферата към дисертационния труд 

Авторефератът е в обем от 36 стр. Съдържа обща характеристика 

на дисертационния труд, заключение и изводи, приносите на 

изследването и списък на 12 публикации на Яврукова по проблемите на 

дисертацията. Авторефератът отразява вярно съдържанието на 

дисертационния труд.  

 

4. Приноси на дисертационния труд 

 За първи път в България е осъществено комплексно научно 

изследване, в което са изяснени детайлно същността, значението и 

ролята на УБК в процеса на ретроспективната конверсия и 

дигитализацията на библиотечните фондове. 

 В теоретичен аспект са изяснени типовете ретроспективна 

конверсия и методите за осъществяването ѝ, използвани в 

международната практика, с което се обогатяват знанията на 

специалистите, ангажирани в процеса на конвертиране на 

традиционните библиотечни каталози. 

 Компетентно е изяснена връзката между електронния 

каталог и програмния продукт за създаване на дигитална библиотека, 

която може да се използва от българските библиотеки при избора на 

софтуер за изграждане на дигитални колекции. 

 Разработен е и апробиран надежден експериментален 

модел на библиотека с филиална структура при осъществяването на 

процес на ретроспективна конверсия, както и съответният 

инструментариум за реализирането му, който може да се използва и в 

други наши библиотеки. 
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 Разработена е и е проверена резултатна организационна 

програма за нуждите на дигитализацията в УБ „Св. Климент 

Охридски”, за работа със специализиран и световно одобрен софтуерен 

продукт за създаване на дигитални колекции, която може да се използва 

с успех за асоцииране и на други библиотеки към НАБИС. 

 Чрез социологическо анкетно проучване е направен 

задълбочен анализ на информационните потребности на 

преподавателите и докторантите в СУ „Св. Климент Охридски”, с оглед 

използването на резултатите в процеса на ретроспективната конверсия 

и дигитализацията на фондовете. Разработени са прецизна анкетна 

карта и методика за систематизиране на данните и за анализ на 

резултатите. 

 

5. Мнение, бележки и препоръки 

Прочитът на дисертационния труд на Яврукова създава 

убедително впечатление, че авторката има солидни теоретични 

познания и богат практически опит в областта на изследването си. Тя е 

показала и изключителна информираност по темата на разработката си 

за случващото се в международен и национален аспект. 

Имайки предвид както съдържателната страна, така и обема на 

дисертацията, съм убедена, че тя значително надхвърля изискванията за 

разработката на „малък” докторат. 

Авторката е използвала ясен научен език на изложение и 

адекватна научна терминология. 

Единствената ми забележка е свързана с употребата на термина 

класификационни схеми, който отдавна е отхвърлен като неточен. 
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Вместо него е по-правилно да използва терминът класификационни 

таблици. 

Препоръчвам на Яврукова да публикува дисертационния си труд, 

защото съм убедена, че българската колегия има остра потребност от 

монография или учебник с подобно съдържание, защото макар бавно и 

трудно, тя върви към ретроконверсия и дигитализация на 

библиотечните фондове. 

Тук искам да поздравя и доц. д-р Татяна Янакиева за 

представената дисертация на Биляна Яврукова, защото съм убедена, че 

зад всяка успешна дисертация стои един много знаещ и взискателен 

научен ръководител. 

Имам и два въпроса за отговор от докторантката по време на 

защитата на дисертационния ѝ труд: 

1. Какви според нея са неотложните задачи, които трябва да 

бъдат решени в България, в областта на ретроконверсията на 

каталозите. 

2. Какви са най-важните задачи, стоящи пред УБ „Св. Климент 

Охридски”, свързани с процеса на дигитализацията на фондовете. 

 

 

 

6. Заключение 

На базата на гореизложената преценка на представения 

дисертационен труд смятам, че са изпълнени всички изисквания на 

ЗРАСРБ (чл. 6), Правилника за неговото приложение и Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 
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академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”, относно 

получаването на образователната и научна степен „доктор”. 

Докторантката е изпълнила много професионално целта и всички 

амбициозни задачи, формулирани в увода на изследването ѝ. Тезите, 

анализите и изводите ѝ са отлично онагледени, поради което давам 

много висока оценка на дисертацията. 

 

Всичко това, както и личните ми впечатления от редица прояви на 

Биляна Андреева Яврукова, ми дават основание с пълна убеденост да 

гласувам положително и да препоръчам на уважаемото жури да ѝ 

присъди образователната и научна степен „доктор” в професионалното 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Книгознание, библиотекознание и библиография). 

 

 

25.11.2015 г.     Проф. д.н. Мария Петкова 

София 

 


