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I. Актуалност на разработвания в дисертацията научен проблем 

Разработваната проблематика има теоретико-приложен характер. Тя е 

много актуална. В нея се отчита важността и значението на информацията 

за успешното развитие на различните публични политики. Инфор-

мационното осигуряване на политиките дава възможност за изготвянето на 

анализи и прогнози, които, от своя страна, са ресурс за изграждането на 

дългосрочни стратегии и програми за развитие във всички сектори. По 



своята същност настоящият труд има интегративен характер – той се 

развива на границите на две научни области, което му придава определени 

достойнства. Разработката предлага редица иновативни идеи. В нея се 

правят сериозни оценки и обобщения на случващото се в полето на 

информационното осигуряване на културата. Сред достойнствата на 

дисертацията трябва да се посочи следното. Тя преосмисля и продължава 

предходни изследвания в направлението „приложно културознание“. 

Докторантката си е поставила амбициозната цел „да изследва актуалното 

състояние на институциите и механизмите за информационно осигуряване 

на политиките за култура в България, да направи историческа 

реконструкция на съществувалите в миналото механизми и институции, да 

анализира съществуващите на запад практики по информационно 

осигуряване и да предложи един възможен модел за оптимизиране на 

информационното осигуряване на политиките за култура в България.“    

Изборът на темата е продиктуван от все по-нарастващото значение на 

„аргументираните политики“ и на необходимостта от създаването на 

потенциал, възможности и механизми за тяхното информационно оси-

гуряване (обмен на налична информация, разглеждане на казуси, 

сътрудничество в методологиите за оценяване и анализ на въздействието, 

усъвършенстване на националната статистическа информация, осигуря-

ване на съпоставимост на националните статистически данни, съгласувано 

с ЕВРОСТАТ) и др. Сред заслужаващите внимание тези в представения 

труд е тази за създаването на общи регулативни механизми за различни 

аспекти на културните политики на европейско ниво. За осъществяването 

на посочените идеи е необходимо развитието на надеждна информационна 

база за провежданите политики в нашата страна и на национално ниво. 

Аргументирано се сочат субектите, техните задължения и взаимовръзки в 

този пункт. Сериозен принос имат направеното обобщение и изразените 

анализи на докторантката за състоянието на информационното 

осигуряване, на информационната и научноизследователската база за 

провеждане на политики в сферата на културата на национално и 

наднационално ниво в периода от 70-те години до днес. Представените 

оценки и изследователските дирения са разгледани в контекста на 

международните усилия по изграждането на система за информиране на 

културните политиките на национално и наднационално ниво, намерили 

израз в програмите на ЮНЕСКО, Съвета на Европа (СЕ) и Европейската 

комисия (ЕК).  

 

 

 

 

 

 



II. Фактологично, структурно и оценъчно представяне на 

дисертационния труд 

Представеният за защита дисертационен труд отговаря на 

изискванията за докторска дисертация по отношение на обем и 

структура. 

Общият му обем е 215 стр. От тях: 197 стр. текст; приложения – 4 

бр., и списък на съкращенията (6 стр.); Библиография (12 стр.) (общо 

165 източника – 91 на бълг. ез. и 74 на латиница): 

- Архивни документи – (общо 54 а.ед.) – Фонд 405 (Министерство на 

културата (1954-1957), Комитет по култура и изкуство (1963-

1967), Комитет за изкуство и култура (1967 – 1976), Комитет за 

култура (1977-1989), Министерство на културата (1990-) 14 - по 

опис № 9; 8 - по опис № 10; 10 - по опис № 11; 1- по опис № 13; 1 -  

по опис 14;  Фонд 1122 (Научно изследователски институт по 

култура) 10 - по опис № 1; 3 - по опис № 2; Фонд 1124 

(Информационно-изчислителен център по културата) 7 - по опис  

№ 1 

- Литература – общо 80 източника – 19 на бълг. език и 61 на 

латиница,  

- Нормативни документи, отчети и др.- 9 бр. 

-  Електронни ресурси – 22 източника – 9 на бълг. ез. и 13 на 

латиница 

Трудът е структуриран в увод, четири глави и заключение. 

Уводната част ни въвежда в темата за оценяваната обектна област - 

предмет на изследването, за промените, настъпили в системата, 

осигуряваща информационно българската национална културна политика 

в периода на преход (включените в нея институции, техните услуги и 

продукти, процесът на разпад на връзките и взаимоотношенията между 

тях, причините и последствията от този процес). Визираните процеси се 

анализират в контекста на международните проекти и стратегии по 

формирането на система за информиране на културните политики на 

национално и наднационално ниво (програмите на ЮНЕСКО, Съвета на 

Европа – СЕ, и Европейската комисия – ЕК, и др.). Сред ключовите 

въпроси - обект на дисертационния труд, според авторката, са формите и 

механизмите, на основата на които се реализират взаимовръзки между 

изследователска дейност и политики в полето на културата, които именно 

позволяват (или не позволяват) протичането на културно-информационен 

процес (от кумулирането на сведения и факти през интерпретацията и 



анализирането им, въвеждането им като аргументи в политическия процес 

до вземането на информирани културно-политически решения). 

Като инструментариум в хода на изследователския процес 

дисертантката е използвала няколко научни метода: анализ на документи 

(на различни документални извори, политически документи, 

международни и национални стратегии и програми); архивно изследване 

(на фондовете на Министерството на културата, Института по 

културознание и Информационно-изчислителния център по културата); 

проектиране (на възможна система за информационно осигуряване на 

актуалните политики за култура в България). Осъществените 

изследователски усилия са концентрирани основно към търсене и 

установяване на съпоставимост между данните, зависимостите, фактите и 

статистическите данни и на единни критерии и методологии за анализ в 

нашата страна и други страни. 

Считам, че докторантката е извела правилно в увода мотивите, целите, 

задачите, методологичните въпроси, хронологичните граници, както и 

основните обекти и проблемни полета, които трябва да намерят своята 

оценка в хода на настоящото изследване. 

 

В първата глава – „Информационно осигуряване на политиките за 

култура в България – актуално състояние и контекст“, дисертантката 

изгражда и развива теоретичните основи на емпиричното си изследване. Тя 

насочва акцентите към следните структуроопределящи области за анализ и 

очертаване на проблемните полета в разработката: изследвания – 

политики: възможни взаимоотношения; актуално състояние на 

информационното осигуряване на политиките за култура в България. 

Авторката заявява отчетливо своята експертна позиция за това, че 

процесът на определяне и прилагане на политиките в културния сектор се 

нуждае от предоставяне на своевременна достоверна и изчерпателна 

информация, т. е. от информационно осигуряване. Тази линия се позовава 

на съвестно извършените анализи от нея за негативното състояние на 

протичащите процеси в сектора, особено в годините на т. нар. преход. 

Много сериозно място в разработката се отрежда и на въпросите за 

терминологията в изследователското поле, което се анализира от 

докторантката. То се оприличава като сложен лабиринт от понятия с 

отсъствие на еднозначност в международен и национален план.  

По сполучлив начин дисертантката подкрепя своята таза за необ-

ходимостта от формиране на нови подходи за целите на информационното 

осигуряване на културните институции с необходимите сведения и данни, 

за да могат да оперират и да осъществяват политики за култура. Според 

нейните виждания, базирани на изследователските й усилия, се 

наблюдават общи тенденции, които извеждат на преден план и под-



чертават още повече нуждата от генерирането на информация и 

осъществяването на научни анализи. Сред тенденциите се отбелязват: 

оттеглянето на държавите от пряко управление в сферата на изкуствата; 

отделянето им „на една ръка“ и др. подобни феномени. Това прави 

значимо експертното начало. Налага се необходимостта от извеждане на 

преден план на линията за генериране на съпоставими данни и методики за 

тяхното представяне за целите на отделните културни ареали. Особено 

актуални са сочените препоръки за отговорните институции в нашата 

страна при променящите се политики за финансиране и регулации. В 

подкрепа на тази моя оценка за качествата на работата бих използвал 

следния аргумент. Авторката не се опитва да налага категорични 

императиви, тя е против логиката за привнесените модели. Сугестира 

идеята за разумното използване и прилагане на политиките в областта на 

информационното осигуряване съобразно обстоятелствата, традициите и 

спецификите. Още нещо много съществено не е убягнало от нейното 

внимание, което е от ключово значение за функционирането на която и да 

е информационна структура – нейният стабилитет и автономност, 

независимо от политически промени и управленски конюнктури. На 

основание на осъществените проучвания от докторантката за 

фрагментираната система за информиране в областта на културните 

политики тя прави съществен извод - „необходимостта от периодична 

актуална информация или от системно провеждани изследвания и 

информационно осигуряване в културата остава безспорна, и 

съществуващият опит може да бъде полезен при проектирането на нов 

модел за информационно осигуряване.“   

 
Втората глава е озаглавена „Информацията като ресурс на властта. 

Информационно и научно осигуряване на политиките в България от 70-те 

до 90-те години на 20 век“. В нея Стоева прави подробна ретроспекция и 

анализ на следните важни проблемни полета, свързани с политиките в 

оценявания период: разпадането на системата за информационно 

осигуряване на политиките за култура 1990-2000г.; административно-

организационна структура; структури на информационното осигуряване; 

информационно осигуряване на политиките за култура на местно ниво; 80-

те години: автоматизирани системи за информация, автоматизирани 

системи за управление; административни структури; промени на 

регионално ниво; доминиращата идея за автоматизация; системи за 

разпространение на информация; информационно осигуряване на 

международно ниво; единна система за информационно осигуряване; 

интегриране на информационното осигуряване в управлението на 

културата през 70-те; проектиране и изграждане на Национален комплекс 

„Художествено творчество, културна дейност и средства за масова 

информация“ - експериментална управленска технология; разработващият 



блок на КИК в системата на управление на културата; информационно 

осигуряване на регионално ниво; типове продукция от дейността на 

информационната система, интегрирана в Разработващия блок; А. 

Оперативна информация; Б. Анализи, прогнози, нормативи, критерии за 

ефективност; Други институти, ангажирани с информационно осигуряване 

на културните политики, и информационни звена; Канали и механизми за 

генериране на информация.  

По този начин докторантката представя картината на информа-

ционното осигуряване в годините на т. нар. социалистически период. 

Намирам, че това е осъществено сполучливо и коректно в научен план в 

резултат на задълбоченото й запознаване с практиките и разнообразните 

изворови материали по темата. Тя се позовава на авторитетни източници. 

Отчетени са спецификите на тоталитарната държава, нейната подкрепа за 

културата, за силната й намеса в политиките за регулация на културната 

сфера, и в частност на системите за информационното осигуряване в 

разглежданата област. Интересни са разсъжденията й по въпросите за 

конформизма на съществуващата система за информационно обслужване, 

и изобщо за нейната логика на структуриране, изкуствени принципи за 

моделиране и за възможностите й - основополагащ факт за тогавашната 

политическа формация. Прави добро впечатление, че представеният анализ 

и отразените данни и сведения са екстраполирани в общ контекст. Това 

налага изследването като цялостно, което е сериозното предимство за 

заложените смислови символи и съдържателни тези от авторката на 

настоящия труд. Именно в това е и неговата ценност и приложимост за 

евентуални бъдещи изследователи, което говори за целенасочените усилия 

на докторантката, за нейната съвестност и научна коректност при 

издирването и обработката на данните и сведенията, и при обосноваването 

на заложените тези в разработката.  

 

Третата глава ни въвежда в международните измерения на 

залегналите в дисертацията области. Тя е с названието „Актуални модели 

за организация на информационното осигуряване на политиките за 

култура“. В нея се прави оценка на процесите и на ключовите въпроси, 

които са субект на разработката. Проблемните полета в този раздел са 

структурирани и представени в следния порядък: рамки за организация на 

статистически данни в културата - матричен и функционален модел 

(ЮНЕСКО, Канада); културната статистика в Европейския съюз; модели 

за институционална организация на изследователски капацитет в сферата 

на политиките за култура; организационни модели на национално ниво; 

национални специфики във Франция, Холандия, Великобритания, Канада; 

международни програми и мрежи - програми, изследвания и документи за 

културните политики, ЮНЕСКО, Програма на Съвета на Европа за 

преглед на националните културни политики, Компендиум; културните 



политики в Европа: основни факти и тенденции; мрежи - Международна 

федерация на съветите по изкуства и културните агенции (IFACCA), 

LABFORCULTURE, Culture Action Europe, Европейска експертна мрежа за 

култура (European Expert Network on Culture – EENC), European Network of 

Cultural Administration Training Centers (ENCATC). 

Намирам, че авторката е успяла да се справи много сполучливо с 

подобна нелека задача да открои и да систематизира наличните практики и 

модели за организация на данни и изследователски капацитет в областта на 

информационното осигуряване на национално ниво, предимно в рамките 

на държави от Западна Европа и Северна Америка, както и да ни представи 

спецификите на няколко национални инициативи. Нейното внушение е, че 

обзорът на подходите, документите и моделите в различните страни и 

международни организации дава представа за модерните практики и 

стратегии, за препоръките и възможностите да се работи за въвеждането на 

прогресивния опит в нашата страна. Подобен по обхват задълбочен и 

безпристрастен анализ е атестат за доброто познаване от изследователката 

на чуждестранния опит. Ценността на подобен текст и оценки са особено 

съществени за различните специалисти и управленски нива, които имат 

отношение към културните политики и информационното им осигуряване, 

за да бъдат успешни, особено в днешния глобален и мрежови контекст. 

Като забележка към мястото на настоящата глава бих посочил, че 

съобразно традициите при написване на подобни текстове по-подходящо е 

тя да бъде изведена в началото на работата. 

 

Последната глава е „Предпоставки за изграждане на възможен модел 

за информационно осигуряване на политиките за култура в България“. В 

нея Стоева прави сериозен опит да ни въведе в съвременните въпроси и да 

ни предложи реалистични стратегии и модел за регулиране на процесите в 

разглежданата материя. За целта в четвъртата част тя предлага следната 

структура за обектите на анализ и за визираните стъпки за промяна на 

статуквото: разкъсванията в полето на културно-политическите 

изследвания; институционална инфраструктура – знаниева рамка; 

прекъснати връзки между академични и извънакадемични изследвания; 

взаимоотношения и взаимовлияния на изследвания и политически дневен 

ред; към проектиране на възможна система за информационно осигуряване 

на политиките за култура; системно генерирана информация; проблемно 

ориентирани изследвания. Тезите за необходимостта от промяна на 

статуквото и за преодоляване на негативите в областта на инфор-

мационното осигуряване на културната сфера се обосновават и почиват на 

осъществения задълбочен и професионален анализ от страна на дисер-

тантката, на събраните от нея данни, сведения и факти. Те се подкрепят и 

от представените ни от нея в предните глави на разработката документи, 

стратегии и политики в международен план, а също така на позоваването й 



на известни авторитети с богат опит. Всичко това ми дава основание да 

отчета безспорните качества на изследователските дирения и коректния 

начин за поднасяне на идеите, използвайки кръг от богат изворов материал 

и колегия от непредубедни експерти, доказани в областта. Като известен 

упрек бих отправил бележката за много пространното представяне на 

определени тези и авторови позиции. От по-краткото вписване на подобни 

текстове би спечелила цялата работа. 

 

В заключението на дисертацията авторката прави обобщения, 

изводи и препоръки по отношение на ситуацията в областта на 

информационното покритие на културата на сегашния етап в нашата 

страна. Намирам, че те са синтезирани и добре систематизирни. Изводите 

съдържат точни и коректни в научен план оценки. Правят се предвидими и 

ефективни предложения за преодоляване на „почти пълната липса на 

канали и механизми за информационно осигуряване“, както и на 

инерционните процеси, характерни за отминало време за организацията и 

функционирането на обществените политики. Много приятно впечатление 

прави и внушението на авторката за търсене на политически консенсус при 

формирането на нова национална стратегия за инфраструктура и среда, 

ориентирана към съвременни форми за осигуряване с информация на 

субектите, имащи отговорности за управлението и действието на 

културния сектор в нашата страна. 

 

III. Обобщение и оценка за качеството на  

представената дисертация, базирани на следната скала: 
 

1. Съдържа ли предлаганият текст нови научни идеи и резултати 

с мнение за тяхната значимост 

Намирам, че приносите на дисертационния труд „Информационно 

осигуряване на политиките за култура. Институции и механизми“ са важни 

и актуални за науката. Те обогатяват тематичното поле, което анализират. 

Ценността им се състои и в структурирането на модел за информационно 

осигуряване на политиките за култура на национално, регионално и местно 

ниво в България 

2. Мнение за езика и обема на дисертационния труд 

Разработката е написана много прецизно. Езикът е стегнат и точен. 

Обемът на работата е в границите на изискуемото за подобен изсле-

дователски труд. На отделни места може да се помисли за известна 

компресия на влаганите идеи и тези. Считам това за „детска болест“ при 

повечето подобни разработки, което не омаловажава представения труд. 



3. Мнение за качеството и броя на предложения  

илюстративен материал 

Работата включва 4 приложения. Те допълват и изясняват текстовата 

част.  

4. Мнение за това, в каква степен дисертантът познава 

предисторията на разглежданите проблеми - има ли адекватно и 

достатъчно пълно цитиране на предхождащите научни изследвания 

Определено считам, че докторантката познава отлично материята в 

нейната историческа част, документите, свързани с нея. Коректно цитира и 

сочи тезите на учени, които са работили по тематиката и имат постижения 

в областта на разработваната тематика от нея. Същевременно тя показва 

много добро знание и по отношение на чуждестранния опит и на пози-

циите на авторитетни учени от други страни. 

5. Преценка на това, в каква степен дисертационният труд е 

лично дело на кандидата 

Позовавайки се на доброто познаване на материята, на опита, натру-

пан от дисертантката в професионален план и на нейните публикации, 

считам, че заложените идеи и текстове в работата са нейно дело.   

6. Има ли данни, че предложените идеи и резултати вече са 

намерили отзвук и признание в специализираната научна литература - 

цитати и отзиви на трудовете на кандидата; 

Докторантката е представила 10 публикации по темата и две са в 

процес на печат в Университетското издателство. От тях 7 са само-

стоятелни, останалите са в съавторство. Тя е участничка в разработването 

на „София – творческа столица. Стратегия за развитие на културата в 

София 2012-2020 г.“, което прави научния й продукт видим.   

7. Мнение доколко дисертантът е спазил правилата на научна 

етика 

По мое становище докторантката е спазила формалните правила по 

отношение на цитирането на литературните източници, не считам, че е 

плагиатствала. Работата й категорично излиза от идеята за публикуване на 

наукообразни компилативни съчинения (hoax), също така е в разрез и с 

проблема „copy-paste“ в научното творчество. 



8. Мнение доколко авторефератът отразява труда точно и пълно 

Авторефератът е оформен като самостоятелна публикация, в обем от 

34 страници. Той отразява във възможна и достатъчна пълнота дисерта-

ционния труд, което позволява да се придобие точна представа за зало-

жените идеи, научните приноси и постановките в текста на дисертацията 

на Нели Стоева. Следва стриктно структурата и тезите в изследването, 

което го прави адекватен инструментариум за запознаване с разработката.  

 

IV. Заключение 

 

Дисертационният труд е не само полезен, но и необходим. Теоре-

тичните разработки и изследователски дирения се съчетават с при-

ложни постановки и конкретни модели. Вниманието се насочва към 

необходимостта от промяна на сегашното статукво на неопределеност 

и липса на адекватни механизми, стратегии и механизми за 

осъществяване на информационното осигуряване на публичните 

политики в областта на културния сектор. Необходимостта от точна 

информация и от системно провеждани изследвания и информационно 

осигуряване в културата остава безспорна, и това налага проек-

тирането на нов модел за информационно осигуряване, който да стъпи 

на определени традиции и на иновационни решения.    
Дисертационният труд „Информационно осигуряване на 

политиките за култура. Институции и механизми“ има всички 

достойнства и качества и отговаря на изискванията за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор“. Това ми дава основание да 

предложа на Нели Стоянова Стоева да бъде присъдена ОНС „доктор“ 

по професионално и научно направление 3.1. Социология, 

антропология и науки за културата (приложно културолознание). 

 

 

 

София, 28 август 2013 г.                             Рецензент: 

(проф. д-р Александър Димчев) 


