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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 Анета Дончева Дончева на  

тема „Видове библиотеки при промяна на парадигмата на библиотечната теория и 

практика“ 

 

 

За рецензия е предоставен дисертационен труд на Анета Дончева Дончева – докторант 

на самостоятелна подготовка 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, Правилника за неговото прилагане 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 

 

Анета Дончева Дончева е завършила специалност библиотечно дело/информационни 

науки през 1981 г. във Висшия институт за култура в Санкт-Петербург, Русия. Преди това е 

завършила колеж по библиотечно дело в гр. София (1978). Периодично е повишавала 

квалификацията си чрез специализирани курсове в областта на библиотечния мениджмънт в 

Германия и Австрия (1989, 1992, 1994, 1997). През 1999 г. е получила сертификат за културна 

администрация и мениджмънт (Програма Фар и Британския съвет – София). 

Професионалната кариера на Анета Дончева е впечатляваща. В периода 1981–1985 

работи в библиотека „Дора Габе“ (Добрич), а в последствие е назначена в Националната 

библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (София). В периода 1985–1991 е избрана за научен 

сътрудник към Научно-методичния център в същата библиотека. По-късно последователно  

става ръководител на Научно-методичния център (1991–1994), ннаучен сътрудник в Центъра за 

библиографска информация (1994–1996), началник отдел „Библиотечна координация и връзки с 

обществеността“ (1996–2003), а от 2004 г. до момента е заместник-директор по библиотечно 

дело на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. 

През годините Анета Дончева участва в множество национални и международни 

проекти и инициативи, свързани с развитието на библиотеките в България, като: проект 

НАБИМ на МК и Фондация „Отворено общество“; проект „Библиотечно законодателство“ на 

СБИР и Американски център (София); проект „Периодични издания за библиотеките“ на 

Център за изкуства Сорос; Проект LIBECON; проект „Правна регулация за библиотеките в 

България“ (съвместно с Британски съвет – София) и др. Била е ръководител на: проект BG0046 

„Дигитализация и запазване на писменото наследство на България“ (2009–2011) по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство(ФМ на ЕИП); проект „Виртуална 

библиотека – България“, българо–словенски проект за изграждане на Единна национална 

библиотечно-информационна система (от 2007 до момента); проект TELPlus в рамките 

Програма eContentPlus на Европейската комисия (2008–2009); проект „Дигитална библиотека“ 

на Националната библиотека (2007–2009). Била е координатор на: проект „ДАПИС“ 

(Дигитални архиви и документи: популяризиране, изучаване, съхранение) (2007–2008); проект 
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„Ръкописни и документални паметници от българските земи XIII-XVII в.“ (2009–2012); 

проектите на Националната библиотека (1997–2003). Периодично организира и участва в 

международните прояви на Националната библиотека (конференции, срещи, изложби; 

международното договаряне). 

Към момента Анета Дончева е член на ABDOS (Организация на библиотеки и 

документационни центрове, които изследват проблеми на Източна и Югоизточна Европа), 

Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и Съюза на българските 

журналисти (СБЖ). 

Изследователският интерес на Анета Дончева и доказаният професионализъм са в 

няколко специфични области: национална библиотечна и информационна политика 

(библиотечно законодателство; стратегическо планиране, проекти); библиотечен мениджмънт 

(библиотечни ресурси – колекции, финансиране, персонал); мениджмънт на промените; 

оптимизиране и ефективност на библиотечната дейност; връзки с обществеността и маркетинг 

на библиотеката; международни библиотечни връзки. 

Докторантът има множество публикации, свързани с библиотеките и тяхната дейност: 1 

монография, 2 сборника 1 библиография като съставител, 62 публикации в професионални 

издания, над 70 доклада в национални и международни конференции, 14 статии в периодични 

издания (2 на чужд език; 13 по темата на дисертацията), интервюта в национални медии.  

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Дисертационният труд е с общ обем 271 страници. От тях 20 страници са 

библиографски източници (93 заглавия) и използвана литература (92 заглавия), а 76 страници 

са приложения (5 броя в табличен вид).  

Структурата на текста е както следва: увод, три глави, заключение, библиография, 

използвана литература, приложения. 

В увода първо е представено последователно актуалното състояние на темата, 

използваната методика, обхвата на разработката и границите на научно-приложното 

изследване.  

Обектът на изследване е вида библиотека (стр. 5), а предметът – съществените 

признаци на библиотеката, които могат да повлияят на видовата характеристика на тези 

организации (стр. 7). Като хронологични рамки на изследването са определени 80-те и 90-те 

години на ХХ век. Целта на изследването е „да се анализира състоянието на видовете 

библиотеки по основни критерии, влияещи на вида, да се очертаят основните тенденции за 

развитието на видовете и да се представи един теоретичен модел за класифициране на 

традиционните и новите видове библиотеки в процеса на промяна на парадигмата на 

библиотечната теория и практика“ (стр. 11). Като задачи на изследването са посочени следните 

(стр. 11–12): 

1. Да се анализират теоретичните постановки относно темата, като се представят и 

обобщят съществуващите класификационни схеми, а резултатите да се съпоставят с 

практическите проявления днес при традиционните и нови видове библиотеки, 

повлияни от информационното общество.  

2. Да се предложи авторска класификационна схема на видовете библиотеки, 

основаваща се на определени основни критерии и позволяваща да се изведат 

характеристики на отделните видове библиотеки в настоящия момент. 

3. Да се очертаят промените в библиотеките в края на XX век и началото на ХХI век, 

като се изведат ключови трансформации на видовете. 
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4. Да се посочат основните тенденции в развитието на видовете библиотеки и да се 

направят изводи за състоянието на видовете библиотеки на границата между 

съществуващите и действащи досега библиотеки и библиотеките на бъдещето. 

5. Да се разработи теоретичен модел за класифициране на традиционните, 

трансформираните и новите видове библиотеки. 

Във връзка с изпълнението на задачите и постигането на заложената цел са 

формулирани три работни въпроси, които са приложени в прогнозирането на бъдещите 

изменения и събития в библиотечното дело (стр. 12–13): 

1. Представляват ли появилите се нови видове библиотеки (дигитални, виртуални) 

същински нов вид или са технологичен продукт на традиционния вид?  

2. Кои нови видове библиотеки могат да се определят като коренно различни от 

традиционните? Какви са критериите за това? 

3. Ще изчезне ли традиционния вид библиотека, кога и какво ще я замени? 

Формулирани са очаквани резултати от изследването (стр. 14), а именно: 

1. Изработване на оценка за спецификата на видовете традиционни библиотеки от 

днешна гледна точка. 

2. Анализ на новопоявилите се видове библиотеки. 

3. Съпоставяне на традиционните и новопоявилите се видове библиотеки.  

4. Отговори на дискусионни въпроси, свързани със същността и бъдещето на 

видовете библиотеки. 

5. Доказване или опровергаване на поставените работни въпроси.  

6. Изработване на теоретичен модел за класифициране на традиционните и новите 

видове библиотеки. 

7. Генериране на препоръки за усъвършенстване на процеса на трансформация на 

видовете библиотеки. Моделът да е основа за управление на тенденциите за 

развитие на съвременните видове библиотеки, да послужи за ефективно изпълнение 

на тяхната мисия и задачи, както и на иновационна дейност в тях. 

Прави положително впечатление това, че в дисертацията коректно са описани 

ограниченията на изследването предвид обширността на проблематиката и постигането на 

логическа завършеност на труда (стр.15). 

  Първа глава (Съвременното библиотечно дело и проблемите на видовете библиотеки) 

е разделена на две части. В първата от тях се разглеждат теоретични аспекти на видовете 

библиотеки, като е направен анализ на състоянието на проблема в библиотечната теория и 

практика. Изследвана е историята и технологията на формирането, действието и перспективите 

за развитие на основните видове библиотеки в определени етапи от общественото развитие. 

Анализирани са поредица въпроси за видовете библиотеки у нас и в други страни. 

Идентифицирани са традиционните видове библиотеки и новите, появили се в 

информационното общество. Във втората част са дефинирани критериите за определяне на 

видовете библиотеки, посочени са някои основни класификационни схеми (в хронологичен 

ред), а така също досегашния опит по класифицирането на библиотеките в България.  

  Особен интерес представлява предложената тук работна класификационна схема, която 

е авторска (на дисертанта) и която е приложена като основна в цялото изследване. Тази схема 

обхваща традиционните и новопоявилите се видове библиотеки и се основава на 4-ри 

основополагащи критерия:  

(1) Мисия на библиотеката. Цели и задачи на библиотеката (като израз на смисъла на 

съществуването и предназначението на конкретната библиотека); 
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(2) Колекции (като състав и качество, част от политиката за развитие на библиотеката и 

основа за библиотечното и информационното обслужване); 

(3) Услуги. Достъп до услуги (като съществена част от дейността на библиотеката в 

информационното общество за обслужването на ползвателите); 

(4) Организация. Системи. Кооперация (които са логично следствие от промените,  и които  

са свързани с нови форми на организация, нови участия в системи и мрежи, коопериране). 

 В края на първа глава са направени изводи (стр. 47), основаващи се на обстоен анализ на 

проблемите относно видовете библиотеки и на съществуващите квалификационни схеми. 

Констатирано е трансформиране на видовете, вероятност за поява на нови, все още 

незавършили дискусии относно перспективите пред традиционните видове. Съществен извод е 

свързан с това, че се регистрирано голямо разминаване в основополагащите принципи за 

изработване на една нова класификация на библиотеките поради появяват нови наред със 

старите форми. 

Във втора глава на дисертацията (Характеристики на видовете традиционно 

съществуващи библиотеки и съвременни тенденции в развитието на вида), по избраните вече 

критерии в първа глава, е предложен подробен анализ на традиционните видове библиотеки – 

национални, обществени, университетски, специални и училищни библиотеки. 

Идентифицирани са тенденциите в развитието на тези видове в света и в България. Към всеки 

вид библиотека са откроени ключовите характеристики на вида и възможностите за развитието 

му. Предложено е описание и на характеристиките на голяма част от самостоятелните 

дигитални библиотеки с уточнението, че е трудно да бъдат очертани тенденциите в промените 

на традиционните библиотеки, без да се разгледат техните дигитални колекции и организацията 

на дигитални услуги и дейности. В тази глава са направени и коректни препратки към петте 

приложения.  

Като основа за анализа и постигнатото в глава втора служи проучване на множество 

публикации, пряко отнасящи се до темата, а така също обобщение на резултати от 

социологически изследвания, статистически данни, стратегии и концепции относно развитието 

на информационното общество и на библиотеките (посочени в Приложение 1).  

В края на втора глава са направени изводи, които акцентират върху технологичните 

промени, въздействащи върху задачите на библиотеките, предлаганите от тях услуги, 

организацията и координацията на процесите според вида библиотека.  

Трета глава (Характеристики на видовете библиотеки, появили се в информационното 

общество) се състои отново от две части. В първата част (Видове библиотеки в 

информационното общество) са предложени характеристики на видове библиотеки, появили се 

в информационното общество – електронни /дигитални, хибридни и виртуални библиотеки. 

Акцент е поставен върху някои федерални дигитални библиотеки, най-вече с европейско и 

национално значение с цел да се провери дали те са нов вид библиотеки и ако са, доколко се 

различават от традиционните. Във втората част (Трансформация на видовете библиотеки) са 

анализирани някои от основните фактори, водещи до промени в библиотеките, изведени са 

основни тенденции в развитието на видовете, аргументирани са вижданията за 

трансформацията на видовете библиотеки. При анализа, с цел съпоставимост с традиционните 

библиотеки, се спазва схемата от критерии от предходната глава. Като резултат, в тази втора 

част са обобщени основните етапи в развитието на библиотеката и настъпващите 

трансформации: 

 традиционната библиотека от библиотека със затворен достъп се изместват към 

библиотека с отворен достъп; 

 библиотеката с отворен достъп се измества към автоматизираната библиотека; 
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 автоматизираната библиотека води към електронната/дигиталната библиотека; 

 дигиталната библиотека скоростно върви към виртуалната библиотека. 

Изводите в края на трета глава обхващат алтернативни визии за библиотеките в бъдеще 

и по-конкретно предизвикателствата, пред които е изправена дигиталната библиотека, ролята 

на библиотеките за придобиването и разпространяването на цифрова информация.  Достигнато 

е до съществената констатация, че на практика не може да съществува някаква устойчива 

класификация на новите и старите видове. 

  В заключението е направен общ преглед на извършеното изследване, верифицирани са 

поставените в началото работни въпроси, описани са породените от анализа насоки за бъдещи 

изследвания, посочени са постиженията на дисертацията в обобщен вид. 

От практико-приложна гледна точка особен интерес представляват приложенията 

(общо 5 на брой). Те съдържат в табличен вид резултати от проучване и оценка на 

съдържанието на уеб сайтовете на основните традиционни видове библиотеки. Оценката е 

направена според критериите, посочени в увода като работни за изследването. Съдържащото се 

в приложенията има значим приносен характер, защото подобно проучване и оценка (с такъв 

мащаб) не е правен в последните най-малко 10 години. В същото време такова проучване и 

оценка е от съществена важност за идентифициране на нивото на ИКТ-развитост и включеност 

на библиотеките в съвременното информационно общество, от една страна, а от друга – може 

да послужи като оригинален подход за достигане до оценка относно видовото разграничаване 

и/или за степента на трансформации в библиотеките. 

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА АВТОРЕФЕРАТА КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 Предоставеният автореферат е с общ обем от 32 стр. (А5). Съдържа: обща 

характеристика на дисертационния труд, основно съдържание на труда (включително 

актуалност, обект и предмет, цел и задачи, хипотези, кратко представяне на отделните глави, 

основни резултати от изследването, обобщения), общи изводи и предложения, заключение, 

научни и научно-приложни приноси на труда, научни публикации, свързани с дисертационния 

труд. Отразява вярно представеното в дисертацията. 

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

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

практическа значимост както за други колеги, занимаващи се с научни разработки по 

проблематиката, така и за самите библиотеки. В дисертационния труд се прилага 

интердисциплинарен подход за преглед и анализ на развитието на библиотеките в условията на 

новата информационна среда.  

Описаните от автора на дисертацията приноси са правдиви и те са следните: 

1. За първи път в България се обобщават нови факти в подкрепа на тезата за промяна на 

парадигмата на библиотечната теория и практика.  

2. Чрез собствена методика, включваща система от критерии и анализ на източници за 

първи път се открояват и систематизират: 

 мащабите на промените от началото на ХХI век в българските библиотеки и на тази основа 

са изведени възможните трансформации на видовете; 

 основните тенденции в развитието на видовете библиотеки и връзките между тях, 

включително новите технологични модели; 
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 състоянието на видовете библиотеки на границата между съществуващите и действащи до 

сега библиотеки и библиотеките на бъдещето; 

 новопоявилите се видове и тяхното отличие от досегашните.  

3. Разработен е авторски модел (схема) за видовете библиотеки в настоящия момент.  

4. Постигнатото от дисертационния труд може да послужи като основа за усъвършенстване 

на българското библиотечно дело, защото на практика българските библиотеки трудно 

хармонизират своята работа със световните тенденции, което се дължи на 

незадоволителните инвестиции в тях през последните години. В професионалната и 

социална практика всеки управляващ библиотека и всеки библиотекар може да оцени 

посочените тенденции и резултати, а така също да коригира част от своята практика 

Бих добавила, че фактите, констатациите и изводите от разработката могат да бъдат 

използвани в подготовката на специалисти в сферите на библиотекознанието. Като първи обобщен 

материал по темата, трудът може да послужи като основа за бъдещи научно-практически 

изследвания. 

 

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

Дисертационният труд е с безспорни приноси по темата. Препоръчвам основни части от 

него да бъдат публикувани и да станат достояние на по-широк кръг изследователи. Ще си 

позволя обаче да обърна внимание на техническа грешка, която се отнася до значимо 

постижение на дисертацията: таблици с номера 4-6 (стр. 163–165), които по същество са 

фигури/схеми, би следвало да се назоват така и да се номерират отделно.  

 

ВЪПРОСИ КЪМ АВТОРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Какви ключови трансформации в библиотеките, породени от развитието на 

информационното общество и регистрирани от изследването в рамките на 

дисертационния труд, се открояват и в българските обществени библиотеки?  

2. Съществува ли вероятност да се появят нови видове библиотеки като интегратори на 

електронни ресурси за публичен достъп до информационни услуги независимо от 

доставчика? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

След обстойно запознаване със съдържанието на дисертационния труд и автореферата 

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 източници, теренни изследвания, примери от 

практиката; оригиналност; достатъчно приноси. 

 

Препоръчвам на уважаемото жури за дисертационен труд на тема „Видове библиотеки 

при промяна на парадигмата на библиотечната теория и практика“ на Анета Дончева Дончева 

да бъде присъдена образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание и 

библиография). 

 

 

14.07.2014    Рецензент:  

проф. дфн Оля Харизанова 


