
Становище 
 

 

от доц. д-р Антоанета Иванова Тотоманова, Национална библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий”, 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“ 

 

Представените 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“. 

 

1. Данни за автора на дисертационния труд  

 

1.1. Образование 

 

От биографичните сведения става ясно, че докторантката е завършила 

специалност „Библиотекознание и библиография” (магистърска степен) в 

Университета за култура и изкуство в Санкт Петербург през 1981 г. Преди 

това е завършила Библиотечен институт в гр. София (1978). Непрекъснато 

е повишавала квалификацията си чрез различни курсове в областта на 

библиотечния мениджмънт в България, Германия и Австрия. 

 

1.2. Кариерно развитие 

 

Професионалната си кариера Анета Дончева започва в библиотека „Дора 

Габе“, Добрич (1981-1985), а през 1985 г. постъпва в Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, където работи като научен 

сътрудник в Научно-методичния център, в Центъра за библиографска 

информация и в отдел „ Библиотечна  координация и връзки с 

обществеността”. От 2004 г. тя е  заместник директор по библиотечните 

въпроси на Националната библиотека. В периода 1989-1996 г. е хоноруван 

преподавател в  Колеж по библиотечно дело. 
 

 

1.3. Научно-изследователска дейност 

 

Изследователските интереси на Анета Дончева са в няколко направления: 

библиотечно законодателство, стратегическо планиране, библиотечен 



мениджмънт, оптимизиране и ефективност на библиотечната дейност, 

връзки с обществеността и маркетинг на библиотеката, международни 

библиотечни връзки. 

Анета Дончева участва в най-значимите национални и международни 

проекти, свързани с развитието на библиотеките в България: проект 

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

законодателство“ на СБИР и Американски културен център; 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“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство; проект „Виртуална библиотека – България“, българо–

словенски проект за изграждане на Единна национална библиотечно-

информационна система; проект TELPlus в рамките Програма eContentPlus 

на Европейската комисия; проект „Дигитална библиотека“ на 

Националната библиотека. Изпълнявала е ролята на координатор на 

проектите: „ДАПИС“ и „Ръкописни и документални паметници от 

българските земи XIII-XVII в.“. Участва и отговаря за организацията на 

международните прояви на Националната библиотека (конференции, 

срещи, изложби и др.). 

Докторантката има редица публикации в областта на библиотечното дело: 

1 монография, 2 сборника, 1 библиографски указател, 62 публикации в 

професионални издания, над 70 доклада в национални и международни 

конференции, 14 статии в периодични издания, 13, от които по темата на 

дисертацията. 
 

1.4. Обществена дейност 

 

Анета Дончева е член на ABDOS (Организация на библиотеки и 

документационни центрове, изследваща проблемите на Източна и 

Югоизточна Европа), Българската библиотечно-информационна асоциация 

(ББИА) и Съюз на българските журналисти (СБЖ). 

 

 

2. Общо описание на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, 

библиография, използвана литература и приложения. Общият обем е 271 

страници, от които: 6 бр. таблици, 5 бр. приложения, 93 бр. библиографски 

източници и 92 бр.използвана литература. 

В увода много успешно е представено актуалното състояние на 

темата, използваната методика, обхватът на разработката и границите на 



научно-приложното изследване. За обект на изследването е посочена 

въобще вида библиотека, а за предмет – съществените признаци на 

библиотеката, които имат отражение върху видовата характеристика на 

институцията. Хронологично изследването обхваща 80-те и 90-те години 

на ХХ век. Основни цели на изследването са: анализирането на 

състоянието на видовете библиотеки по основни критерии, влияещи 

на вида, очертаването на тенденциите за развитието на видовете. Като 

най-съществена цел  може да се посочи представянето на теоретичен 

модел за класифициране на традиционните и новите видове библиотеки. 

Поставените задачи в изследването са: да се анализират теоретичните 

постановки по темата, като се представят и обобщят съществуващите 

класификационни схеми; резултатите от анализа да се съпоставят с 

практиките днес на традиционните и нови видове библиотеки, повлияни от 

информационното общество; 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 днес; да се очертаят промените в библиотеките в края на XX 
век и началото на ХХI век, като се посочат ключовите трансформации на 

видовете; да се изяснят 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 тези на бъдещето; да се разработи теоретичен модел за 

класифициране на традиционните, трансформираните и новите видове 

библиотеки. Формулирани са и няколко работни въпроса. Сполучливо са 

изведени и резултатите, които трябва да се очакват – изготвяне на оценка 

за спецификата на видовете традиционни библиотеки; анализ на 

новопоявилите се видове библиотеки; съпоставяне на традиционните и 

новопоявилите се видове библиотеки; доказване или опровергаване на 

поставените работни въпроси; изработване на теоретичен модел за 

класифициране на традиционните и новите видове библиотеки и 

извеждане на препоръки за усъвършенстване на процеса на трансформация 

на видовете библиотеки. Посочени са и ограничителните рамки на 

изследването. 

В Първа глава „Съвременното библиотечно дело и проблемите на 

видовете библиотеки”, която е разделена на две части са разгледани 

теоретичните аспекти на видовете библиотеки, показан е натрупаният 

теоретичен и практически опит  в чужбина и у нас по проблемите на 

видовете библиотеки,  представени са основните проблеми на 

традиционните видове библиотеки, а също така и на новите, появили се в 

информационното общество. Въз основа на направения анализ са 

определени критериите за охарактеризиране на видовете библиотеки, 

описана е досегашната практика на групирането на видовете библиотеки 

(критерии и схеми), посочени са основните класификационни схеми и е 



очертан досегашният опит по класифицирането на библиотеките в 

България. Като съществена заслуга на докторантката може да се изтъкне 

изработената от нея и приложена в изследването класификационна схема, 

включваща критериите: мисия на библиотеката; цели и задачи на 

библиотеката; колекции; услуги; достъп до услуги и организация, системи, 

кооперация. Специално внимание заслужават и направените изводи, а 

именно: наблюдава се трансформиране на видовете библиотеки и е налице 

голямо разминаване в основополагащите принципи за изработване на нова 

класификация на библиотеките, поради възникването на новите видове. 

Втора глава на дисертацията „Характеристики на видовете традиционно 

съществуващи библиотеки и съвременни тенденции в развитието на вида” 

предлага обстоен анализ на традиционните видове библиотеки. Очертани 

са тенденциите в тяхното развитие. За различните видове библиотеки 

както традиционни, така и дигитални са посочени специфичните им 

характеристики и са изведени възможности за тяхното реализиране в 

бъдеще. За постигането на тази цел са използвани редица проучвания в 

професионалния и специализиран печат, социологически и статистически 

анализи в международната теория и практика, а също така и някои 

стратегии и  концепции за развитието на информационното общество и 

библиотеките. Събраните емпирични сведения са отразени в Приложения 

№ 1-5. Накрая на главата са изведени най-съществените трансформации, 

които се наблюдават при различните видове библиотеки (обществени, 

национални, университетски, специални, училищни) в резултат на 

технологичните промени.  

В Трета глава „Характеристики на видовете библиотеки, появили се в 

информационното общество” са разгледани новите видове електронни 

библиотеки – дигитални, хибридни и виртуални и са анализирани  

факторите, които детерминират промените. Посочени са тенденциите в 

развитието на новите видове библиотеки, очертани са етапите в 

наблюдаваните трансформации и накрая е обоснована появата на 

виртуалната библиотека. Всичкото това е онагледено графично. Изводите в 

края на главата акцентират върху предизвикателствата от социален, 

икономически и законодателен характер, пред които е изправена 

дигиталната библиотека и върху нарастващото значение на цифровата 

информация във всички области на човешката дейност. Подчертано е, че 

дигиталните и виртуалните библиотеки на този етап от развитието си са 

всъщност услуги, добавени към традиционните библиотеки. Посочено е, че 

на настоящия етап не може да съществува някаква устойчива 

класификация на новите и старите видове библиотеки.  

Заключението обобщава резултатите от направеното изследване и 

очертава насоките за бъдещи разработки. 

Дисертационният труд съдържа 5 приложения, които в табличен вид 

представят проучванията, направени от докторантката на интернет 



страниците на различните видове библиотеки по критериите, изработени 

от нея и посочени в изследването. Прецизно са съставени и оформени и 

списъците със цитирани публикации и използвана литература. 

 

3. Общо описание на автореферата към дисертационния труд 

 

Авторефератът е с обем от 32 стр., съдържа – характеристика на 

дисертационния труд, изводи и предложения, заключение, научни и 

научно-приложни приноси и публикации, свързани с дисертационния труд. 

Отразява коректно съдържанието дисертацията. 
 

4. Приноси на дисертационния труд 

 

 За първи път у нас са систематизирани и описани промените, 

настъпили в библиотечната теория и практика след 

навлизането на новите информационни технологии;  

 Ситематизацията е осъществена чрез методика, изработена от 

докторантката; 

 Приложен е и авторски модел (схема) на видовете библиотеки 

в настоящия момент; 

 Съдържа изключително ценен емпиричен материал, събран в 

Приложения № 1-5; 

 Обобщенията и изводите, направени в дисертационния труд 

могат да послужат като основа за усъвършенстване на 

българската библиотечна практика, а също така и за бъдещи 

научно-практически разработки.  

 

5. Бележки и препоръки 

 

Богатият емпиричен материал, събран от докторантката и класифициран 

по нейна собствена схема е останал представен само в приложения № 1-5. 

Надявам се и препоръчвам той да бъде използван и обогатен с полагащия 

му се сравнителен анализ и изведени „добри” модели в нейни бъдещи 

изследвания. 

 

   6. Заключение 

 

Дисертационният труд на Анета Дончева Дончева съдържа безспорни 

научни и научно-приложни резултати и отговаря на всички изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и правилника на СУ „Св. 

Климент Охридски“. Представената научна разработка и личните ми 

впечатления от дългогодишната ни съвместна работа с докторантката ми 



дават основание убедено да препоръчам на уважаемото научно жури да й 

присъди образователната и научна степен „доктор“ в професионално 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Книгознание, библиотекознание и библиография). 

 

 

 

 

 

25.07. 2014 г.                                   доц. д-р Антоанета Тотоманова 

София 


