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РЕЦЕНЗИЯ 
 

от проф. дфн Оля Борисова Харизанова 

 
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 Петя Николаева Толева на тема „Управление и оценка на дейността 

на българските обществени библиотеки в условията на новата информационна среда“ 

 
(Решение на Факултетния съвет на Философски факултет, Протокол № 6 от 04.02.2014 г. и заповед на Ректора на 

Софийския университет № РД-38-72/11.02.2014 г.) 

 
За рецензия е предоставен дисертационен труд на Петя Николаева Толева – докторант 

във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Библиотекознание, научна 

информация и културна политика“. Наличните документи са в съответствие с изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав и Правилника за условията и реда за придобиване на 

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

 

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТОРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Петя Николаева Толева придобива бакалавърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ 

(гр. Пловдив), специалност „Български език и история“ през 2001 г. През 2003 г. придобива 

магистърска степен в същия университет в специалност „Бизнес администрация“. През 2006 г. 

придобива квалификация „Специалист библиотекар, библиограф“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ (гр. Велико Търново). От 2011 г. е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, 

Философски факултет, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“. 

След завършване на обучението си в бакалавърска степен започва работа като репортер 

във в. „Утро“ (гр. Асеновград) (2001–2002). В периода 2002–2006 работи като библиотекар в 

Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ (гр. Асеновград). По-късно, в периода 2006–2007 

преминава на работа като методист в Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ (гр. 

Пловдив), след това продължава да работи в същата библиотека като библиотекар (до началото 

на октомври 2009 г.). От 7-ми октомври 2009 г. до момента е завеждащ библиотека в 

Регионален Археологически музей Пловдив. 

По темата на дисертационния труд Петя Толева има 8 публикации: 1 в Годишник на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, кн. Библиотечно-

информационни науки, Том 4 (общо 29 стр.); 2 в сп. „Библиотека“ (общо 15 стр.), 1 в сп. ББИА-

онлайн (общо 3 стр.), 4 в сборници с доклади от конференции (1 под печат; 1 на руски език, 1 

на английски език; 3 с общ обем 33 стр.). 

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

  Дисертационният труд е с общ обем от 216 стр. Структурата е както следва: увод,  

четири глави, заключение, използвана литература, приложения. Текстът е илюстриран с 16 

таблици и 31 фигури. Приложенията са 8 броя с общ обем 27 стр. Използваната литература 

съдържа 241 заглавия. 

  Целта на труда е формулирана както следва: „Цел на дисертационния труд е да се 

анализират обществените библиотеки в България чрез техниките на стратегическото 

управление и да се направи оценка на дейностите им в условия на новата информационна 
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среда“ (стр.  12). Дефиниран е обект на изследване: регионалните и градските/общинските 

библиотеки като част от системата на обществени библиотеки в България. Като предмет е  

посочено „очертаването на една реална картина за тяхното състояние и управление, 

анализирайки дейностите им в условията на новата информационна среда“ (стр. 12). 

Формулирани са три хипотези: 

„Хипотеза 1. Успешното управление на българските обществени библиотеки в постоянно 

променящата се информационна среда е възможно при прилагане на адекватна стратегия. 

Хипотеза 2. Изборът на адекватна стратегия е възможен единствено чрез провеждане на 

периодични ситуационни анализи (в отговор на проследяване динамичните промени във 

външната и вътрешната среда).  

Хипотеза 3. Високи резултати ще се постигнат чрез балансиране на организационния план 

(процеси, структури и системи) и реализиране потенциала на човешкия фактор.“ (стр. 12) 

За постигане на формулираната цел и доказване на свързаните с нея хипотези 

дисертационният труд си поставя следните изследователски задачи:  

1. Да се направи анализ на факторите, характеризиращи външната среда на обществените 

библиотеки в България.  

2. Да се направи анализ на вътрешната среда на обществените библиотеки в България по 

отношение на организация на управление и да се отчетат и обобщят резултатите от 

емпиричното изследване.  

3. Да се направи оценка на дейността на българските обществени библиотеки чрез SWOT-

анализ на силните и слабите им страни, възможности и заплахи.  

4. Да се предложи стратегия за развитие на българските обществени библиотеки, да й се 

направи оценка и методи за нейното реализиране, като се набележат възможни предложения за 

оптимизиране работата на библиотеките. (стр. 12–13) 

За оценка на дейността на българските обществени библиотеки в дисертационния труд 

са приложени различни изследователски количествени и качествени методи: пряко 

наблюдение, анкетно допитване, интервю, кабинетни проучвания и сравнителен анализ за 

възможно оптимизиране спрямо изискванията на новата информационна среда. Приложен е 

теоретико-методологичният модел на стратегическото управление чрез техниките на 

стратегическия анализ: анализ на външната среда, анализ на отрасловата среда и анализ на 

вътрешната среда. За оценка на факторите от външната (макросреда) на библиотеката е 

приложена методиката PEST-анализ – инструмент за преглед на възможностите и заплахите. За 

обобщаване резултатите от стратегическия анализ е използван методът SWOT-анализ – 

инструмент на ситуационния анализ за взаимовръзка между външна и вътрешна среда. 

Проведено е емпирично проучване, като индикаторите за измерване ефективността на 

библиотечната дейност са изведени в две групи, чийто 11 променливи са разпределени в 3 

категории: свързани със стратегическото управление на библиотеките, с ИКТ равнище и с 

библиотечния персонал. Те служат като модел за техния преглед и анализ. 

  Основната теза на труда се основава на съждението, че в условията на постоянно 

променяща се и динамично обновяваща се информационна среда управлението на българските 

обществени библиотеки ще е успешно, ако се прилага периодичен ситуационни анализи. Чрез 

него може да се постигне периодично регистриране и отчитане на възможностите и заплахите, 

силните и слабите страни пред библиотечния кадрови потенциал и предлагани от библиотеките 

услуги. 

  В първа глава е направен изследователски преглед и оценка на състоянието на 

тематичната област чрез проучване на чуждестранни и български източници. Обърнато е 

внимание на основни научни изследвания, проследяващи състоянието на българските 

обществени библиотеки в новата информационна среда. На основата на получените резултати 
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са изведени предметът на изследването, неговите ограничения, индикатори за измерване на 

ефективността и методологичен подход. В същата глава са разгледани и предпоставките за 

появата на нови библиотеки (хибридни библиотеки и „библиотеки пепеляшки“) в контекста на 

идентифицирания нов тип комуникация с потребителите.  

Във втора глава обществените библиотеки са разгледани като управляема система в 

нова информационна среда. Защитава се разбирането, че успешното управление на 

обществените библиотеки през 21. век зависи от наличието на подготвени информационни 

мениджъри. Разкрити са концепциите на стратегическото управление като теоретико-

методологичен модел на изследването. Анализирани са преките и непреките фактори от 

външната среда на българските библиотеки, както и факторите от вътрешната среда, отнасящи 

се до организация на управлението, организационни структури и организационна култура. В 

тази глава са описани и резултатите от проведен PEST-анализ. Той се прилага като инструмент 

за преглед на тенденциите и е част от направения по-късно SWOT-анализа (глава четвърта) 

като инструмент на ситуационния анализ за взаимовръзка между външна и вътрешна среда. 

Чрез PEST-анализа се постига възможност за предвиждане на бъдещата ситуация и изводи за 

развитието, а в последствие чрез SWOT-анализа са идентифицирани възможностите и 

заплахите пред библиотечните организации. 

  В трета глава са представени резултати от изследване, проведено на три етапа в 

периода 2011–2013. Това изследване следва да се отбележи като безспорен принос на труда, 

доколкото все още не са достатъчни емпиричните проучвания за българската библиотечна 

система.  

  Проведеното в рамките на дисертационния труд изследване обхваща общо 218 

респондента от 61 библиотеки (от които 5 чуждестранни). Необходимо е да се уточни обаче, че 

по същество става дума за три тематично различни изследвания. Чрез описание и анализ на 

резултатите от тях се достига до поредица от обобщения. Част от тях могат да се перифразират 

така: не е ясен статутът на тези библиотеки (определящи се като градски или общински); 

изследваните библиотеки се характеризират с вертикална архаична организационно-

управленска структура от линеен тип; внедряването на новите технологии подобрява 

качеството на предлаганите услуги и е предпоставка за издигане престижа на професията, за 

промяна на отношението на потребителите и на властите към библиотеките; основна пречка за 

внедряването на ИКТ е недостиг на финансови средства; броят на библиотеките, участващи в 

национални и международни проекти за опазване и популяризиране на книжното наследство, е 

малък; значително малък процент библиотеки имат изграден дигитален център; процесите по 

дигитализация не се реализират докрай, като на места сканираните документи остават 

необработени, скрити за потребителите и не се използват; във връзка с процесите по 

дигитализация на ценни документи, библиотеките имат нужда от информационни специалисти, 

които на този етап не са достатъчен брой; персоналът в библиотеките застарява и е 

феминизиран; липсват ефективни политики за привличане на млади библиотечни специалисти.  

  В четвърта глава на дисертационния труд е предложен модел за оценка на българските 

обществени библиотеки, действащи в променена макро информационна среда. Това е 

постигнато чрез SWOT-анализ като инструмент за ситуационен анализ, който позволява да се 

определят вътрешните силни и слаби страни на библиотечните организации, външните 

възможности и заплахи за тях. Изведени са основания в подкрепа на твърдението, че за 

българските обществени библиотеки са налице приоритетни слаби вътрешни страни и външни 

възможности. Достигнато е до избор на стратегия, подходяща за приспособяване на 

библиотеките към външната среда със съответните препоръки: „Стратегия на концентрация, 

избор и прилагане на иновации“ (Сл-В). В дисертационния труд именно тя се предлага като 

подходяща за развитието на библиотеките в условията на новата информационна среда. 
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Основен аргумент в подкрепа на избраната стратегия е, че методът за реализирането й е 

„вътрешно развитие“ – разчита се на висока квалификация и професионално отношение, 

равнище на организационна политика, култура (социално ориентирана и етична), съвместно 

развитие (създаване и поддържане на информационна мрежа). 

В края на четвърта глава са описани и предложения за оптимизиране на работата на 

българските обществени библиотеки. Те са разпределени в шест точки, а именно: (1) 

реализиране на потенциала на човешкия фактор; (2) високо равнище на знания и умения, 

последвани от висока производителност на труда; (3) гъвкаво управление; (4) изпреварващо 

обучение за създаване на работна сила според нуждите на пазара на труда; (5) предложения за 

промени в Закона за обществените библиотеки; (6) нови модели за промоциране на 

библиотечните услуги.  

В заключението са предложени обобщени изводи от проучването, като са изведени и 

ползи от прилагането на Стратегията на концентрация, избор и прилагане на иновации. 

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА АВТОРЕФЕРАТА КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 Авторефератът е с общ обем от 27 стр. (А4). Предлага: съдържание на дисертационния 

труд, характеристики на труда (включително актуалност, обект и предмет, цел и задачи, 

хипотези), основни резултати от изследването, обобщения. Отразява вярно представеното в 

дисертацията. 

 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Въпреки безспорните постижения на труда, които очертават поредица от приноси по 

темата, могат да бъдат направени и някои бележки. 

  1. Съдържанието на трета глава разкрива реалните условия, проблеми и перспективи 

за обществените библиотеки. Все пак следва да се отбележи, че обединяването на три различни 

по своята същност изследвания в едно (макар и подразделено на три етапа) повече затруднява, 

отколкото спомага за разкриване на значимите базови проблеми. Обвързването на трите 

проучвания, обхващащи различни по вид и брой библиотеки, посветени на различни теми и с 

различни акценти, не е осмислено методически. Дисертационният труд би спечелил, ако бяха 

планирани и реализирани три различни емпирични изследвания (според времето, тематичния 

обхват и целевата група, надграждащи се). Недостатък е и недоброто оформяне на таблиците и 

фигурите. Всичко това рефлектира върху качеството на направените обобщения (стр. 176–177). 

Те са разнопосочни, на различни нива, с различна значимост и не добре степенувани. 

2. В глава четвърта, въпреки достигането до логическа завършеност, съдържащото се в 

направените предложения (стр. 187–191) е формално и в повечето случаи буквално 

възпроизвеждащо основополагащи и стратегически документи у нас и в Европа, както Петя 

Толева сама подчертава (Национална програма за развитие на България и Стратегия „Европа 

2020“). Ключовият проблем тук е не какво съдържат тези документи, а до колко заявеното в тях 

наистина може да се реализира, за какъв период от време, с какви ресурси и как ще се отрази 

върху библиотечните организации в перспектива. Това не е достатъчно изяснено. 

3. В заключението се прави опит за осмисляне на постигнатото от дисертацията. Но 

текстът е нефокусиран и недобре структуриран. Това вероятно се дължи на факта, че в крайна 

сметка не са предложени изводи, а описание на силни и слаби страни от вътрешната среда, 

както заплахи и възможности от външната. Същото е особено видно в автореферата към 

дисертационния труд, където на стр. 25 е посочено следното: 
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 Въвеждането на новите ИКТ променят библиотеките и техните дейности. Те се 

разпознават вече като „библиотеки без стени“ – виртуални и дигитални.  

 Появяват се понятия като „хибридни библиотеки“ и „библиотеки-пепеляшки“, приети в 

дисертационния труд като нови форми за „визуална комуникация“ с потребителите.  

 Нараства броят на български потребители с достъп до интернет. 

 Всички изследвани библиотеки са оборудвани с ИКТ и персоналът е преминал основни 

компютърни обучения благодарение на програма „Глоб@лни библиотеки – България“.  

 Положително е участието, макар и на малък процент библиотеки, в национални и 

международни проекти за опазване на книжовното културно наследство.  

 Опасна перспектива за развитието на библиотеките в новата информационна среда е 

липсата на финансови средства, лошата материално-техническа база и липсата на 

квалифициран персонал.  

Както се вижда от изброеното по-горе, обобщението е разнопосочно и, в някои случаи, 

доста частно. Това се е отразило върху качеството на изведените ползи от въвеждането на 

предложената Стратегия на концентрация, избор и прилагане на иновации (стр. 26 от 

автореферата): 

 Максимално използване на изградените обществено-информационни центрове в 

библиотеките за образоване на гражданите от съответния регион чрез съвместни 

инициативи с местните финансиращи власти.  

 Създаването на „библиотеки-пепеляшки“ като алтернативи за „социално партньорство“ 

между видовете библиотеки.  

 Упражняване на информационен мениджмънт върху управление на информационните 

услуги (отваряне към мобилни версии на библиотечните електронни каталози).  

 Преориентиране към изграждане на матричен тип организационно-управленска 

структура за реализиране максимално потенциала на човешките ресурси и повишаване 

квалификацията на персонала.  

Определено може да се каже, че текстът на дисертацията съдържа значима база за 

достигането на ясни изводи и практически реализуеми препоръки.  

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Като цяло, избраната тема се отличава с актуалност, а получените резултати – с 

практическа значимост. В дисертационния труд се прилага интердисциплинарен подход за 

преглед и анализ на развитието на българските обществени библиотеки в условията на новата 

информационна среда. Чрез разработката е осмислена социалната роля на обществените 

библиотеки в контекста на развиващото се информационно общество. Предлага се оригинален 

подход за прилагане на теорията за „съвършени организации“, „гъвкаво стратегическо 

управление“ и „информационно управление“ към библиотеки. Обоснована е необходимостта от 

прилагане на инструментите на стратегическия анализ – PEST-анализ и SWOT-анализ за оценка 

на дейността на българските обществени библиотеки в условията на новата информационна 

среда. Предложен е за първи път PEST-анализ и SWOT-анализ за българските обществени 

библиотеки от гледна точка на Стратегията на концентрация, избор и прилагане на иновации 

според перманентните трансформации на информационната макро система. 
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ВЪПРОСИ КЪМ АВТОРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Колко „библиотеки без стени“ има в момента в България? 

2. Какви нови форми за „визуална комуникация“ с потребителите използват днес 

българските „библиотеки-пепеляшки“? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

След обстойно запознаване със съдържанието на дисертационния труд и автореферат 

към него мога да направя извода, че той отговаря на нормативно поставените изисквания за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор“. Трудът се отличава с: актуалност на 

темата; прецизност на проучените множество научни трудове, теренни изследвания, примери 

от практиката; оригиналност. 

 

Препоръчвам за дисертационен труд на тема „Управление и оценка на дейността на 

българските обществени библиотеки в условията на новата информационна среда“ на Петя 

Николаева Толева да бъде присъдена образователна и научна степен „доктор“ в професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, 

библиотекознание и библиография). 

 

 

07.04.2014    Рецензент:  

проф. дфн Оля Харизанова 


