
 

СТАНОВИЩЕ 

От доц., д-р Цветанка Христова Панчева - Национална библиотека 

“Св. Св. Кирил и Методий”  

 

Относно дисертационния труд на Анета Дончева Дончева на тема 

„Видове библиотеки при промяна на парадигмата на библиотечната 

теория и практика”, представен за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор” по професионално направление 3.5 Обществени 

комуникации и информационни науки (“Книгознание, библиотекознание, 

библиография”) 

Актуалност и значимост на разработваната тема 

Широкото навлизане на информационните технологии в 

библиотечната сфера е безспорен факт, а резултатите от това, свързани с 

нарастване на обемите от електронни ресурси и с новата философия за 

осигуряване на бърз и неограничен достъп до тях, включително и чрез 

предлаганите иновативни услуги, променят видимо представата за 

функциите и задачите на библиотеките в съвременния свят. Появата, през 

последните години, на библиотеки, чиито характеристики все по-трудно 

могат да се вместят в традиционните видове принуждава изследователите 

от различни страни да търсят отговор на въпроса - ще засегнат ли 

технологичните трансформации в библиотеките самата им същност и ще 

доведе ли това до промяна на видовото им подразделяне или следва да се 

гледа на използването на информационните технологии единствено като 

на средство за модернизирането на библиотеките в рамките на 

съществуващите видове? Именно тези въпроси поставя и се опитва да 

изясни в труда си докторантката Анета Дончева. Изборът на темата й 



никак не е случаен. Като дългогодишен проучвател в областта на типовете 

и видовете библиотеки, като активен участник в инициативите за 

обновяване на нормативните документи, регламентиращи дейността на 

съвременните български библиотеки и като опитен библиотечен мениджър 

тя е натрупала теоретични познания и практически умения и има собствена 

позиция по въпросите, засягащи възможните трансформации на 

различните видове библиотеки. Представеният за защита дисертационен 

труд има белезите на задълбочено научно изследване по особено актуална 

и важна за цялата библиотечна сфера тема. В него се анализират 

европейските и световните тенденции и се проучва състоянието на 

българските библиотеки по предварително зададени параметри, влияещи 

на вида им. Ценното в подхода на докторантката е и в това, че на базата на 

очертаните насоки в развитието на видовете библиотеки се цели 

извеждането на теоретичен модел за класифицирането им именно в 

процеса на промяна на парадгмата на библиотечната теория и практика. 

  Оценка на резултатите на дисертационния труд  

 Представената за обсъждане дисертация се състои от увод, три глави, 

заключение, библиография и използвана литература, пет приложения и 

шест таблици, в общ обем от 271 страници. Отделните глави са сполучливо 

структурирани чрез раздели и подраздели, което прави труда ясен и 

прегледен. 

 В Увода са обосновани актуалността, периметъра и хронологичните 

рамки на изследването, ясно са откроени неговите цели, непосредствени 

задачи и въпросите, които докторантката поставя за разрешаване. Като 

компетентен изследовател тя е формулирала и очакваните резултати от 

проучването си в седем направления, свързани както с оценка на 

спецификата на традиционните видове съвременни библиотеки и с анализ 

на характеристиките на новопоявилите се видове, така и с изработване на 



теоретичен модел за класифициране на видовете библиотеки и с 

формулиране на препоръки за усъвършенстване на процеса на 

трансформирането им. В Увода е определена накратко и структурата на 

труда, която логично следва зададената цел и задачи на изследването. 

 В първа глава Анета Дончева проучва проблемите на видовете 

библиотеки в традиционния им вид и на новопоявилите се видове 

библиотеки в информационното общество. Тя разгръща своето изследване 

върху солидна библиографска основа, която й дава възможност да очертае 

понятийния апарат, с който борави, да демонстрира познаване, осмисляне 

и използване на основните публикации с оглед нуждите на собственото си 

проучване. Разглеждането в дълбочина на гледните точки на 

изследователи по проблема от различни държави, както и собствения й 

богат практически опит й помагат да постави ясно проблемите на 

традиционните видове библиотеки в съвременните условия и да представи 

характеристиките на новопоявилите се видове, като посочи и промените в 

терминологията, която описва тези нови видове. Важен акцент в тази глава 

е очертаването на критериите, които, отделните изследователи поставят в 

основата на определянето на вида библиотека. Заслуга на докторантката е 

обобщението на това множество от класификации на видовете библиотеки, 

с което, от една страна, тя доказва нагледно невъзможността да бъде 

използвана единна класификационна схема, а от друга, това многообразие 

я мотивира да предложи собствена работна схема с четири критерия, върху 

която да базира емпиричното си изследване. 

 Във Втора глава са подложени на анализ съществуващите 

традиционни видове библиотеки в България според избраните собствени 

критерии. Извършено е обширно по своя обхват изследване на интернет 

страниците на Националната библиотека, 42 обществени, 20 

университетски, 7 специални и десетки училищни библиотеки за да се 



очертаят по-видимо тенденциите в трансформациите на всеки вид, като 

резултатите от него са подробно отразени и чрез съответни приложения 

към дисертационния труд. Отделно са проучени и взети под внимание 

нормативните документи, резултатите от анкетни проучвания и 

статистическите данни, засягащи различни видове библиотеки. За всеки 

вид библиотека е направено обобщение, в което са подчертани основните 

му характеристики и възможностите за развитието му.  

 В Трета глава по идентичен начин са анализирани новопоявилите се 

видове библиотеки – електронни/дигитални, хибридни, виртуални като по 

обясними причини тук акцента е поставен върху примери от световната 

практика. Пунктуално са проучени терминологичните проблеми, 

основните признаци, дефиниращи вида, проследени са гледните точки на 

различни автори. На анализ са подложени (отново на базата на възприетите 

четири критерия) най-динамично развиващите се европейски и световни 

дигитални библиотеки и портали, където новите характеристики на вида и 

зараждащите се, в рамките му, проблеми, се забелязват най-отчетливо. Във 

втората част на трета глава е направен опит да се разгледат основни 

външни за библиотеките фактори, които влияят върху трансформациите 

им – информационната ескплозия, усилената конкурентна среда, в която те 

функционират, финансовата стагнация, демографските трансформации, 

екологични фактори. Това са твърде сериозни фактори, влияещи на важни 

обществени процеди, които докторантката съвсем правилно не се впуска 

да разглежда подробно, а само ги маркира, за да подчертае, че развитието 

на вида библиотека не е изолирано от външната среда. Особено важен за 

логичното построение на дисертационния труд е параграфът към трета 

глава, описващ основните тенденции в развитието на видовете библиотеки. 

В него Анета Дончева разглежда постигнатото в различните етапи на 

своето изследване, прави обобщения за еволюцията във функциите на 



библиотеките, проследява трансформациите, настъпили в тях по четирите 

заложени критерия. Възможните модели на трансформиране на видовете 

библиотеки са показани и чрез някои схеми и таблици, които илюстрират 

прехода от стара към нова парадигма. Важна положителна характеристика 

на дисертационния труд е, че след всяка глава са направени изводи, които 

пряко произтичат от текста на изложението. Специално искам да отбележа, 

че това е особеност на стила на писане на Анета Дончева, която може да 

бъде проследена и в други нейни публикации.  

 Заключението кореспондира със заложените цели, задачи и работни 

хипотези. В него докторантката, подхождайки внимателно към проучените 

факти, не дава категоричен  отговор на въпроса ще отмре ли традиционния 

вид библиотека и ще бъде ли заместена тя от нови видове, като се 

ограничава само до коректно представяне на собствените си приноси в 

настоящия дисертационен труд и възможността той да бъде използван като 

база за бъдещи изследвания.  

 Библиографията към дисертацията (93 заглавия) също показва 

умението й да се концентрира основно върху материали, които пряко 

кореспондират със същността на проблематиката й, а не се стреми да 

покаже „обем от изследвани източници”, чрез представяне на документи, 

които само бегло се докосват до темата, което е честа практика при 

представяне на дисертационни трудове.  

 Особен интерес представляват Приложенията към труда, които 

синтезират значителна по обем информация за състоянието на българските 

библиотеки и могат да бъдат използвани и при бъдещи изследвания в 

други тематични области, напр. при проучване на видоизмененията и 

модернизирането на услугите в библиотеките. 

 Основни научни и приложни приноси 



 Анализът на дисертационния труд ми дава основание да се съглася с 

формулираните от докторантката четири основни приноса на проведеното  

изследване, като особено подчертая два от тях: 

 1. Открояването на факти, които доказват тезата за протичащи 

необратими трансформации на видовете библиотеки, които рано или късно 

ще доведат до появата на нови видове библиотеки и в България. В този 

смисъл изследването на Анета Дончева е много важно за промяна в 

нагласите на мислене и действия на българските библиотечни мениджъри, 

както и за изграждане на политики, които да ускорят, но и да направят по 

безболезнени (с оглед и на квалификацията на персонала) тези 

трансформации. 

 2. Предложена е методика на изследване, която може да бъде 

следвана и при подобни бъдещи проучвания на трансформации на отделни 

процеси и дейности в нашите библиотеки – развитие на колекциите; 

модернизация на услугите; организационни преобразования и др. под. 

  Следва да се изтъкне също, че част от съществените проблеми и 

идеи, заложени в дисертационния труд са плод на дългогодишните научни 

дирения на дисертантката и са изложени в множество други нейни 

публикации, само част от които тя е представила в автореферата си. Той 

отразява коректно структурата, съдържанието и приносите на труда.  

 Бележки, препоръки и въпроси 

 Бих препоръчала на Анета Дончева да оползотвори по-пълноценно, в 

бъдещи свои публикации, информационния потенциал, заложен в 

приложенията към дисертационния труд. Разсъждавайки върху външните 

фактори, които имат съществено значение за развитието на видовете 

библиотеки бих добавила и наличието или липсата на целенасочена 

държавна политика, подкрепена нормативно и ресурсно, която може да 

ускорява или да забавя процесите на модернизация на библиотеките. В 



тази връзка бих искала докторантката в хода на защитата си да отговори 

каква е според нея по вид създадената като високотехнологична 

библиотека за електронни ресурси - Президентската библиотека „Б. Н. 

Елцин” - според избраните от нея четири видоопределящи признака и 

влияе ли нормативната й регулация (тя е определена в устава си „като 

Национална библиотека с възможни филиали и представителства в 

страната и в чужбина”) на развитието на вида й? 

 Заключение 

 Цялостната ми положителна оценка за дисертационния труд ми 

позволява да формулирам заключението, че той има приносен характер и 

представлява самостоятелно научно изследване, базирано на сериозна 

емпирична основа. Оценявайки актуалността на избраната тема, степента 

на обоснованост на научните положения, изводите и приносите, считам, че 

разработката отговаря на всички изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав на Република България и давам своята положителна 

оценка за дисертационния труд като предлагам убедено на научното жури, 

след успешна защита, да присъди на Анета Дончева Дончева 

образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 

3.5 Обществени комуникации и информационни науки (“Книгознание, 

библиотекознание, библиография”). 

        Член на журито:                 

24.07.2014 г.                                         Доц. д-р Цветанка Панчева  

 

       


