
Становище 
 

 

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

„Св. св. Кирил и Методий”, член на научно 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 Радослава 

Марио Стефанова на тема „Електронните ресурси с отдалечен достъп 

и националната библиография” 

 

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 Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна 

политика“ към Философския факултет на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“ през 2005 и 2008 г. След което е повишавала 

квалификацията си чрез различни курсове в областта на международните 

идентификационни номера. В периода 2013-2016 г. Радослава Стефанова е 

докторант към Катедра „Библиотекознание, научна информация и 

културна политика“. 

 

1.2. Кариерно развитие 

 

Професионалната си кариера Радослава Марио Стефанова изгражда изцяло 

в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. През 2004 г. тя 

постъпва като библиограф-експерт в отдел „Библиография и статистика на 

продължаващи издания” в Център за национална библиография, през  2012 

г. става асистент в същия отдел и член на Научната секция по 

библиография, а от 2013 г. тя е ръководител на отдел „Международни 

стандартни номера на документи”. 

 

1.3. Научно-изследователска дейност 

 

Изследователските интереси на Радослава Стефанова са в няколко 

направления:  национална библиография, стандартизиране на 



библиографски процеси, международни стандартни номера на документи,  

издателска дейност и др. 

Докторантката има редица участия в годишните конференции на 

международните агенции за ISBN, ISMN и ISSN, в семинари, научни 

форуми и др. Превела е стандартите: „Информация и документация - 

Международен стандартен идентификатор за библиотеки и сродни 

организации (ISIL)”, „Информация и документация - Международен 

стандартен номер за продължаващи издания (ISSN)”, „Документация. 

Списък на съдържанието на периодични издания” и  „Система за 

дигитален идентификатор на обект”. 

Публикации по темата на дисертацията – 5 статии в периодични издания и 

1 доклад (под печат). 
 

1.4. Обществена дейност 

 

Радослава Стефанова е член на БИС/ТК 16 „Архивна, библиотечна и 

информационна дейност” – експерт, Секция по каталогизация към ББИА и 

Научна секция по библиография към НБКМ.  

 

2. Общо описание на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, цитирани 

ресурси (278), цитирани уеб адреси (52), списък на използваните 

съкращения, списък на графиките, схемите и фигурите, посочени в текста 

и 2 приложения, в общ обем от 338 страници.  

В увода на дисертацията много успешно е обоснована актуалността  на 

темата и значението й за бъдещото развитие на националната 

библиография в България. На основата на изследвания опит на развитите 

страни е  изведен най-важният акцент, а именно ролята и значението на 

електронните документи с отдалечен достъп за опазването на 

националното писмено културно наследство. За обект на изследването са  

посочени електронните ресурси с отдалечен достъп, мястото им в 

системата на националната библиография и изискванията, свързани с 

необходимостта от тяхното  обхващане, обработка и управление. За 

предмет  са изведени предизвикателствата, пред които са изправени 

националните библиографски агенции при подбора, библиографското 

описание, предоставянето на достъп и съхранение на този вид документи. 

Като основна цел на изследването докторантката е посочила 

разработването на стратегия за изграждане и поддържане на национална 

колекция от електронни документи. Постигането на тази цел кореспондира 

напълно с поставената задача – определяне на стратегически насоки и 

иницииране на програма за опазване на националното цифрово 



документално наследство и изработването на модел за изграждане и 

функциониране на национален електронен архив в страната.  

 

Първа глава на изследването „Електронните ресурси с отдалечен достъп – 

легитимна част от световното културно наследство” се състои от пет 

раздела, в които са проследени основните характеристики на електронните 

ресурси, разграничени са отделните видове, посочено е и тяхното 

предназначение. Особена тяжест на изследването придава подробният 

преглед на осъществените проекти в другите страни и изведените 

статистически данни от тях, а също така и посочените количествени 

показатели, свързани с „реализирането” на тези информационни продукти 

в издателската дейност като е-книги, е-списания, бази данни, уеб издаване. 

Очертана е и голямата роля на този вид електронни ресурси  и 

необходимостта от решения на национално равнище за тяхното 

съхраняване и осигуряването на достъп. Много подробно са разгледани 

постиженията на отделните страни в тази област, като акцентът е поставен 

върху резултатите, постигнати в някои европейски страни като 

Великобритания, Дания, Франция, Холандия, Швеция, Португалия, 

Естония. Разгледани са и други модели, приложени в Австралия, Канада и 

САЩ. Информацията от изведените резултати в отделните страни са 

синтезирани сполучливо от докторантката по показатели, изработени от 

самата нея (Табл. 1). 
 

Във втора глава „Електронните ресурси с отдалечен достъп – проблеми и 

предизвикателства пред националната библиография” електронните  

документи с отдалечен достъп са разгледани в светлината на програмата за 

Универсалния библиографски контрол и обхвата и развитието на 

националната библиография. Подробно са анализирани проблемите, 

свързани с тяхното депозиране и условията, при които това може да се 

осъществява, обърнато е внимание на необходимостта от 

присъединяването им към обектите на законите за задължителното 

депозиране. Акцентирано е върху проблемите, свързани с подбора и 

регистрацията на електронните документи с отдалечен достъп,   които са 

изключително трудни за решаване, и на пътищата, които са избрали 

отделните страни. Каталогизацията на този вид документи е разгледана в 

светлината на най-новите международни изисквания и стандарти. 

Подробно са изтъкнати изискванията за тяхното дълготрайно съхраняване 

и организирането на уеб архиви като са посочени ръководните принципи 

при уеб архивирането, а също така въз основа на опита, натрупан в 

отделните страни, са набелязани различни инструменти за търсене и 

индексиране в тези архиви. 

 



Трета глава „Българската текуща национална библиография и 

електронните ресурси с отдалечен достъп” e най-значимата и приносна 

част в предложеното изследване. Тук са разгледани състоянието и 

тенденциите в развитието на електронните документи с отдалечен достъп, 

посочени са статистически данни за ползването на услуги в интернет, за 

броя на уебсайтовете в българския домейн и тенденциите на развитие. Въз 

основа на данни от националните агенции за ISBN и ISSN е очертано 

състоянието на електронното издаване в страната, анализирани са 

различните видове ресурси като е посочено съотношението между тези с 

отдалечен достъп и тези на физически носител. Документите са 

класифицирани по тип на изданието, по език и др. Изключително важните 

проблеми, свързани с подбора, събирането и съхранението на ресурсите с 

отдалечен достъп, поради липса на национален опит, са разгледани  

концептуално в светлината на най-добрите чужди практики, направени са 

и препоръки в тази насока. Каталогизирането на този вид документи е 

представено изцяло във възможностите на използваната в националната 

библиография система COBISS. Предложеният модел за обхват, подбор, 

каталогизиране, съхраняване, изграждане и поддържане на национален 

архив на електронни документи с отдалечен достъп е най-същественият 

принос на изследването. Той е съобразен с добрите чужди практики в тази 

област, а също така с българските традиции и възможности. 

В заключението са изведени целите и задачите на изследването, 

обобщени са изводите, направени в отделните глави, сполучливо са 

формулирани гледните точки на докторантката за актуалността и смисъла 

на разработената тема. 

Библиографията към дисертацията обхваща голям брой източници по 

темата (278) и 52 уеб адреса и показва възможностите и умението на 

докторантката да издири и обхване всички актуални и значими национални 

и международни документи и проекти.  

 

3. Общо описание на автореферата към дисертационния труд 

 

Авторефератът е с обем от 38 стр., съдържа – характеристика на 

дисертационния труд, изводи, заключение, приноси и публикации, 

свързани с дисертационния труд. Отразява коректно съдържанието 

дисертацията. 

 

4. Приноси на дисертационния труд 



 Цялостно, подробно и аналитично е обобщен международният опит 

в областта на придобиването, съхранението и осигуряването на 

достъп до електронни мрежови ресурси; 

 Разгледано е състоянието и проблемите в българската библиографска 

и каталожна практика след появата на електронните ресурси с 

отдалечен достъп; 

 За първи път са изследвани състоянието и тенденциите в областта на 

българското електронно издаване и уеб публикуване. Резултатите са 

обобщени и представени чрез различни статистически показатели, 

подбрани от докторантката; 

 Предложена е оригинална типология на електронните ресурси от 

българското информационно пространство, а традиционните 

библиографски подходи и практики са разгледани в светлината на 

предизвикателствата, наложени от появата на електронните ресурси 

с отдалечен достъп. Предложени са и начини за тяхното 

разрешаване; 

 За първи път е използвана методология за осъществяването на 

процесите по подбор, събиране, обработка, съхранение и достъп до 

националните електронни ресурси. Изтъкната е необходимостта от 

тяхното присъединяване към системата на националната 

библиография и е посочена тяхната роля за пълнотата и опазването 

на писменото културно наследство в страната; 

 Препоръчани са стратегически насоки за иницииране и развитие на 

програма за опазване на националното цифрово документално 

наследство чрез коопериране на усилията на представители от 

средите на библиотечните и компютърните специалисти и със 

съдействието на издателския сектор. 

 На основата на чуждия опит и добрите български традиции е 

разработен цялостен модел за обхвата, подбора, каталогизирането, 

съхраняването, изграждането и поддържането на национален архив 

на електронните документи с отдалечен достъп. 

 

 

5. Бележки и препоръки 

 

Горещо препоръчвам: 

 дисертационният труд да бъде публикуван; 

 тематиката, разгледана в предложеното изследване да бъде застъпена 

при обучението на студентите от магистерските програми в катедра 

„Библиотекознание, научна информация и културна политика“.  

 

   6. Заключение 

 



Дисертационният труд на Радослава Марио Стефанова 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“. В представената научна разработка докторантката си 

е поставила за цел да разгледа и анализира световната теория и практика в 

управлението и опазването на електронните ресурси с отдалечен достъп и 

да предложи надеждни средства за изграждане и поддържане на 

национална колекция от електронни документи. Постигнала го е 

сполучливо. Поставила си е и няколко много амбициозни задачи, с които 

се е справила изключително успешно. Това може да бъде проследено в 

посочените по-горе приноси на дисертационния труд.  Тезите, анализите и 

изводите, направени от докторантката са онагледени много добре. Всичко 

това, както и впечатленията, които имам от съвместната ни работа с 

Радослава Стефанова при подготовката на дисертацията 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). 

 

 

 

 

12.03. 2016 г.                                   доц. д-р Антоанета Тотоманова 

София 


