
 

 

С Т А Н О В И Щ Е  

за дисертационния труд на Нели Стоянова Стоева 

„Информационно осигуряване на политиките за култура .институции и механизми ” 

за присъждане на научна и образователна степен “доктор” 

от доц.д-р Дм.Варзоновцев 

 

 Запознах се с опита на Нели Стоева в областта на политиките за култура и 

смятам, че нейният дисертационен труд е естествено продължение и задълбочаване на 

нейната разностранна дейност в тази област. Това обстоятелство позволи на автора да 

прецизира точно актуалността и обекта на изследването. Смятам, че авторът точно 

формулира своя избор като посочва, че изборът на тази тема се мотивира от все по-

нарастващото значение на аргументираните политики. Ролята на генериране, 

съхраняване, анализ и предоставяне на периодично обновявани данни е безспорна 

както при провеждане на различните изследвания, така и за дейността на институциите, 

ангажирани с тези дейности. 

Точното дефиниране на актуалността и избор на проблемното поле позволява на 

автора точно да ограничи конкретните задачи на изследването, като особено важно е 

заявеното желание да бъдат анализирани съществуващите практики по информационно 

осигуряване, както и да бъде предложен възможен модел за оптимизиране на 

информационно осигуряване на политиките за култура в България. 

            Конструктивен и полезен за реализацията на тези задачи е изборът на отправна 

точка на изследването -70те години. Разглежда се наличната тогава система за научно-

информационно осигуряване, както и бавните процеси на разпадане на връзките в 

системата. Този период е интересен и с целенасочените усилия на ЮНЕСКО в полето 

на изследванията на националните културните политики, систематизирани в 

публикацията на поредицата “Изследвания и документи върху културните политики”. 

През 90те години, според автора, се завършва разпада на съществуващата до 

тогава организация на научно-информационното осигуряване, който започна дълго 

преди началото на прехода. През 2000 г се прекъсва в голяма степен и връзката с НСИ 

и е закрит Институтът по културознание, фрагментизират се и връзките с 

университетските звена и НПО. От друга страна се обогатява сътрудничеството с 
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европейските  и международните институции в сферата на културно-политическите 

изследвания, на база на които през 2007 година се приема от Европейската комисия 

първата по рода си Европейска програма за културата в глобализиращия се свят. 

В първата глава на изследването «Информационно осигуряване на политиките за 

култура в България – актуално състояние и контекст” се констатират процесите в 

областта на политиките за културата, довели до формиране на новата практика за 

изготвяне на бюджети в сферата на културата, което диктува необходимостта от 

ефективно информационно осигуряване на този процес. В тази връзка се визират и 

възникналите в тази насока липси, както на институционално, така и на теоретико-

познавателно равнища. Анализират се опитите тези липси да бъдат преодолени чрез 

дефиниране на основните понятия в тази сфера – култура, политика, политики за 

култура, информационно осигуряване. Визират се факторите, които стимулират 

интереса към международни изследвания в областта на културата за да бъдат изведени 

съпоставими данни за политиките за култура в националните държави. Интересна е 

частта за несъответствието между изследванията и процеса на вземане на решенията. 

Прави се важна констатация за недостатъчния опит и ориентация в културно-

политическите информационни ресурси. Разглежда се конкретно практиката и основни 

те компоненти на информационното осигуряване на политиките за култура. 

 Във втората глава на дисертационния труд акцентът се пренася върху връзката 

на информационното осигуряване на политиките за култура и властта. Собствено в тази 

глава се разкриват тенденциите посочени от автора при аргументиране на избора на 

темата и проблема на изследването – демонтажът и разпадането на основните 

институционални връзки между властта и културата и формирането на новите канали 

на информационно осигуряване по проблемите на културата на властните институции.  

Разглежда се практиката в това направление през 70-те години насам. 

Констатира се скритата зад идеята за автоматизиране на процеса на вземане на 

управленските решения тенденция към създаване на удобна ниша за настаняване на 

кадри и усвояване на ресурси и легитимиране на идеология, а всъщност практика за 

провеждане на властните интенции на тогавашния режим-формализъм и липса на 

инициативност. Прави се важният извод за това, че информационното осигуряване на 

политиките за култура се планира како система, но не работи като такава. Тази дефект, 

подчертава авторът се съдържа в самия замисъл, т.е. в самия проект на системата. 

В третата глава се разглеждат моделите за организация на информационното 

осигуряване на политиките за култура в държавите на Западна Европа и Северна 



 3 

Америка, както и мрежите за международен обмен на културно-политическа 

информация и изследвания. 

В последната четвърта глава се анализират предпоставките за изграждане на възможен 

модел на политиките за култура в България. Подчертава се основополагаща 

предпоставка за това – адекватна знаниева рамка, която предопределя важните теми и 

проблеми, които са предмет за изследванията, както и необходимата информация за 

тях. Авторът смята, че именно липсата на такава рамка или разминаването между нея и 

институционалната инфраструктура в много случаи води до неефективност на 

информационното осигуряване-свръхпроизводство на данните и тяхното дублиране и 

припокриване в изследванията на различни институции, трудности при 

интерпретирането и анализа на данните. Основният фактор за такива разминавания, 

според автора, са прекъснатите връзки между академичните и извън академични 

изследвания. Важно е и разкриването на взаимоотношенията и взаимовлиянията на 

изследванията и политическия дневен ред. 

Оттук се стига до предложение за проектиране на възможна система за информационно 

осигуряване на политиките за култура – една от основните задачи на изследването.  

Предлаганият модел за тази система взема предвид проблемните области, констатирани 

в изследването и прави опит да бъдат преодолени разкъсванията в полето на културно-

политическите изследвания. Търси се възможност за активно включване на 

гражданско-потребителската позиция при информационното осигуряване и 

провеждането на политики в областта на политиките в областта на културата. Търси се 

работеща връзка между конкретните тематики на изследванията в областта на 

културата за да бъде избегната неправомерната подмяна на техните цели  с 

конюнктурата на политическия дневен ред. Смята се, че условие за това е програмния 

принцип на организация на изследванията, а не институционалното им обвързване. 

Последното е свързано с имплицитни нагласи за запазване на наличното статукво, а 

това прави самите изследвания практически безполезни, а дори и ненужни. Само 

ориентацията към бъдещото е свързана, както с необходимост от нови знания и 

информация, така и с ефективна организация на процеса. 

    Дисертационния труд разполага с обширна библиография, която ефективно се 

използва в него. Смятам, че той дава изключително полезна за практиката на 

информационното осигуряване на политики за културата теоретическа, методическа и 

проектна база. Ценен е и опитът информационната сфера да бъде свързана с основните 

социално-политически контури на ситуацията в културата. В тази връзка бих направил 
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една забележка. Според мен желанието на автора да разглежда информационното 

осигуряване в този широк контекст трябва да води до по-прецизното ползване на 

термина „културно-политически”. Употребата му съдържа имплицитното смесване на 

политиките в културата с политиката в широк смисъл.  Тук е нужно уточнение на 

самото понятие за политики за културата-а главно какъв субект се крие зад тези 

политики – производител и потребител на културата, политико-институционален 

„разпоредител” на културата, гражданин, администратор, творец …политик. Тази 

бележка никак не намалява стойността на направеното изследване. 

 Дисертационния труд безспорно има всички основания на автора да бъде 

присъдена научна и образователна степен „доктор”.  

 

 

 

С уважение:        

 

 

       Доц.  д-р Дм.Варзоновцев 


