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СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  „СВ. КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ“ 

ФИЛОСОФСКИ  ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА  „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ,  НАУЧНА  ИНФОРМАЦИЯ  

И  КУЛТУРНА  ПОЛИТИКА 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д.ф.н. Боряна  Владимирова Христова  

за дисертационния труд на Анета Дончева Дончева „ВИДОВЕ 

БИБЛИОТЕКИ ПРИ ПРОМЯНА НА ПАРАДИГМАТА НА 

БИБЛИОТЕЧНАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА” за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 

3.5. “Обществени комуникации и информационни науки” 

    

 

 

                                         Данни за кандидата 

 

Анета Дочнева е дългогодишен сътрудник и експерт на 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.От септември 2004 г. 

досега тя заема длъжността „заместник директор по библиотечно дело”. В 

това си качество допринася извънредно много за развитието на 

библиотеката, за въвеждането на новите технологии в нейната работа, 

както и за изработването на нормативната база, доколкото я има, за цялата 

библиотечна мрежа в страната. 

Докторантката е завършила Висшия институт за култура в Санкт-

Петербург и е специализирала в областта на библиотечния мениджмънт  и 

културната администрация в Германия, Австрия и по програмата “Фар” 

към Британския съвет – София. В Методичния център на Националната 

библиотека постъпва през 1985 г., след няколкогодишна работа в 

регионална библиотека „Дора Габе” в Добрич.  През 1991г. става завеждащ 

Методичния център, а по-късно работи в Центъра за библиографска 

информация и като началник отдел „Библиотечна координация и връзки с 

обществеността”. На тези позиции тя израства като първокласен и високо 
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ценен специалист по проблемите на библиотечния мениджмънт, по 

нормативната и устройствена база на библиотеката като институция.  

Независимо от факта, че в научно отношение достига само до 

званието асистент /научен сътрудник I ст./, А. Дончева дълги години 

участва активно в изследователската работа на библиотеката в областта на 

националната библиотечна и информационна политика, библиотечното 

законодателство и стратегическото планиране, библиотечния мениджмънт 

и международните библиотечни връзки. Тя има голям брой публикации в 

тези области, участия с доклади в национални и международни 

симпозиуми и корнференции, съставителство на различни сборници и др. 

В периода 1997 – 2011 г. докторантката се изявява успешно и като 

ръководител или координатор на няколко изключително важни 

национални и международни проекти като „Дигитализация и запазване на 

писменото наследство на България”; „Виртуална библиотека – България”; 

TELPlus в рамките на Програма E- ContentPlus на Европейската комисия, 

„ДАПИС” / Дигитални архиви и документи: популяризиране, изучаване, 

съхранение/ и др. 

В резултат на дългогодишната и многостранна дейност на А. 

Дончева, съвсем логично се появява и дисертационният й труд „Видове 

библиотеки при промяна на парадигмата на библиотечната теория и 

практика”, който обобщава дългия й професионален научен и практически 

опит. 

 

Описание на дисертационния труд 
 

Дисертационният труд обхваща 270 страници и е структуриран в 

Увод; три глави, съответно озаглавени: „ Съвременно библиотечно дело и 

проблемите на видовете библиотеки”, „Характеристики на видовете 

традиционно съществуващи библиотеки и съвременните тенденции в 

развитието на вида”, „Характеристики на видовете библиотеки, появили се 

в информационното общество”; Заключение; Библиография и списък на 

използваната литература; пет приложения и шест таблици.  

 Първата глава е разделена на две основни части. В първата част се 

анализират проблемите на традиционните видове библиотеки, такива, 

каквито ги познаваме от няколко столетия насам, като се определят и 

видовете библиотеки, появили се с развитието на новите информационни 

технологии през 80-те и 90-те години на миналия век. Във втората част се 

определят критериите за определянето на видовете библиотеки и се прави 

сполучлив опит за класификацията им с теоретични и практически цели. В 

специална таблица са изложени видовете /типове/ библиотеки според 

различните признаци на фондовете и ползувателите им, според авторите, 

които са ги типизирали и според нормативните документи на различни 
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организации и институции, в чиято юрисдикция попадат. Определена е и 

основната цел на дисертационния труд – изработването за първи път в 

българското библиотекознаие на теоретичен модел за класифициране на 

видовете библиотеки. /с. 46/. Още в тази глава проличава една от 

основните слабости на нашето / а вероятно и не само на нашето/ 

библиотекознание – липсата на обща теоретична и терминологична база – 

нещо, което докторантката се опитва да „поправи” и, доколкото може,  да 

канализира в своя текст. Така се стига и до един от основните изводи в 

първата глава – голямото разминаване в посочваните за основополагащи 

принципи при класифицирането на библиотеките, поради едновременното 

съществуване на „старите” и „новите” форми на видовете библиотеки, 

които в основата си имат всъщност едни и същи генерални цели и задачи. 

 Основният принос на дисертационния труд е концентриран във 

втората глава, посветена на видовете традиционни библиотеки / като се 

започва с националните библиотеки – област, в която авторката има 

обширни познания/, преминава се през обществените, университетските 

/академични/ и училищните библиотеки и се стигне до т.нар. специални 

библиотеки. Изводите, които са направени тук, са много важни, тъй като 

изтъкват сериозните проблеми на основните видове библиотеки и 

предизвикателствата, пред които са изправени в настоящето. 

Третата глава характеризира свързаните с информационното 

общество видове библиотеки и обяснява различните дефиниции за тях, 

като специално внимание се обръща на непрекъснатата им трансформация, 

която тече при постоянна смяна на парадигмата. Изложението има до 

голяма степен констативен характер. Всъщност друго трудно би могло да 

се очаква, след като и самата докторантка заявява, че „истината е, че никой 

не би могъл да определи какво ще бъде бъдещето на различните видове 

библиотеки и как ще протича развитието им. /с. 167/.   

Заключението е твърде кратко и предимно задава въпроси, а не дава 

отговори, но се придържа твърдо към тезата, че библиотеките имат 

бъдеще. Не знаем все още обаче точно как ще изглежда библиотеката на 

бъдещето. 

Приложенията са оформени в табличен вид и илюстрират целите и 

задачите на конкретни български библиотеки, като се започва с 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий „. Включени са данни 

за 27-те регионални български библиотеки, 15 читалищни, градски и 

общински библиотеки и 20 университетски библиотеки, избрани по 

специални критерии / изработени от докторантката/, както и 7 специални 

библиотеки, сред които Централната библиотека на БАН, Библиотеката на 

Националния статистически институт, Библиотеката на Дипломатическия 

институт към МВнР, Библиотеката на Националното читалище на слепите 

„Луи Брайл” и др. В заключение може да се каже, че са обхванати на 
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практика всички видове библиотеки и всички по-важни конкретни 

библиотеки в България, което позволява да се изгради пълна картина на 

библиотечното дело у нас. 

 

   

Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд на Анета Дончева има редица научни и 

практически приноси, които могат да бъдат обобщени в следните 

пунктове: 

1. Събран и обобщен е много голям емпиричен материал, който 

спомага за изграждането на детайлна картина на българските 

библиотеки, на тяхното сегашно състояние и на проблемите, 

които стоят пред тях. 

2. За първи път в нашето библиотекознание са дадени определения 

на видовете библиотеки по различни критерии, като е разработена 

специална авторска класификационна схема, която дава ясни и 

точни характеристики на отделните видове. 

3. Изградена е собствена методика, която за първи път откроява 

промените в българските библиотеки в  началото на XXI век и 

извежда възможните и нужните трансформации за тяхното 

оцеляване и съответно за тяхната бъдеща рентабилност. 

4. Макар и индиректно, посочен е пътят за хармонизиране на 

българските библиотечни институции със световните тенденции в 

библиотечното дело. 

5. Изводите на дисертацията могат да послужат като добра основа за 

практически промени в дейността на българските библиотеки, 

както и за обучение на бъдещите библиотекари за работата им в 

библиотеките. 

 

 

Автореферътът напълно отговаря на изискванията; приносите са 

отразени реално в автосправката. Авторката има и множество публикации, 

малко или много свързани с темата на дисертацията, които допълват 

профила й на изследовател. 
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Заключение : 

Дисертацията на Анета Дончева е сериозен и приносен научен труд, 

плод на дългогодишни теоретични изследвания и на резултатна практика в 

библиотечната дейност. Като имам предвид това, както и казаното по-горе, 

убедено препоръчвам на Научното жури да присъди на Анета Дончева 

Дончева образователнвата и научна степен  „доктор”. 

 

1. 08. 2014 г.      

                                                         Рецензент:  

София     /проф. д.ф.н. Боряна Христова/ 

  

 

    


