
СТАНОВИЩЕ  

 

за дисертационния труд на Петя Николаева Толева  

 

на тема  

 

„Управление и оценка на дейността на българските обществени библиотеки в  

условията на новата информационна среда”,  

 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по  

професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки  
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от доц. д-р Елена Георгиева -ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”,  

 

член на научното жури  

 

Актуалност и значимост на разработваната тема  

 

Формулираната тема на дисертационния труд е всеобхватна, многослойна по  

проблематика, изследвана нееднократно в различни направления. Темата  

същевременно е и актуална в оценките и възможностите на българските обществени  

библиотеки в информационна среда за активни въздействия върху протичащите  

обществени процеси. Актуалността на темата е несъмнена, а едновременно с това тя  

предопределя и практико-приложната стойност на труда, в който авторката си поставя  

за цел на база на теоретични и емпирични изследвания да очертае тенденциите,  

необходимостта от преодоляване на трудностите и бъдещото развитие на българските  

обществени регионални и градски/общински библиотеки в нова информационна  

среда. Актуалността и значимостта на разработката се заключава и във формулираните  

емпирични индикатори, които могат да се послужат като модел за преглед и анализ на  

обществените библиотеки в три направления за измерване ефективността на  

библиотечната дейност, свързани със стратегическото управление на  

библиотеките, с равнището на информационните и комуникационни технлогии и с  

развитието на библиотечния персонал. Авторката не спира на равнище констатации, а  

представя модел на политиката за управление на библиотеките. Търсенето и  

представянето на модерни подходи за управлението и развитието на  

библиотечния сектор не е повлияло на докторант Толева да навлезе в компетентността  

на други професии, и е запазила и профила за библиотечните специалисти. Следва  

да се отбележи, че на базата на библиографския обзор и използваните източници са  

 

  



мотивирани актуалността на темата, целите, хипотезите и задачите на представения  

дисертационен труд.  

 

Съдържанието на дисертационния труд и оценка на резултатите  

 

Представената за обсъждане дисертация е добре структурирана и е оформена в  

увод, 4 глави и заключение, представени в обем 198 страници, вкл. 16 таблици и 31  

фигури, 8 приложения в общ обем 27 страници, и списък на библиографията от 241  

заглавия, вкл. монографии, научни публикации, документи, доклади, стандарти,  

електронни ресурси и списък на използвани съкращения. Позоваванията и  

цитиранията са коректно идентифицирани по източници.  

 

Обширният обем е овладян с логично структурирано съдържание, основано  

на сериозно обмислена програма на изследването в съответствие в заявените цели  

и задачи. Приложенията са много добре оформени, информативни и дават пълна  

представа за извършената емпирична работа от изследователя. Съдържанието е  

балансирано, следва ясна логика на изложение и са избегнати самоцелни отклонения.  

Докторантката коректно и ясно е определила обекта, предмета, работните хипотези,  

целта и задачите на труда си, понятийния апарат и ограниченията в обхвата на  

изследването, методологията, информационните източници, върху чиито разработки  

гради важните аспекти на собственото си проучване.  

 

Акцентът върху съвременните методи и на базата на разнообразната  

функционалност в библиотечната работа в информационна среда е поставен в първа  

глава, изводите, от която произтичат пряко от съдържанието й и засягат  

необходимостта от трансформации в библиотеките в информационна среда. Те  

проектират връзката с втора глава, в която се разглеждат обществената библиотека  

като управляема система в новата информационна среда и стратегическото  

управление като теоретичен модел на изследването. В трета глава е представено  

потвърждение на изложените виждания чрез резултати от емпиричното изследване.  

Именно в нея е представена концептуалната авторова позиция за осъществяване  

на конкретното изследване, заложено като тема на дисертацията. Изследването прилага  

коректно следните изследователски количествени и качествени методи: пряко  

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

за възможно оптимизиране спрямо изискванията на новата информационна среда и  

други адекватни методи за поставените цели. Изследваната извадката е описана точно.  

Резултатите са представени и като числа – например, процентни разпределения,  

графики, таблици, визуализиращи получените данни, някои разкрити в изложението и  

 

  



други -в приложенията към дисертацията. Интерпретацията е балансирана – нито  

минимална, нито свръх натоварена. В резултат на изследването е събрана и  

анализирана значителна по обем нова фактология. Приносно е развитието на идеята  

за ефективно управление на българските обществени библиотеки в информационна  

среда, представено в четвърта глава чрез оценка на дейността им и избор на  

възможна стратегия за тяхното развитие: Ситуационен анализ; Оценка на избраната  

стратегия; Предложения за оптимизиране работата на българските обществени  

библиотеки във връзка със стратегия „Европа 2020”: например, „Обединението между  

два вида библиотеки освен създаването на нов нетипичен модел, има и  

социално-икономическа предпоставка –„оцеляване” в криза и в тежка финансова,  

материална и кадрова ситуация (с.190), реализиране на човешкия фактор, владеещ  

знания и умения за ефективно удовлетворяване на потребностите на обществото,  

гъвкаво управление на библиотеката и др. В заключението са представени изводите от  

теоретичната и изследователската част на дисертацията и са изведени ползите от  

въвеждането на предложената стратегия и иновации в дейността на българските  

обществени библиотеки.  

Авторефератът е структуриран според съдържанието на дисертацията и отразява  

всички нейни аспекти като цели, задачи, подходи, изводи и приноси. Авторефератът е  

адекватен на дисертацията и отговаря на изискванията за авторефериране на  

дисертационен труд.  

 

Основни научни и приложни приноси в дисертационния труд  

 

Приемам изложените приноси на дисертационния труд и намирам, че Петя Толева ги  

е формулирала съвсем коректно в автореферата. Дисертационният труд е с  

приносно значение в научно-теоретично и практическо отношение. Първото и  

най-общо впечатление от настоящия труд е, че докторантката предлага издържана и  

систематизирана структура на изложението, с която се демонстрира широка  

информационна и теоретична култура. Стремежът към интерпретацията на фактите в  

цялата им сложност води Толева до приносни изводи, свързани с трансформации във  

функциите и задачите на библиотеките, с цел да се превърнат в съвременни и  

конкурентноспособни информационни средища, тъй като информационната среда е  

много динамична и е наложително формиране на нова информационна култура на  

личността. Множеството засегнати подтеми и разнообразието от подходи са  

подчинени на общия замисъл на труда и той се отличава с целенасоченост и следване  

на поставената тема. Принос в дисертацията е разискването на съвременни водещи  

 

теории на тази проблематика, която специално за България има много съществено  

значение (и за теорията, и за практиката). Изведена е възможна стратегия за развитие  

на българските обществени библиотеки в условията на нова информационна среда,  

прилагайки различни техники и инструменти за стратегически анализ, които могат да  

се използват при последващи изследвания на българските обществени библиотеки,  

както е посочено в дисертацията в областта на кадровата политика и развитието на  

библиотечните специалисти. Като принос с практико-приложима насоченост е  



концепцията за стратегическо развитие на дадена обществена библиотека, която може  

да се ползва в практиката на българските обществени библиотеки.  

 

Научните публикации(8 на брой) на Петя Толева са по проблематиката на  

изследването, сред които 2 са в национални научни издания от конференции и 1 -в  

годишник, 2 -в чуждестранни сборници и 3 в специализирани библиотечни издания.  

Научните публикации на докторантката са апробирани на една национална и две  

научни конференции в чужбина.  

 

Ще направя и някои препоръки, които са насочени към усъвършенстване на бъдещи  

научни разработки на докторантката, а могат да се вземат под внимание и при  

евентуално публикуване на настоящия труд или части от него: изводите след  

изложението на всяка глава следва да се формулират по-ясно; претоварване, по мое  

мнение има, и с многобройните цитирания под линия на източниците, които са  

включени и в общия списък на библиографията към дисертацията.  

 

Приемам представения за публична защита труд на Петя Толева като напълно  

завършен, изследващ изграждането на матричен тип организационно-управленска  

структура, ориентирана към непрекъснато променящата се информационна среда,  

реализирането максимално потенциала на човешките ресурси, повишаването  

квалификацията и компетентността на персонала, като наложителни за изпълнение  

социалната роля на библиотеките в съвременното информационно общество.  

 

Въз основа на изложеното смятам, че представеният труд напълно покрива  

критериите за формата и съдържанието на дисертация за придобиването на научна  

степен „доктор“ и давам своята положителна оценка. Затова предлагам на  

 

почитаемото Научно жури да присъди на Петя Николаева Толева образователна и  

научна степен „доктор”.  

 

Член на журито:  

7.04.2014       доц.д-р Елена Георгиева 


