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С Т А Н О В И Щ Е  
 

на доц.д-р Любен Попов 

за докторската теза на 

 

Нели Стоянова Стоева 

“Информационно осигуряване на политиките за култура” 
за присъждане на научната степен “доктор” 

 

 

Представеният текст съдържа и  убедително изявява повече от 

достатъчно основания  за присъждане на Нели Стоева  научната степен 

“доктор”. 

 

Започвам становището си “от края към началото” (по примера на 

изследователя Стоева – тя ползва без съмнение резултатно този основен метод 

от проектирането - във варианта “от настояще към минало” - при провеждане на 

археология, реконструкция и анализ на инфрмационното осигуряване на 

политиките за култура в България – Глава ІІ, с.47 ) , започвам от заявяване на 

заключението, защото нямам съмнение за наличните качества на Стоева, за 

приложените от нея знания и умения  в изследванията, резултатите от които са 

изявени по един добър начин в текста на дисертацията и по-нататък ги 

представям като аргументи към заключинелното твърдение.   

Ще започна – пак от края към началото - с някои количествени 

параметри на текста и съответно – на стоящото под него изследване, които 

очертават обема на извършена работа:  

Библиографията е в 4 раздела: (1) Архивни материали- ползвани 54 

архивни единици от 3 архивни фонда; (2) Литература – 126 заглавия, 28 на 

кирилица и 98 на латиница; (3) Нормативни документи, отчети и други – 9 

позиции ; (4) Електронни ресурси – 22 източника. 

Аналитичният текст – без приложенията и библиографията – съдържа 

193 нестандартни страници, които се равняват на над 300 стандартни. 

Структуриран е в заключение, четири глави и увод.  

Най-кратко е заключението – 6 страници, но - за сметка на 

лаконичността си – до болка категорично по отношение абсурдността на 

ситуацията в сферата на политиките за култура в България  - тук и сега те 

липсват, а информационно може да бъде осигурявано само нещо, което 

съществува! – и се нуждае от “механизми за генериране, съхравяване, 

обработка, атализ и придоставяне на периодично обновяеми данни 

(количествени и качествени), за осъществяване на специализирани изследвания 

по теми и проблеми, релевантни спрямо актуалната културно-политическа 

ситуация, както и от институциите, ангажирани с тези дейности” (виж с.4 от 

дисертацията) , за да бъдат по европейски “аргументирани политики” за култура 

(пак на с.4).  

На второ място по минимолен брой страници – 26 - е последната глава         

“ІV. Предпоставки за изграждане на възможен модел за информационно 

осигуряване на политиките за култура в България” (с.160). Подчертаването с 

курсив на двете думи в това заглавие е мое. Обърнете внимание: не става дума 

за реален, а за възможен модел и дори нещо повече –  само за формулиране – до 

нолкото е възможно - на пред-поставки за изграждане на такъв модел, 
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предпоставки, изведени преди всичко в съответствие и на основа на налични и 

относително стабилни дадености в България., през които се гледат и преценят - 

с оглед възможно взаимстване при проектиране - актуални чужди и 

дезактуализирани наши модели на системи за информационно осигуряване. 

Изследователят е на ясно: невъзможно е да се проектира цялостен модел на 

реализуема сестема за информационно осигуряване на политики за култура в 

България при положение, че след деветдесетте години на миналия век и до сега 

такива политики липсват,  липсва очертан хоризонт за развитие на културата, 

липсват поставени цели , на всички упрувленски нива – от национално до 

общинско – е на  лице администриране  след случващото се, администриране, на 

което не е нужно информационно-изследователско осигуряване и, естествено, 

съществувалите през осемдесетте години на миналия век инфраструктури за 

информационно-езследователсо осигуряване на политики за култура днес са се 

разпаднали окончателно и могат да бъдат реконструирани само археологически, 

до калкато са останали следи най-вече в архивите. 

Четвъртата глава е в две равни по обем части.  

В първата част се сумират вече установените – в І и ІІ глави диагнози за 

настъпилите разпадания , за липси, за разриви, разкъсвания, водещи до 

невъзможност за протичане на съшностни взаимодействия в полето на 

генериране на данни, на културно-политически изследвания. Тук, пак с оглед на 

възможното проектиране на съответна на условията у нас система за 

информационно осигуряване на евентуални политики за култура, се преглеждат 

и подреждат идентифицираните в глава ІІІ актуални чужди модели за 

организация на информационно осигуряване  на реално действащи политики за 

култура, оформено е поле за избор при евентуално възможно взаимстване при 

проектирането на наш модел. 

Във втората част  на тази ІV глава на 15 страници е направено според 

мен всичко, което може да бъде направено смислено и без неоправдана 

амбиция, за да се тръгне към проектиране на възможна система за 

информационно осигуряване на евентуално генерирани от политическите 

субекти политики за култура.  

Описани са шесте нива на регулярно генерирана информация, 

пирамидално застроени от най-ниското – информация за събитията в 

продуктивните култури, до най високото – национална култура. Всеки етаж на 

тази единна структура съдържа информация, различна по обобщеност. 

Изведени са и принципи на самовъзпроизводство на информацията:       

“ Когато максимален кръг потребители получават значима и важна за тях 

информация, те самите ще имат интерес да се включат и от своя страна да 

предоставят информация за собствената си дейност, както и стимул да 

поддържат ресурсно системата. Кръгът от потребители може да се разшири от 

публични институции (министерства, общини) към финансиращи организации, 

продуктивни организации, граждански обединения и гилдийни организации, 

изследователски университетски звена, медии, и да осигури максимален достъп 

на потребителите, както и възможности за обратна връзка с тях.”(с.178)  

В една такава независима информационна система информацията се 

самогенерира от доло нагоре по нивата, но нейното струкуриране се задава от 

най-високото, от националното ниво. Тъкмо на това ниво следва  да се 

разработи и постоянно да се актуализира “рамка за управление на 

знанието”(с.184), набор от индикатори, организирани по определен начин, за да 

се осугурява дотавянето на необходими, обективни, надеждни и изчерпателни 
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данни. Но кой определя какви данни са необходими? “При този процес обаче 

следва да се има предвид обстоятелството че рамките за организация на данни, 

макар в повечето случаи да претендират за обективност, не са неотрални по 

отношение ценностна и политическа ориентации.”(с.184) Трябва да отбележа, 

че тук съвсем добре се вижда как проектировачът е безсилен да произведе 

цялостен модел за информационно осигуряване – липсата на заявила себе си 

политика не му позволява. Следващите две страници – 185 – 186 красноречиво 

говорят за това с дадените примери, взети от постигнатото в идследнатего, 

представено в  ІІІ-та глава, за резлични матрици при различни политики за 

култура. Ощи веднаж подчертавам: непълнотите в проекта са достоинства, а не 

недостатъци в работата на Стоева. 

В последните пет страници на тази ІV-та глава е направено възможното 

за очертаване характера и мястото на проблемно ориентираните изследвания и 

програмният модел за организацията им , както и най-добрите начини за 

организация на обмена и разпространинието на информацията, на нейната 

интерпретация и превод на политически език.   

 

Най-големи по обем са ІІІ-та и ІІ-ра глави, съответно 66 и 55 страници, 

представящи идентификациите, анализите и резултатите от двете основни 

изследвания –        (1) Идентификация, типологизиране и анализ на силни и 

слаби страни на  актуални модели за организация на информационното 

осигуряване на реално действащи политики за култура в Европа и света, както и 

международни програми и мрежи в тази сфера и (2) Информационно и научно 

осигуряване на политиките за култура в България тук и сега, през 90-те, 80-те и 

70-те години на миналия век – по същество едно археологическо изследване, 

постигащо реконствукция на интирисуващата ни сфера от настояще – към 

минало.  

Резултатите от двете изследвания и несъмнените приноси са ценни сами 

по себе си. Първото изследване впечатлява с обхвата си, с типологиите и 

анализите. Направената детайлна реконструкция във второто изследване 

позволява да се видят протеклите процеси по изграждане и разпад на 

съответните информационни канали и инфраструтури и причините за това. 

В замисъла на цялото резултатите от тези две изследвания следва да 

обслужат една детайлна идентификация на състоянието тук и сега на сферата на 

политиките  за култура и тяхното информационно осигуряване у нас, в 

България. И дествително, резултатите от тези две изследвания се ползват като 

ефикасна изследователска оптика, през и чрез която се правят прецизни 

разчленения, установяват се станали разриви и разпадания,  констатират се 

липси, за да се поставят точни диагнози на състоянието тук и сега. С една такава 

точна диагноза завършва ІV- та глава (въпреки че по същество това е неистов 

опит за очертаване на схема за  терапия на заболяването!): “... Една от 

основните причини за цялостното разпадане на системата за информазионно 

осигеряване на политиките за култура , наследена от периода на социализма, е 

именно трайното дезинтересиране на властта на централно и местно ниво 

спрямо проблемите на културата и отказ от информационните и 

изследователски услуги, които информационните институти предостанят. Гози 

отказ е пряк резултат от отказа да се провеждат политики за култура, различни 

от тези, провеждани до момента – отказ от реформи на ивституционално и 

административно ниво, на ниво финансови механизми или стратегически 

приоритети. Политиките, ориентирани към запазване и възпроизвеждане на 
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статуквото не се нуждаят от информация, тъй като на практика те нямат цели в 

бъдещето, всички техни цели са концентрирани в настоящето.”(с.191) 

Ще си позволя още един последен цитат:  

“-    Стабилна политическа среда  

- Относителна устойчивост на целите на келтерното развитие 

- Припознаване на келтурата като единат политическите приоритети 

и област, която има важно значение за общественото развитие като 

цяло 

- Ястойчиви институции и механизми за генериране, обработка, 

анализ и превод но данни 

- Устойчиво възпроизнодство на капацитета за осъществяване на 

проблемно ориентирани изследвания 

- Възможвости за натрупване във времето, съхраняване и 

осигуряване на максимално широк достъп до информация относно 

развитието на културата в страната 

- Разширяване на кръга от потребители, ползващи се от информация 

свързана с актуалвата ситуация на кулгурата в страната   

Всички тези условия изглеждат непостижими в съвремеввата българска  

палитическа ситуация. Независимо от това ...” (с.197) 

Независимо от това, независимо от драматичната ситуация, в която 

попада изследователят и проектантът Нели Стоева, и дори и поради това, че 

излиза с достоинство от нея, работата й заслужава висока оценка. Смея да се 

надявам, че колегите от Журито спаделят това. 

 

 

 

30 август 2013 г. 

 

За Становището: 

 

(доц. д-р Любен Попов) 

 


