
Становище 
 

 

от доц. д-р Антоанета Иванова Тотоманова, Национална библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий”, 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 Биляна 

Андреева Яврукова  на тема „Библиографски контрол в процеса на 

ретроспективна конверсия и дигитализация на фондовете“ 

 

Представените документи са в съответствие с изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав, Правилника за неговото прилагане и 

Правилника за условията и реда за придобиване на научна степен и 

заемане на академична длъжност в СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

1. Данни за автора на дисертационния труд  

 

1.1. Образование 

 

Докторантката е получила образователните степени „бакалавър” и 

„магистър” в Катедрата „Библиотекознание, научна информация и 

културна политика“ към Философския факултет на Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“ през 2002 и 2004 г. След което непрекъснато е 

повишавала квалификацията си чрез различни курсове в областта на 

дигитализация и метаданни, изработване и управление на проекти в 

библиотечно-информационния сектор и др. 

 

1.2. Кариерно развитие 

 

Професионалната си кариера Биляна Яврукова изгражда изцяло в 

Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“, където работи като 

библиотекар в отдел „Междубиблиотечно заемане“, началник на отдел 

„Комплектуване”, а от  2008 г. тя заема длъжността  заместник директор на 

библиотеката. Биляна Яврукова е хоноруван преподавател в Исторически 

факултет, специалности „История“ и „Архивистика” по дисциплините 

„Историческа информатика“ и „Библиотекознание и библиография“ 

(степен „бакалавър”). Също така тя участва в провеждането на учебна 

практика на студенти от специалност „Библиотечно-информационни 

науки”. 

 

 
 



 

1.3. Научно-изследователска дейност 

 

Изследователските интереси на Биляна Яврукова са в няколко 

направления: библиографски контрол, машинночетими формати, 

ретроспективна конверсия, дигитализация на библиотечни фондове и др. 

Докторантката участва в значими национални и международни проекти, 

свързани с развитието на научните библиотеки в България: „НАБИС”– 

Национална академична библиотечно-информационна система (2009-

2016); международен франкофонски проект “Itineraires Balkaniques”; 

проект за превод на Форматът за машинночетими библиографски записи 

MARC 21 LITE и др. 

Авторът на дисертационния труд има 12 публикации по темата на 

дисертацията, 6 от които са публикувани доклади от научни конференции. 

 
 

1.4. Обществена дейност 

 

Биляна Яврукова е Председател на секцията на научните библиотеки към 

Българската библиотечно-информационна асоциация в периода декември 

2012 г. – юни 2015 г.  и член на управителния съвет на Българската 

библиотечно-информационна асоциация (ББИА) с мандат 2015 г. – 2018 г. 

Носител е на редица награди – Грамота на Философски факултет, 

Софийски университет за ползотворно сътрудничество и принос при 

въвеждане на младите библиотечни специалисти в професионалната среда 

(2013 г.); Награда за млад библиотекар на годината на Българската 

библиотечно-информационна асоциация (2010 г.) и Награда на 

Философски факултет за отличили се студенти (2004 г.). 

 

 

2. Общо описание на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд се състои от увод, две части, заключение, 

библиография, използвана литература и приложения. Общият обем е 289 

страници. Първата част се състои от три глави, а част втора от две глави. В 

края има списък на цитираните ресурси (184 източника) и списък на 

прегледаните ресурси (78 източника). Към дисертационния труд има 

списък на съкращенията; списък на графиките, илюстрациите, схемите и 

таблиците. Изследването е онагледено с 25 графики, 14 илюстрации, 9 

схеми и 4 таблици. 

В увода много успешно е представено актуалното състояние на темата, 

дефинирани са целта, обектът и предметът на изследването, както и 

задачите, които ще бъдат изпълнени за постигане на поставената цел. 



Формулирани са две работни хипотези, представени са използваните в 

разработката методи на изследване. Описана е структурата на 

дисертационния труд. Целта, която си поставя докторантката е въз основа 

на анализ на библиографския контрол при реализиране на процесите на 

ретроспективна конверсия и при дигитализация на фондовете в големи 

световни библиотеки, да се подберат подходящи методи за ретроспективна 

конверсия на традиционните библиотечни каталози и изграждане на 

дигитални колекции в Университетската библиотека „Св. Климент 

Охридски“. Прилагането на библиографския контрол в процесите на 

ретроспективна конверсия и изграждане на дигитална библиотека в 

България е посочено за обект на изследването, а предметът е 

съсредоточен върху международните и национални стандарти и правила за 

библиографско описание, форматите за машинночетима каталогизация, 

схемите за метаданни и използването им в процеса на изграждане на 

дигитални библиотеки и прилагането на добрите практики в 

Университетската библиотека. Докторантката си поставя за решаване и 

няколко конкретни задачи: да се проследят съвременните постижения в 

областта на стандартизацията; да се проучи прилагането на 

библиографския контрол в процеса на ретроспективна конверсия в 

големите световни библиотеки; да се разгледа връзката между  

ретроспективната конверсия на традиционните каталози и процеса на 

дигитализация на библиотечните фондове; да се проучи развитието на 

библиографския контрол на дигитализираните библиотечни документи и  

схемите за метаданни; да се проучат проектите за изграждане на дигитални 

библиотеки на национално и световно ниво и да се анализират 

използваните схеми за метаданни; да се проследи развитието на 

библиографския контрол в България и възможностите за приложението му 

в процеса на ретроспективна конверсия и дигитализация на фондовете; да 

се представи експериментален модел за обща организационна програма за 

ретроспективна конверсия и дигитализация на фондовете, реализиран в 

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“. В хода на 

изследването са доказани и хипотезите, че реализирането на  

ретроспективната конверсия на традиционните каталози е предпоставка за  

успешна дигитализация на фондовете и изграждане на дигитални 

библиотеки и, че прилагането на световния опит при извършване на 

ретроспективна конверсия и дигитализация на фондовете и спазването на 

националните стандарти и правила за библиографско описание ще 

гарантират постигането на положителни резултати при изпълнението им в 

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.  За постигане на 

целите и за решаване на поставените задачи в хода на работата по 

дисертационния труд са използвани различни методи на изследване: 

документален анализ, наблюдение, експеримент и анкетен метод. За 

проследяване на развитието на библиографския контрол и приложението 



му в процесите на ретроспективна конверсия и дигитализация на 

фондовете в световен мащаб и в България е използван документалният 

анализ. За представяне на процеса на ретроспективна конверсия и 

дигитализация на фондовете в Университетската библиотека са използвани 

наблюдение, експеримент и анкетен метод. 

За първата глава от дисертацията „Кратък преглед за развоя на 

концепцията за библиографски контрол в процеса на каталогизиране на 

библиотечни документи” би могло да се каже, че не представлява научен 

принос, но в нея много прецизно и подробно е проследено развитието на 

библиографския контрол и стандартизирането  на библиографската 

дейност. Направен е преглед на стандартизацията и унификацията в 

процесите на каталогизация в световната практика. Проследен е пътят на 

създаване на програмата на ИФЛА за Универсален библиографски 

контрол, маркирани са и последните тенденции в областта на 

каталогизационната дейност и библиографския контрол. Показана е и 

новата библиографска рамка, която има за цел да запази качеството на 

машинночетимите библиографски записи, като в същото време се намалят 

средствата за каталогизиране на библиотечни документи. Всичко изброено 

до тук е необходима основа, върху която са изградени анализите и 

резултатите в останалите три глави, както и разработеният 

експериментален модел в пета глава от дисертационния труд. 

Втората глава на дисертацията „Ретроспективна конверсия в 

библиотеките” предлага обстоен анализ на процеса на ретроспективна 

конверсия на каталозите в библиотеките. Разгледани са различните видове 

ретроконверсия и са посочени възможните методи на работа. Акцентирано 

е върху ролята и значението на каталозите на националните библиотеки. 

Очертано е значението на онлайн каталозите на тези библиотеки и на 

сводните каталози за процеса на ретроспективна конверсия. Анализирани 

са различни проекти за ретроспективна конверсия. 

В Третата глава „Библиографският контрол и дигитализирането на 

библиотечните фондове” е разгледана връзката между процеса на 

ретроспективна конверсия на каталозите и дигитализация на фондовете. 

Посочена е необходимостта от използването на съвместими софтуерни 

продукти за електронния каталог и дигиталната библиотека. Направен е 

пълен обзор на литературата, разглеждаща дигитализацията като метод за 

опазване на културното наследство. Изведено е заключението, че един от 

най-важните елементи на библиографския контрол в процеса на 

дигитализация са метаданните на дигиталните обекти. Разгледани са 

международните инициативи, стимулиращи развитието на 

дигитализацията като метод за опазване. Представени са по-подробно два 

примера за изграждане на дигитални колекции – на Библиотеката на 

Конгреса и на Британската библиотека. 



За част втора на дисертационното изследване „Развитие на 

библиографския контрол и приложението му в процесите на 

ретроспективна конверсия и дигитализация в българските библиотеки” 
определено може да се каже, че има приносен характер. За първи път в 

такъв цялостен вид в българската специализирана литература са обобщени 

въпросите, свързани със стандартизацията в библиографската практика и 

необходимостта от унифициране на използваните класификационни схеми. 

Направен е и критичен анализ на библиографския контрол в България и 

липсата на осъвременени правила за библиографско описание,  

анализирани са дигиталните библиотеки на Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“ и Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – гр. 

Варна. Изтъкната е необходимостта в България да се пристъпи към 

създаване на правила за библиографско описание, да се приеме  

консолидираното издание на ISBD, да се популяризират общоприетите 

стандарти за създаване на метаданни и да се популяризират съвременните 

добри практики за изграждане на дигитални библиотеки. По-задълбочено 

може би трябваше да бъдат анализирани най-големите проекти, свързани с 

ретроспективна конверсия в страната – системата за споделена 

каталогизация COBISS на Националната библиотека и проектът за 

интегриране на българските академични и университетски библиотечно-

информационни системи в сводния онлайн каталог НАБИС. 

 

Особено внимание заслужава пета глава от дисертационния труд, в която 

е разработен експериментален модел за обща организационна програма в 

библиотеки с филиална структура за ретроспективна конверсия на 

каталозите и дигитализация на фондовете на основата на опита на 

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.  За целта е 

проведено анкетно проучване на информационните потребности на 

преподаватели и докторанти в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“. Анализът на резултатите от проучването са наложили извода, 

че изградените дигитални колекции получават одобрение на повече от 

половината респонденти и отговарят на очакванията и потребностите им. 

Специално място е отделено на процеса на ретроспективна конверсия в 

Университетската библиотека, а разработеният експериментален модел е 

свързан със същинския процес на ретроспективна конверсия в 

библиотеката. Изтъкната е необходимостта от създаването на план за 

организирана, пълна ретроконверсия и изпълнението му. Посочено е, че в 

резултат от ретроспективната конверсия в Университетската библиотека се 

наблюдава увеличаване на търсенето на библиотечни документи, които 

досега са били разкрити само в традиционните библиотечни каталози. 

Подробно е разгледан процесът на дигитализация в Университетската 

библиотека като са представени техническото и софтуерно обезпечаване и 

първите проекти за дигитализация. Разгледани са различните начини за 



достъп до дигиталните обекти. Текстът е онагледен с много добре подбран 

илюстративен материал. 

Дисертационният труд завършва със заключение, в което е направен общ 

преглед на извършеното от докторанта. Очертаната теоретична рамка е 

съпоставена със ситуацията в България. Акцентирано е върху 

постиженията в областта на стандартизацията, но е изтъкнато и 

изоставането на библиотеките в страната. Посочени са основните изводи, 

свързани с приложения експериментален модел в Университетската 

библиотека „Св. Климент Охридски“. Очертани са и препоръки към 

българската библиотечна общност и към ръководството на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ и Университетската библиотека. 

Изследването е онагледено с 25 графики, 14 илюстрации, 9 схеми и 4 

таблици. 

Прецизно са съставени и оформени и списъците със цитирани публикации 

и използвана литература. 

 

3. Общо описание на автореферата към дисертационния труд 

 

Авторефератът е с обем от 36 страници, съдържа – характеристика на 

дисертационния труд, структура и съдържание, научни и научно-приложни 

приноси и публикации, свързани с дисертационния труд. Отразява 

коректно съдържанието дисертацията. 
 

4. Приноси на дисертационния труд 

 

 В дисертационния труд е направен цялостен преглед на 

стандартизацията и унификацията в процесите на 

каталогизация в световната и българската практика;  

 Процесът на ретроспективна конверсия на каталозите в 

библиотеките е анализиран, разгледани са различните видове 

ретроконверсия и са посочени възможните методи на работа. 

Всичко това е съпроводено с пълен обзор на литературата, 

разглеждаща дигитализацията като метод за опазване на 

културното наследство. Изведено е заключението, че 

метаданните на дигиталните обекти са един от най-важните 

елементи на библиографския контрол в процеса на 

дигитализация; 

 За първи път в такъв цялостен вид в българската 

специализирана литература са обобщени въпросите, свързани 

със стандартизацията в библиографската практика. Направен е 

и критичен анализ на библиографския контрол в България и са  

дадени ценни препоръки за бъдещо развитие; 



 За първи път е разработен експериментален модел за обща 

организационна програма в библиотеки с филиална структура 

за ретроспективна конверсия на каталозите и дигитализация на 

фондовете.  

 

   6. Заключение 

 

Дисертационният труд на Биляна Яврукова съдържа безспорни научни и 

научно-приложни резултати и отговаря на всички изисквания на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и правилника на СУ „Св. Климент 

Охридски“. Представената научна разработка и публикациите на 

докторантката от периода 2004 – 2015 г. ми дават основание убедено да 

препоръчам на уважаемото научно жури да й присъди образователната и 

научна степен „доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени 

комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание и 

библиография). 

 

 

 

 

 

7.12. 2015 г.                                   доц. д-р Антоанета Тотоманова 

София 
 


