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СТАНОВИЩЕ 

 
за присъждане на научно-образователна степен „доктор” 

по професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни 

науки (Книгознание, библиотекознание и библиография)” 

на Петя Николаева Толева 

докторант към катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” 

на Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 

на тема: “Управление и оценка на дейността на българските обществени 

библиотеки в условията на новата информационна среда” 

научен ръководител: проф. д-р Александър Димчев 

от 

доц. д-р Александра Дипчикова, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” 

 

Общо представяне на процедурата и докторанта  
 

Настоящото становище е изготвено в изпълнение на заповед РД 38-72 от 11.02.2014  на 

ректора на Софийския университет „Св. св. Климент Охридски” за утвърждаване на 

научно жури за защитата на редовния докторант Петя Николаева Толева, с която бях 

определена за редовен член на журито. Докторантката е зачислена като докторант на 

катедрата „Библиотекознание, научна информация и културна политика” на 

26.01.2011г., със заповед № РД-20-197. В съответствие със заповедта на ректора ми 

бяха предоставени необходимите за защитата материали, включително дисертационен 

труд, автореферат, автобиография и копия от дипломите на кандидатката за магистър 

по стопанско управление и бизнесадминистрация и професионална квалификация 

„библиотекар-библиограф”, протоколи за положени докторантски изпити, заявление за 

допускане до защита на дисертационния труд и заповед за назначаване на жури. 

Предоставените материали и приложените процедури отговарят на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за 

приложение на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за условията и 

реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски”. 

Изброените документи дават представа за Петя Толева като квалифициран и опитен 

специалист в областта на библиотечно-информационните науки, а приложените 

публикации (статии в списания и сборници и доклади пред научни и професионални 

конференции, публикувани през периода 2011 – 2013 г.) свидетелстват за целенасочен 

интерес към актуалните проблеми на библиотечното дело. От автобиографията й става 

ясно, че специалността на магистърската степен от Пловдивския университет се 

допълва сполучливо с получената по-късно професионална квалификация и това 

съчетание е предпоставка за прилагане на мениджърски подход към изследване на 

проблеми на библиотечното дело. 

 

Актуалност на темата 

 

Изследваният в дисертационния труд проблем е особено актуален в контекста на 

промените в състоянието на българските обществени библиотеки, както в 

организационно и финансово отношение, така и особено в технологичен план. В тези 

условия качественият и научно обоснован библиотечен мениджмънт на библиотеките е 

от основно значение за оформяне и осъществяване на подходящо съвременно виждане 

за насоките на тяхното развитие. Връзката между оценката на дейността на 
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библиотеките и принципите и механизмите на стратегическото управление е значима 

научна и научно-приложна тема, чието успешно разработване може да бъде реална 

основа за корекции на дългосрочното виждане за развитието на отделна институция, 

отделен вид библиотеки и на библиотечната система като цяло. 

 

Познаване на проблема 

 

За доброто познаване на състоянието на изследвания проблем от докторантката говорят 

не само значителният по обем списък на ползвана литература, но и многобройните (над 

170) цитирания, които показват достатъчно добра теоретична основа и задълбоченост 

на проучването. В процеса на извършването на самото изследване и особено на 

неговата емпирична част, проличава познаване на практическите проблеми на 

изследваната среда. То позволява при прилагането на количествения метод на 

анкетното проучване да се използват подходящи променливи (персонална структура, 

кадрова политика и назначения, организационна структура, образователна политика и 

равнище на компетентност, дигитализация, автоматизирана библиотечна система, 

участие в библиотечни мрежи и консорциуми и др.), от които да се осигурят 

достатъчно данни за извличане на заключения.   

 

Методика на изследването 

 

От особено значение за резултатите е прилагането на теоретико-методологичния модел 

на стратегическото управление. Техниките на стратегическия анализ на външната, 

отрасловата и вътрешната среда с прилагане на характерните за него на методики на 

PEST-анализ и SWOT-анализ, позволяват да се подходи към управлението на 

изследваните библиотеки с теоретично издържан инструментариум.  

 

Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

 

Дисертацията е оформена в 4 части, увод и заключение и съдържа 198 страници, 

включително 16 таблици и 31 фигури, 8 приложения в общ обем 27 страници и списък 

на библиографията (монографии, научни публикации, документи, доклади и стандарти, 

електронни ресурси) в общ обем 241 заглавия в 18 страници, списък на използвани 

съкращения. Количествената характеристика, както и балансираното структуриране на 

текста са отражение на правилното определяне на целта, обекта, задачите и методите на 

осъществяване на изследването. Като особено постижение на дисертационния труд 

може да се изтъкне съчетаването на характеристиките на обществената библиотека като 

управляема система в новата информационна среда и тяхното анализиране с 

инструментите на стратегическия анализ на външната, отрасловата и вътрешната среда 

на институцията. Идеята към проблема за състоянието, възможностите за развитие и 

бъдещето на обществените библиотеки да се подходи чрез съчетаване на количествени 

и качествени методи (пряко наблюдение, анкетно дапитване, интервю, кабинетни 

проучвания и сравнителен анализ), с помощта на които да се натрупат данни за 

определени параметри за оценка на библиотеките и след това те да се подложат на 

изследване чрез модела на стратегическото управление, е от определящо значение за 

приноса на авторката към теорията и практиката на библиотечното дело в нашата 

страна. С осъществяването на тази идея, става възможно тя не само да предложи като 

най-подходяща за бъдещото развитие на обществените библиотеки в България в 

условията на новата информационна среда характерната за теорията на управлението 

„стратегия на концентрация, избор и прилагане на иновации”, но и да представи пред 
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изследователите в тази област един нов инструментариум, който би могъл да се 

използва при бъдещи разработки и да произвежда сравними резултати. Да се приложат 

методите на комплексно управление на стратегията на организацията (стратегически 

мениджмънт) при анализа на емпиричните данни от анкетното проучване и 

интервютата със специалисти и ръководители от определен вид библиотеки 

(регионални и градски общински) е възможно само, ако тези библиотеки се възприемат 

като категория. Така ще бъде възможно в следващи разработки методологията на 

изследването да се приложи към други категории от типологията на българските 

библиотеки.   

 

Забележки 

 

Емпиричното изследване, което е един от основните източници на данни за 

обобщенията в дисертацията е проведено на три етапа с изпълнение на три различни 

задачи. Първият етап засяга кадровата осигуреност на изследваните библиотеки за 

споделена каталогизация и създаване на дигитални колекции (степен на автоматизация) 

и основните обобщения в него са резултат от относително сравними данни. При втория 

етап обаче, чиято цел е да характеризира обществените библиотеки чрез обобщаване на 

данните за редица съществени параметри, анкетните карти са попълвани от 

нехомогенна група анкетирани лица, които разполагат с различна информация по 

отношение на някои проблемни области и затова се е наложило част от отговорите да 

се коментират отделно. Не са коментирани разделно обаче данните за националната 

библиотека и за регионалните библиотеки, които макар да са обществени, имат 

различия по отношение на обем, мисия, организационна подчиненост, финансиране и 

други параметри и обединяването им може да предизвика известно отклоняване в 

резултатите.  

 

Заключение 

 

Дисертационният труд е посветен на актуален за библиотечната система проблем. 

Използвани са съвременни методи при оценката на българските обществени 

библиотеки в условията на нова информационна среда. Предложен е модел за 

стратегически анализ на библиотеките, който подлежи на използване и доразвиване при 

следващи изследвания. 

Като имам предвид изложеното до тук, предлагам на почитаемото научно жури да 

присъди образователната и научна степен „доктор” на Петя Николаева Толева по 

професионалното направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки 

(Книгознание, библиотекознание и библиография)”.  

 

 

 

 

 

09.04.2014 

 

 

         

 

Доц. д-р Александра Дипчикова 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

