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Създаването на един дисертационен труд поставя пред неговия автор няколко 

основни принципа и изисквания, на които той трябва да отговори, за да се получи 

стойностен научен продукт.   

- Да бъде формулирана актуалната тема за разработване. 

- Да познава много добре проблематиката и литературата по нея (национална и 

чуждестранна). 

- Да има определен опит в проблемната област, специално при научно-

приложни теми. 

- Да познава методологическите основи и инструментариум за постигане на 

поставените цели, задачи и идеи в работата. 

- Да умее да анализира и обобщава документи, данни и факти. 

- Да съумее да направи ограничения по отношение разглежданата материя, 

особено ако тя е разисквана активно. 

- Да постави ясни цели, задачи и хипотези и др. под. условия за достигане до 

тезите и за постигане на приносни елементи. 

- Да има иновационно мислене и да въведе ново знание и идеи, с което да 

обогати разглежданото научно направление. 

 

Като научен ръководител на  Петя Толева считам, че докторантката е успяла в 

хода на своята разработка да покрие в пълнота изредените условия. Какво ми дава 

основание за подобна оценка. 

  

I. Актуалност на разработвания в дисертацията научен проблем 

Разработваната проблематика има интердисциплинарен и теоретико-приложен 

характер. Тя е актуална, отчита важността и значението на промяната в 

информационната среда и въпросите за мястото и мисията на обществените библиотеки 

в нея. Толева се ръководи от убеждението за преосмисляне ролята на библиотеките в 

глобалното информационно общество, породено от трансформацията в технологиите, 

политиките към библиотечния сектор и очакванията на потребителите към тези 

агенции за информиране. Тя застава зад идеята, че управлението на обществените 

библиотеки трябва да търпи изменения, да бъде ориентирано в непрекъснато 

променящата се среда и да се прилага адекватна стратегия за изграждане на нови 

подходи, компетентности и структури.      

Съвременната трактовка към проблемната област, която авторката предлага, е 

насочена към осмисляне на социалната роля на обществените библиотеки чрез 

прилагането на модели като „хибридни библиотеки”, „библиотеки-пепеляшки”. Това 

трябва да се реализира през призмата на теорията за „съвършени организации”, 

„гъвкаво стратегическо управление” и „информационно управление”.  Дисертантката 

оценява и разглежда  в максимална пълнота тези така важни агенции за съхранение, 

създаване и предоставяне на документационни ресурси (традиционни и електронни) и 

на знания. Според нея библиотеките са потопени в света на информацията и в 

мобилността на протичащите процеси, част от които се развиват със стремглава 

бързина. Петя Толева застава зад следните сериозно премислени позиции. 

Понастоящем библиотеките са длъжни да се съобразяват повече от всякога с външните 

и вътрешните фактори на въздействие върху тях. Защото става въпрос за  мястото, 

ролята и мисията им в новата глобална информационна среда. Битката е за техните 

бъдещи проекции и доверие от страна на обществото към тях. Библиотеките трябва да 



си отговорят безпристрастно на възникващите въпроси, колкото и застрашителни да 

изглеждат понякога - за предстоящите им измерения и задачи. Библиотечните 

организации са поставени в много сериозна конкуренция с други субекти на пазара на 

информация за завоюване на влияние от страна на потребителите. Те са длъжни да не 

се впускат в полемики само за нови функции. Нужно е да съхранят онези от тях, които 

са изконни и им дават гаранции за вярно служене на хората и на нашата цивилизация. 

Част от тях са архивната, образователната, социалната, на производител и купувач на 

информация, на защитник на различните групи потребители. По отношение на 

иновациите дисертантката извежда като водещи въпросите за дигитализацията на 

ресурсите и за развитие на човешкия фактор в библиотечната организация. Според 

Толева библиотеките представляват съществена част от важна инфраструктура, която 

подпомага образованието, работните места и растежа на общността. Те предлагат 

значим, удобен достъп до информация във всички формати, като ръкописни, печатни, 

аудио-визуални или дигитални материали. Библиотеките са в състояние да подпомагат 

официалното, неформалното образование и обучението през целия живот, опазването 

на националната памет, традиционното местно знание и националното културно и 

научно наследство. Във време, когато националните информационни политики са 

насочени към подобряване на телекомуникациите и осигуряване на високоскоростни 

широколентови мрежи, библиотеките са естествените партньори за предоставяне на 

обществен достъп до информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и 

споделени информационни ресурси.  

Когато се поставя въпросът за актуалността на темата, е необходимо да се признае 

доброто познаване от Толева на съвременните акценти и разбирания за библиотеките в 

национален план и на фона на международните тенденции. Многообразието от 

въпроси, които се оценяват от нея, ограниченията, които тя поставя, имат степен на 

валидност върху две възлови полета – дигитализацията и човешките ресурси. От 

състоянието, управлението и провежданите политики по отношение на тях до голяма 

степен ще зависи мястото и  бъдещето на обществените библиотеки в нашата страна  

По своята същност настоящият труд има интегративен характер – той се развива 

на границите на две научни области, което му придава определени достойнства – 

библиотекознанието и мениджмънтът. Разработката предлага редица иновативни идеи. 

В нея се правят сериозни оценки и обобщения на случващото се в полето на 

информационното осигуряване на обществото и очакванията от него към библиотеките. 

 Сред достойнствата на дисертацията трябва да се посочи следното. В нея се 

преосмислят и продължават предходни изследвания в разглежданото направление. В 

същото време Петя Толева отдава дължимото на специалисти и екипи, работили по 

темата.    

Докторантката си е поставила амбициозната цел да изследва актуалното 

състояние на обществените библиотеки, да направи историческа реконструкция на 

съществувалите механизми и политики, да анализира съществуващите практики и 

водещ опит в чужбина и да предложи възможни модели за оптимизиране на политиките 

и управлението на обществените библиотеки в България. Сред тезите, заслужаващи 

внимание в представения труд, е и тази за създаването на регулативни механизми на 

основата на разглеждане на подобни аспекти в политиките на международно ниво.  

Не на последно място актуалността на разработката се подхранва от сполучливото 

прилагане на методи за стратегически анализ като: PEST-анализ и SWOT-анализ за 

оценка на дейността на българските обществени библиотеки в условията на новата 

информационна среда. Направените предложения за оптимизиране работата на 

библиотеките са съобразени с приоритетите на съвременното европейско общество - 

стратегия „Европа 2020”. Изследователските дирения са осъществени в контекста на 



международните усилия и стратегии, намиращи израз в програмите на ЮНЕСКО, 

ИФЛА и Европейската комисия (ЕК).  

Толева защитава позиция, че в рамките на налагане на обща национална визия за 

икономически растеж българският библиотечен мениджмънт трябва да се оповава на 

посочените мерки в Националния план за развитие  на България, както и на 

препоръките на ЕС за развитие. Съгласно лансираната от нея позиция това трябва да се 

осъществява чрез избиране на правилен подход за бъдещото развитие на сектора по 

пътя на промяната. Като възможен подход авторката на изследването вижда в 

изработването на „Стратегия на концентрация, избор и прилагане на иновации“. 

Предложените от Толева анализи и изводи се вписват и в контекста на последните 

документи, приети от ИФЛА през 2013 г. в Сингапур. В разработката аргументирано се 

сочат субектите, техните задължения и взаимовръзки в този пункт в нашата страна.  

Сериозен принос за навременността на изследването се съдържа в направеното 

обобщение и анализи на докторантката за: общото състояние и нормативната регулация 

на обществените библиотеки; протичащите процеси за дигитализация в тях; оценките 

от страна на персонала на библиотеките за развитието на дейностите, разглеждани в 

дисертацията.  

 

 

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. 

Дисертацията съдържа 198 страници, вкл. 16 таблици и 31 фигури; 8 

приложения в общ обем 27 страници и списък на библиографията, вкл. монографии, 

научни публикации, документи, доклади и стандарти, електронни ресурси в общ обем 

241 заглавия; списък на използвани съкращения.  Бих желал да обърна по-специално 

внимание върху сериозния брой от използвани и анализирани източници. Това е 

свидетелство за добра ориентация на авторката в материята. 

 Трудът е структуриран в увод, четири глави и заключение. 

Ще се спра малко по-подробно на увода, тъй като в него са предпоставени 

базовите идеи на разработката.  

Уводната част ни въвежда в темата за оценяваната обектна област, предмет на 

изследването - да се проследи развитието на българските обществени библиотеки в 

условията на нова информационна среда, използвайки инструментите на 

стратегическото управление за анализ и оценка на техните дейности. На базата на 

теоретични и емпирични изследвания за обществените библиотеки се търси 

очертаването на тенденциите, бариерите и бъдещите предизвикателства пред тях. 

Добре са формулирани целта, обектът, предметът, задачите и методологията 

на изследването.  
Толева е извела и три хипотези, чиято целесъобразност трябва да бъде доказана в 

рамките на изследователското дирене. Посочени са  и ограниченията  в темата. 

Като инструментариум в хода на изследователския процес дисертантката е 

използвала редица научни методи: пряко наблюдение, анкетиране, анализ на документи 

(на различни документални извори, политически документи, международни и 



национални стратегии и програми); интервю, сравнителен анализ, кабинетно интервю. 

Важно е да се отбележи прилагането на разнообразни методи за постигане на целите. 

Част от тях се ползват по-рядко в библиотековедските изследвания: методиката PEST-

анализ (за преглед на възможностите и заплахите),  SWOT-анализ  (ситуационен анализ 

за взаимовръзка между външна и вътрешна среда). Те са привнесени от други научни 

области, което добавя нови възможности за оценки и анализи. Използваната палитра от 

методи е дала отражение върху надеждността на получените резултати.      

Емпиричното изследване се основава на представителна извадка. Включени са 26 

регионални библиотеки и 11 градски библиотеки от нашата страна в периода 2011 г. – 

2013 г. Анкетирани са 5 публични библиотеки от Русия, Германия, Холандия и САЩ. 

Интервюирани са 201 души, работещи в български обществени библиотеки 

(ръководители, библиотечни специалисти и друг вид специалисти от библиотеките). 

Слабост при анкетирането на подобна по големина извадка от библиотечни сътрудници 

е нейната нехомогенност.  Това се отразява върху резултатите. 

Основната теза на дисертацията, която е обект на доказване е построена върху 

съждението, че управлението на българските обществени библиотеки би се 

ориентирало по-успешно в постоянно променящата се информационна среда - при 

периодични ситуационни анализи за отчитане възможностите и заплахите, силните и 

слабите страни. Също така посредством прилагане на адекватна стратегия и чрез 

максимално реализиране на кадровия потенциал. Прилагането на подобни стратегии е 

пътят на библиотеките да подобрят услугите си. 

Считам, че докторантката е извела правилно в увода  всички необходими 

елементи и проблемни полета, които трябва да намерят своята оценка и място в един 

изследователски труд. 

 

В четирите глави на дисертацията Толева показва добро познаване на 

анализираната материя и умело боравене с използваните изследователски методи. 

Дисертантката изгражда и развива теоретичните основи на емпиричното си изследване. 

Тя насочва акцентите към избраните структуроопределящи области за анализ и 

очертаване на проблемните полета в разработката: изследвания – политики; възможни 

взаимоотношения; актуално състояние на библиотечно-информационния сектор; 

стратегии за усъвършенстване на обществените библиотеки в България в условията на 

новата информационна среда; тенденциите в областта на дигитализацията; развитието 

на библиотечните специалисти и др.  

Авторката заявява отчетливо своята експертна позиция за това, че процесът на 

определяне и прилагане на нови управленски подходи в библиотечния сектор е много 

съществен. Тази линия се позовава на извършените анализи от нея за негативното 

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

Според нейните виждания, базирани на изследователските й усилия, се наблюдават 

общи тенденции, които извеждат на преден план и подчертават още повече нуждата от 

осъществяването на научни анализи и намиране на стратегически решения за 

управление на процесите в обществените библиотеки. Това прави значимо експертното 

начало.  

Петя Толева достига да изводите, че се налага сериозна нужда от извеждане на 

преден план на линията за: 

- Показатели за измерване на ефективността на библиотеките при новите 

условия. 

- Активно въвеждане на идеи за промяна на организационната култура и на 

организационните структури. 



- Използване на методи за стратегическо управление и планиране на 

библиотечната система, в частност на отделната библиотека. 

- Налагане на нови подходи и методи за анализ и управление на процесите в 

библиотечния сектор – стратегически анализ, анализ на външната среда, 

анализ на отрасловата среда, анализ на вътрешната среда, ситуационен анализ 

и др. 

- Изготвяне на оценки за състоянието и развитието на човешкия фактор в 

библиотеките при въвеждането на ИКТ и дигитализацията на документите. 

Особено актуални са сочените препоръки, предназначени за отговорните 

институции в нашата страна, свързани с променящите се политики за финансиране и 

регулации на библиотеките. 

В подкрепа на моята положителна 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 управлението на обществените библиотеки 

съобразно обстоятелствата, традициите и спецификите. За целта тя предлага шест 

подхода за оптимизиране дейността на българските библиотеки. Те се базират на 

документи, утвърдени на политическо ниво в нашата страна и в ЕС. 

 

В заключението на дисертацията авторката прави обобщения, изводи и 

препоръки за развитието на обществените библиотеки в порядъка на новата 

информационна среда. Очертават се тенденциите за тяхното бъдещо развитие. 

Изведени са целесъобразни изводи. Намирам, че те са синтезирани и добре 

систематизирани. Изводите съдържат точни и коректни в научен план оценки. Правят 

се предвидими и ефективни предложения за преодоляване на проблемните полета и на 

инерционните процеси, характерни за отминало време за организацията и 

функционирането на обществените библиотеки. Приятно впечатление прави 

внушението на авторката за ползите от  въвеждането на предлаганата „стратегия на 

концентрация, избор и прилагане на иновации“.   

 

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 „Управление и оценка на 

дейността на българските обществени библиотеки в условията на новата 

информационна среда“ са важни и актуални за науката. Те обогатяват тематичното 

поле, което е обект на анализа. Ценността им се състои и в представянето на 

целесъобразни идеи за усъвършенстване на политиките по отношение на обществените  

библиотеки 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 изследователски 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 богат набор от приложения. Те допълват и изясняват текстовата 

част.  

 

4. Мнение за това, в каква степен дисертантката познава предисторията на 

разглежданите проблеми - има ли адекватно и достатъчно пълно цитиране на 

предхождащите научни изследвания. 

Определено считам, че докторантката познава добре материята в нейната 

историческа част и документите, свързани с нея. Коректно цитира и сочи тезите на 

учени, които са работили по тематиката и имат постижения в областта на 

разработваната област от нея. Същевременно тя показва много добро познание по 

отношение на чуждестранния опит и на позициите 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 първоизточниците и материята, на опита, 

натрупан от дисертантката в професионален план, както 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 8 публикации по темата (една е под печат). От тях 

всички са самостоятелни. Две от статиите са публикувани в чуждестранни издания.    

 

7. Мнение доколко дисертантката е спазила правилата на научна етика. 

По мое становище докторантката е спазила правилата 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 точно и пълно идеите в 

дисертацията. 

Авторефератът е оформен като самостоятелна публикация в обем от 27 страници. 

Той отразява във възможна и достатъчна пълнота дисертационния труд, което 

позволява да се придобие точна представа за заложените идеи, научните приноси и 

постановките в текста на дисертацията на Петя Толева. 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. Теоретичните 

разработки и изследователски дирения се съчетават с приложни постановки и 

конкретни предложения. Вниманието се насочва към необходимостта от промяна 

на сегашното статукво на неопределеност и липса на адекватни механизми, 

стратегии и механизми за осъществяване на управлението и развитието на 

обществените библиотеки. Необходимостта от точна информация и от системно 



провеждани политики в библиотечно-информационния сектор остава безспорна. 

Това изисква прилагането на нови подходи при управлението на обществените 

библиотеки, които да стъпват на определени традиции и на иновационни решения  

в условията на съвременната информационна среда.    

 

Дисертационният труд „Управление и оценка на дейността на българските 

обществени библиотеки в условията на новата информационна среда“ притежава 

всички достойнства и качества и отговаря на изискванията за присъждане на 

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

на Петя Николаева Толева  да бъде присъдена ОНС „доктор“. 
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