
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 Ганчо 
Марков Ганчев на тема „Отвореният достъп в научните комуникации 
и влиянието му върху университетските библиотеки в България” 
 
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  
 

Докторантът е завършил Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, 
специалност Славянска филология – Полски език (магистърска степен) 
през 1984 г. В периода 2004-2005 г. се е обучавал в катедра Библиотечно-
информационни науки и е придобил магистърска степен, а от 2010 г. е 
докторант в същата катедра. 
Професионалната си кариера Ганчо Ганчев започва като журналист и 
работи в различни столични вестници. В периода 1997-2002 г. е сценарист 
на телевизионното хумористично предаване “Клуб НЛО”. През 2003 г. 
постъпва на работа в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” 
на длъжност библиотекар-експерт в отдел „Каталогизация”, а в момента е 
на същата длъжност в направление „Комплектуване”. 
 

2. Общо описание на дисертационния труд 
 
Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение,  
използвана литература (204 източника) и 3 приложения (анкети). Общият 
обем е 261 страници, от които: 126 фигури. 
 
В увода на дисертацията е дефинирана научната комуникация като 
система, посочени са трансформациите, които се наблюдават в нея и е 
акцентирано на тези, които са свързани с развитието на информационните 
технологии и по-конкретно на интернет. Посочени са основните 
характеристики на научната литература с отворен достъп (ОД), 
охарактеризирани са и двете основни форми –  публикуване в списания с 
ОД (т. нар. „златен път“) и архивиране в репозиториум (т. нар. „зелен 



път“). Като цел на дисертационния труд е посочено установяването на 
актуалното състояние на отворения достъп и на досегашното му развитие – 
в световен мащаб, в България и в частност в българските университетски 
библиотеки – и набелязване на тенденции и възможни модели за неговото 
бъдещо развитие в нашата страна. Очертан е обхватът на разработката, 
границите и ограниченията на научно-приложното изследване. За негов 
обект е избрана научната комуникация, като система от елементи и 
процеси, както и тяхната трансформация във времето. Предмет на 
работата е отвореният достъп до научната литература, като една от най-
актуалните и най-значимите трансформации в системата на научната 
комуникация. Като научен принос докторантът посочва  извършения 
подробен количествен анализ на състоянието на отворения достъп в 
нашата страна в съпоставителен план с ОД по света, а практическия 
принос вижда в получените резултати от анализите, както и изводите и 
предложените модели. Набелязани са няколко хипотези: ОД се развива 
динамично, рязко се увеличава броят на списанията и репозиториумите, 
които предлагат такъв, както и номиналният брой на публикуваните и 
архивирани единици с отворен достъп. Важен участник в тези процеси са 
библиотеките и най-вече университетските такива. Задачите, които си е 
поставил докторантът са следните: да направи подробен количествен 
анализ на отворения достъп по света и в нашата страна във всичките му 
форми и степени; да направи сравнителен анализ между отделните форми 
в съдържателен, географски и времеви план, да изследва политиките по 
отношение на отворения достъп на издатели, организации, финансиращи 
научни изследвания, университети, както и държавните такива; да проучи 
нагласите по отношение на отворения достъп в България сред основните 
участници в системата на научната комуникация - издатели на научни 
списания, потребители и ръководители на университетски библиотеки, и 
да анализира взаимовръзките между отворения достъп и отделни функции 
на университетските библиотеки; да набележи възможни пътища и модели 
за развитие на отворения достъп у нас и в българските университетски 
библиотеки. 
В Първа глава „Трансформациите към отворен достъп в научните 
комуникации” са изведени определения на научната комуникация като 
система, проследено е историческото й развитие и са посочени основните 
етапи в него. Специално внимание е отделено на трансформацията към 
отворен достъп и предпоставките за възникването му, на същността на 
отворения достъп, на правните аспекти, на формите („златен” и „зелен” 
път) и икономическите модели. Подчертана е и ролята и значението на ОД  
върху системата на научната комуникация. 
Във втора глава на дисертацията „Отвореният достъп по света - 
разпространение, модели, политики” подробно е описан „Златният път”, 
съотношението между списанията с ОД и останалите научни списания, 



охарактеризирани са списанията с отворен достъп по света по брой, 
разпределение по страни, лицензи, финансиране, тематика и др. Разгледан 
е „Зеленият път” с всички основни характеристики – брой, разпределение 
по страни, видове, съдържание, тематика, брой записи, език, софтуер и др. 
Описани са държавните и институционални политики в областта. 
Направени са изводи. 
Трета глава „Отвореният достъп в България - разпространение, модели, 
политики” е най-съществената част от дисертационния труд. В нея, на 
основата на анкета с издателите на списания с ОД, е направен сравнителен 
анализ между българските списания с ОД и списанията с ОД по света. 
Посочени са факторите, които влияят за развитието на българските 
списания с отворен достъп, проследен е „Златният път” и настоящите и 
бъдещите политики на университетските библиотеки по отношение на 
списанията с ОД, отчетени са нагласите на потребителите на 
университетските библиотеки и списанията с ОД. Резултатите също са 
базирани на три анкетни проучвания с издателите на списания с ОД, с 
ръководствата на университетските библиотеки и с техните потребители. 
„Зеленият път” е охарактеризиран също въз основа на анкетни проучвания. 
Докторантът подробно се е спрял на развитието и характеристиките на 
репозиториумите в СУ и НБУ. Обстойно е разгледал и настоящите и 
бъдещи политики на университетските библиотеки по отношение на 
репозиториумите, описал е и държавните и институционални политики в 
областта. Очертал е тенденциите и пътищата и е предложил модели за 
развитието на отворения достъп в България и в българските 
университетски библиотеки. 
Заключението обобщава резултатите от направеното изследване, посочва 
изводите, които потвърждават набелязаните в началото на дисертационния 
труд хипотези: публикациите в списанията с ОД обхващат широко 
тематично поле от всички области на знанието, като преобладават едни от 
най-развиващите се съвременни науки; през последното десетилетие се 
наблюдава непрекъснато линейно нарастване на научната литература с ОД; 
в България списанията с ОД заемат значителен дял от българските научни 
списания; по-голямата част от българските университетски библиотеки 
предоставят по различни начини информация за списания с ОД на своите 
потребители и смятат, че това трябва да става чрез библиографски записи в 
каталога; репозиториумите са по-слабо развитият път на отворения достъп 
в нашата страна, като се наблюдава несъразмерност на колекциите и 
неравномерност в развитието им; желанието на преобладаващата част от 
българските университетски библиотеки е да участват в тематичен или в 
мултиинституционален репозиториум, като се ангажират с 
библиографското му поддържане; към настоящия момент в нашата страна 
липсват действащи държавни политики в тази област.  
 



3. Общо описание на автореферата към дисертационния труд 
 
Авторефератът е с обем от 42 стр., съдържа – характеристика на 
дисертационния труд, изводи, заключение, научни и научно-приложни 
приноси и публикации, свързани с дисертационния труд. Отразява 
коректно съдържанието дисертацията. 
 

4. Оценка на дисертационния труд 
 

• Темата е актуална, модерна и перспективна; 
• Докторантът показва добро познаване на публикациите по темата. 
Библиографското цитиране на всички видове източници 
(традиционни и електронни) е направено последователно като са 
спазени стандартите и правилата за библиографско описание; 

• Дисертационният труд има добра структура, отговаряща на 
изискванията за подреждане и оформление на дисертационен 
труд; 

• Набелязани са няколко хипотези, които са потвърдени от 
изводите, направени в отделните глави и накрая на 
дисертационния труд;  

• Задачите, които си е поставил докторантът са добре 
формулирани,  посочени са и тенденциите за развитие на 
отворения достъп в България; 

• Сполучливо са подбрани методите за изпълнение на задачите –  
количествен, сравнителен и статистически анализ; 

• На основата на извършения анализ на списанията с отворен 
достъп и репозиториумите е осъществено сполучливо сравнение 
между тях; 

• Посочена е необходимостта, при определени условия, от 
аналитично разкриване на съдържанието на списанията с отворен 
достъп; 

• Резултатите и заключенията от проведените авторови изследвания 
могат да се използват при вземането на бъдещи управленски 
решения; 

• Резултатите от изследванията са добре онагледени; 
• Много добро стилово представяне на авторовите тези и много 
издаржан правопис. 

 
5. Бележки и препоръки 

 
• Твърдението, че библиотеките трябва да включат в каталозите си 
библиографски описания на списанията с отворен достъп, които 



не притежават в колекциите си, не е издържано професионално. 
То е поддържано от част от анкетираните библиотечни 
ръководители, но според мен те на са осмислили добре зададения 
им въпрос. Добре е все пак, че в по-голяма част от изводите и 
препоръките на докторанта отделните бази данни са посочени 
като място, където трябва да се инкорпорират посочените 
библиографски описания.  

 
• В дисертационния труд се срещат заключения, които понякога 
не са в пряка зависимост от посочените рузултати, а на 
отделни места дори не са съвсем логични, напр.: 

 
1. ниският процент на студентите, ползващи бази данни, 
се дължи на недостатъчната им популяризация. Това 
твърдение може би е вярно, но не е единствената 
причина, защото изследваният контингент от студенти 
е от ІІ и ІІІ курс и за тях по-съществената причина е, че 
те все още не са навлезли в „дебрите” на науката, която 
изучават;  

2. 11 % от анкетираните студенти не ползват научни 
списания поради финансови причини. Мисля, че 
причините са доста по-различни и по-сериозни; 

3. 11% от анкетираните студенти посочват, че ползват 
библиотечните каталози при търсенето на информация. 
Логично възниква въпросът защо тагава 
библиографските описания с отворен достъп, които 
библиотеките не притежават във фонда си трябва да 
присъстват там. 

 
• Проблемът, отнасящ се до библиографския контрол върху 
материалите, които се съдържат в репозиториумите и върху 
списанията с отворен достъп не е разгледан достатъчно 
подробно; 

• Мястото на националните документи с отворен достъп, които 
са посочени в Закона за задължителното депозиране на 
печатни и други произведения не е потърсено в моделите и 
препоръките, които са насочени към промени в държавната 
политика в тази насока; 

• Идеята за национален научен репозиториум, администриран от 
МОН, който по някакъв начин би могъл да се обвърже с 
репозиториума за задължително депозиране на българските 
онлайн ресурси в НБКМ е само маркирана. Добре би било ако 
беше развита по-подробно от автора; 



• Терминологията, използвана от докторанта, която всъщност е 
нова и се нуждае от утвърждаване не е „защитена” достатъчно 
убедително от него и не личат неговия избор и предпочитания.  

 
 

6. Заключение 
 
 
Дисертационният труд на Ганчо Марков Ганчев съдържа необходимите 
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 ми дава основание  
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). 

 
 
 
 
26.11. 2014 г.                                   доц. д-р Антоанета Тотоманова 
София 


