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РЕЦЕНЗИЯ 

От доц. д-р Васил Йорданов Загоров 

Относно 

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: 

УЧЕБНО-ПОМОЩНИ ИЗДАНИЯ НА ЛИТЕРАТУРНАТА КЛАСИКА В 

БЪЛГАРИЯ (1990–2010) 

Дисертационният труд на Малина Павлинова Димитрова – „Учебно-

помощни издания на литературната класика в България (1990–2010). 

Издателски стратегии и практики“ – се състои от увод, три глави, 

заключение, приложения и интервюта с общ обем от 291 с. За нуждите на 

изследването е използвана внушителна библиография от  205 източника, 

което е атестат за сериозния научен характер на разработката.  

Формулиранaта тема е дисертабилна, защото разглежда значима, 

междинна и малко изследвана ниша в книгоиздателския бизнес и то за 

период, който тепърва ще търси своите академични трактовки. Макар и 

категорично да се противопоставя на теоретизирането, книгоиздателския 

сектор в България страда от значителни проблеми, които не могат да бъдат 

разрешени единствено с директния пренос на добри практики. В този 

смисъл изследването на учебно-помощните издания на литературната 

класика е положителна крачка в посока анализирането на 

постсоциалистическото българско книгоиздаване, стига разбира се 

изследването да получи по-широка гласност. 

 Тематичният и хронологичният обхват на дисертацията са с 

актуален и добре премерен фокус, плод на смело изследователско 

решение. Подбран е период, който е внимателно премерен както от гледна 
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точка на историческото развитие на родното книгоиздаване, така и по 

отношение на обема, който е обозрим за дисертационно изследване. 

Трудът е умело структуриран и добре балансиран, личи  си, едновременно, 

автономността на изследователския подход на Димитрова и прецизното 

научно ръководство на проф. Алберт Бенбасат. Трябва да се отбележи, че 

технически дисертацията отговаря на всички критерии за научност –  

методологическа прецизност, плътност на изворите и източниците по 

темата, изведени обобщения и приноси. 

Уводът е научно издържан и покрива напълно изискванията на 

жанровата форма „дисертация“. Стават ясни мотивите за подбор на темата, 

на научния инструментариум, на хронологичния обхват. Откроява се 

стремежът за търсене на теоретичен и практически принос в заложената 

теза. Предвид предварителното обсъждане на разработката Димитрова е 

прецизирала баланса между основната цел на изследването и научните 

задачи  за нейното изпълнение (с. 7–8). 

Още в началото на изложението се демонстрира  добро познаване на 

историческите реалии, отнасящи се до българското книгоиздаване: поява, 

развитие, основни фактори и тенденции. Оценява се историческата роля на 

класическата литература, която е разгледана синхронно в световен и 

национален (български) план. Направени са конкретни изводи за 

книгоиздателската трансмисия на класически текстове и тяхното 

интегриране в българското културно пространство. Изключително важно 

за изследваната тема е проследяването на процесите, които водят до 

формиране на българския „литературен училищен канон“. В дисертацията 

си Димитрова достига до извода, че: „Учебно-помощните издания на 

литературната класика, заедно с христоматиите, формират достатъчно 

устойчив кръг от автори и произведения, който постепенно се допълва, 

преиздава се от поредица в поредица, или от христоматия в христоматия и 
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по този начин се формира и утвърждава обществената представа за 

класическата литература…“ (с. 22). Това твърдение може да бъде 

проследено както в историята на българската книжовност, така и в 

цялостната история на писмената цивилизация. Малко известен е фактът, 

че още през VII в. пр. н. е. асирийският учен Син Лея Уннинни прави 

цялостен разбор на наличната христоматийна литература в Близкия Изток, 

за да възстанови „каноничния“ текст на „Епос за  Гилгамеш“ (Робсън, 

2009). Идентичността на мотивите за работа в тази посока както в 

Древността, така и в наши дни е доказателство, че Димитрова успява да 

достигне до значими книговедски заключения. Тя проследява двойствения 

институционално-пазарен характер на учебно-помощни издания на 

литературната класика. Димитрова и тук е конкретна по специфично 

научен начин. Според нея: „Анализът води до констатацията, че тази 

държавна политика (на институционализиране на УПИЛК – бел. м. Васил 

Загоров) оказва въздействие върху издателите. Или казано иначе – 

модерният образователен подход се превръща в модерна издателска 

стратегия“ (с. 24). 

В първа глава се прави подробен анализ на понятието „Учебно-

помощни издания на литературната класика“. Въпросът е разгледан 

многоаспектно и задълбочено. Проследена е правната рамка на понятието 

в контекста на държавните образователни изисквания към този тип 

книжнина. Направен е сериозен ретроспективен анализ, който разкрива 

първите стъпки на родна територия за формирането на пазарната ниша от 

класически текстове в помощ на учебния процес. Изследван е, без да се 

нарушава хронологичния обхват на подбраната тема,  един от най-ранните 

издателски проекти в тази посока – „Ученишка библиотека“, Шумен 

(1900–1902).  
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В края на първа глава  е направен опит за типология на предмета на 

дисертационния труд, който започва с дефиниране и лингвистичен анализ 

на ключовото понятие в заглавието. Типологията  е изключително добре 

издържана от научна гледна точка, за което говорят конкретните изводи за 

междинния, но значим характер на учебно-помощните издания. 

Изключително приносен характер в тази глава имат успешните примери за 

библиоложко моделиране, отразени в диаграмите на с. 55, с. 56, с. 79, с. 

129, с. 130 и др. Въпреки малките забележки по отношение на 

представянето на някои исторически реалии и частичните смислови 

противоречия в изложението (с. 23, с. 38, с. 60 …), които лесно могат да 

бъдат отстранени, внушителната по обем първа глава теоретично подготвя 

прехода към същинския предмет на изследователския интерес – 

публикуването на учебно-помощните издания в България по време на 

двете постсоциалистически десетилетия (1990–2010). Важно тук е да се 

изтъкне, че Димитрова успява да проследи с конкретни примери миналото 

на утвърдени и устойчиви книгоиздателски практики, което придава и 

реална стойност на изследователския ѝ  продукт (с. 75–77). Важно за 

разгръщането на темата е и прецизното разглеждане на структурните 

елементи на този род издания. Единствената забележка тук може да бъде 

насочена към терминологичното разграничаване на понятията: паратекст, 

допълнителен текст, приложение (с. 85). 

Можем да поздравим Малина Димитрова за интересния научен 

подход, използван във втора глава. Вместо да се впусне в натрапчивото и 

вече демодирано хронологично и фактологично изброяване на 

издателските проекти и поредици, тя извежда два основни модела на 

структуриране на работата по отношение на реализацията на книгите в 

този сегмент – конвенционален модел (с. 104) и комерсиален модел (с. 123) 

и ги подлага на съпоставителен анализ. Двата модела, по примера на най-
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добрите теоретици в областта на книгознанието, са изпълнени с 

историческо съдържание и реални примери, които дават „живот“ на 

приложения от дипломанта системен анализ по темата. Създадените 

модели помагат и за проучване на структурната същност на самите 

издания – основните елементи при съставянето, композирането и 

оформлението им. Правят се интересни и зрели изводи за необходимостта 

от баланс по отношение на придържането към шаблонните решения и 

въвеждането на нови елементи, които да се съобразяват с взаимовръзката 

полезност/комерсиалност при учебно-помощни издания на литературната 

класика. Наред с директната работата с огромен брой издания и поредици, 

прегледани от дисертанта, трябва да се адмирира и директният контакт с 

издатели и редактори, който е помогнал за осмислянето и 

систематизирането на огромния емпиричен материал. Това помага на 

Димитрова да „разиграе“ различни сценарии в ежедневната работа по 

изработването на конкретните томове и целите поредици – тяхното 

замисляне, реализиране, пласмент. 

При проследяването на хипотезите, изказани във втора глава, се 

забелязва прокарването на дуалистичен модел, основан на контрапункта – 

конвенционално (добро) – комерсиално (лошо), който, по мое лично 

мнение, не може да се проследи в реалната пазарна ситуация и би 

отблъснал практиците в сектора от възприемането на голямото количество 

качествени научни изводи, направени в дисертацията. Твърдения от типа – 

комерсиалните поредици предоставят „по-ниска степен на знание“ (с. 124) 

субективно ориентирано не се отнася нито до издателската интенция, нито 

до конкретния класически текст, нито до нежеланието на част от 

родителите и учениците да ползват издания с наситено вторично 

съдържание, особено когато става въпрос за литературна критика, било тя 

и „актуална“. Нестабилността на модела от типа „везна“ си личи от факта, 
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че на места в текста са дадени примери за комерсиални серии, които в 

класификатора са определени като конвенционални и обратното (с. 101, с. 

134, прил. 11). Освен това от страница 133 настене се преминава от 

сравнителен към структурен анализ на поредиците, което води до 

усещането, че се търси „противопоставяне“ между двете категории. 

Погледнато от друг, ъгъл изследването на Димитрова изпълнява основната 

си цел – като пръв разработчик на темата тя успява да генерира модел на 

образователен и пазарен сегмент, който модел, убеден съм,  поставя 

началото на сериозен научен дебат. Това именно е и един от основните 

научни приноси на дисертацията. 

Трета глава разглежда най-важния и значим въпрос за всяка 

издателска инициатива – пазарната стратегия и практиките за реализация 

на генерираната книжнина. Направен е анализ на пазара на базата на 

статистически данни, които добре очертават основната конюнктура в 

конкретната пазарна ниша. Разискани са важни въпроси, определящи за 

параметрите на книгоиздателския бизнес като цяло – рентабилност на 

изданията, авторски права, пазарни стратегии и практики. Приносни по 

отношение на практическото книгоиздаване са изведените и 

систематизирани критерии за привлекателност на сегмента. Изобщо, 

трябва да се подчертае и адмирира умението на Димитрова да анализира, 

структурира и систематизира библиоложка информация. Като цяло в 

раздела са описани както пазарните правила и стратегии, така и 

необходимостта издателите да се съобразяват с определени изисквания, 

залегнали в държавните образователни политики. Изведени са актуалните 

тенденции, свързани с необходимостта от пазарна адаптивност и 

гъвкавост, съобразена с новите информационни условия и променените 

поколенчески изисквания на публиката. Заради фактори като висока 

конкуренция, намаляваща публика, сезонност на сегмента, които 
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Димитрова умело регистрира, тя успява да достигне до извода за липсата 

на пазарно равновесие (с. 155). В труда са очертани много конкретно и 

ясно всички предимства и недостатъци на бизнеса с учебно-помощните 

издания. Осъзнат е и един от основните недостатъци в бранша – 

нелоялната конкуренция и липсата на прозрачност, сведена до 

криворазбраното понятие „търговска тайна“. Накрая трябва да се 

отбележи, че при разработването на труда си Димитрова се запознава с 

теоретични постановки от областта на маркетинга и икономиката, което ѝ  

позволява да влее обработената от нея информация в конкретна пазарна 

форма, която се доближава до реалната пазарна ситуация. 

Забележки и препоръки: 

Препоръките ми се отнасят до някои исторически, технически и 

стилови грапавини на текста – погрешно използване на термини, 

наличието на умалителни, умерен патос, които обаче дебело подчертавам, 

са неизбежни при всеки текст с подобен обем и задълбоченост. 

Заключение: 

Обработеният материал, приведените примери и направените 

междинни изводи помагат на Малина Димитрова ясно и убедително да 

защити основната теза в дисертационния си труд: „учебно-помощните 

издания на литературната класика са устойчиви в структурно-

съдържателно отношение, устойчиви като издателски поредици, като 

автори и текст, като редакторски екип …“ – тоест значим и интересен 

пазарен книгоиздателски сегмент, заслужаващ сериозно научно 

изследване, което да определи основните му характеристики. От тази 

гледна точка могат да бъдат приети и изведените научни и практико-

приложни приноси, обособени в заключението. На вниманието на 

комисията е представено научно изследване, което акцентира върху 
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непроучените книгоиздателски аспекти на междинен, но изключително 

важен, от обществена и пазарна гледна точка, книгоиздателски сегмент, 

който е проучен с необходимата сериозност и прецизност.  

Предвид представените материали, дисертантът има пет научни 

публикации и е разпознаваем в академичните среди, отговорно 

препоръчвам на уважаемата комисия да присъди на Малина Павлинова 

Димитрова образователната и научната степен „доктор“. 

 

София      …………………………. 

30.08.2015      /Доц. д-р Васил Загоров/ 


