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Дисертационният труд на Малина Димитрова „Учебно-помощни издания на 

литературна класика в България (1990-2010). Издателски стратегии и практики“ е пряко 

обвързан с  профила на нейното докторантско обучение – „литературнохудожествено 

книгоиздаване“. В качеството ми на научен ръководител съдействах при избора на 

темата на този дисертационен труд, а на по-следващ етап при оформянето на 

окончателната му структура, обекта, целите и задачите му. Длъжен съм със задоволство 

да отбележа, че при работата си докторант Малина Димитрова прояви подчертана 

отговорност и самостоятелност, като издири и проучи значителен брой източници, 

формулира и разработи проблемните пунктове от своето изследване, възприе 

препоръките и бележките, направени от рецензентите и другите колеги на вътрешната й 

защита. Така нейният труд придоби цялостност, завършеност, задълбоченост, 

аналитичност и приносност – и напълно покрива изискванията към този тип научни 

разработки. Последното се отнася и за автореферата на дисертацията.   

При формулирането на така избраната тема докторантът и научният му 

ръководител се ръководеха от някои важни научни и практико-приложни съображения, 

сред които са липсата на подробни и задълбочени изследвания по проблема у нас, както 

и важното място на този издателски сегмент на съвременния български пазар. Към това 
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трябва да се добави и подчертае значителната социална, културна и образователна роля 

на тези издания. 

Проучвайки наличните източници по темата, неведнъж съм се убеждавал, че тя 

не е разглеждана сериозно в родната книгоиздателско-книговедска наука. Учебно-

помощните издания на литературната класика са попадали в обсега и на моите 

изследователски интереси, но дотолкова, доколкото издаването на литературната 

класика у нас през последните 25 години, т.е. в условията на пазарна икономика, не 

представлява приоритет за комерсиално ориентираните български издателства, тъй 

като не им носи търговски дивиденти. Многотомните издания на класиката, които 

държавното книгоиздаване при социализма произвеждаще обилно и с професионална 

вещина, но които изискват сериозни финансови и интелектуални инвестиции, днес 

почти отсъстват в книжовното ни пространство. Тази липса, за чиито последици върху 

новите поколения родният политически елит не си дава сметка, естествено, не може да 

бъде запълнена от учебно-помощните издания на литературната класика. Но се оказва, 

че с много малко изключения на българския пазар присъстват единствено те, като 

преобладават комерсиално ориентираните поредици, а конвенционалните, т.е. 

пълноценно подпомагащите индивидуалната подготовка на ученика по литература, са 

по-скоро изключение. 

Горната класификация – комерсиални и конвенционални поредици на учебно-

помощните издания на литературната класика – представлява един от съществените 

приносни моменти на дисертационния труд на Малина Димитрова. Основна част от 

нейния анализ в глава втора е посветена тъкмо на тези два, привидно близки, но 

всъщност концептуално и стратегически различни интелектуални продукта, 

обслужващи ученическата аудитория. М. Димитрова е дефинирала комерсиалните като 

издания, „в които надграждащия материал е кратко изложен, или отсъства“; „със 

занижено качество на редакторско-съставителската дейност и с разширен 

читателски адрес“, а конвенционалните е характеризирала в сътветствие с тяхната 

хармонично изградена концепция и структура: високо качество на съставителска, 

редакторска и текстологична подготовка; справочен апарат и прецизан подбор на 

паратекстове; високо ниво на научност, актуалност, функционалност; системност 

на всички структурно-съдържателни елементи; спазване на държавните 

образователни изисквания. Докато при комерсиалните поредици приоритет се 

отдава върху принадената стойност, бързата и лесна печалба от един по същество 

масов продукт (тук съвсем уместно дисертантът е направил паралел с издаването 
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на литературна класика като масова книжнина), то при конвенционалните, които са 

дело на „интелектуални издателства“, без да се пренебрегва търговския принцип, 

на преден план е изведена полезността, надграждането на знания, формирането на 

литературен вкус, на интерпретативни способности и пр. 

Малина Димитрова има принос и при характеристиката на самия издателски 

сегмент. Учебно-помощните издания са „гранични“ по своя характер, те стоят 

„между“: между литературно-художественото, масовото и специализирантото 

книгоиздаване. Те, както дисертацията ги определя, са хибридни, като включват 

класически текстове, но са едновременно учебно-помощни (понятието е подробно 

анализирано от лингвистична и образователна гледна точка!), както и масови, 

доколкото задоволяват потребностите на една широка, постоянна (твърда) група 

потребители, поради което са с висок тираж и ниска корична цена.  Важно е също, че 

тези хибридни издания, макар и не задължителни, са откроени като институционално 

„препоръчани“, съобразени с държавните изисквания и стандарти в средното 

образование. 

Редакционно-издателската работа по тоя тип издания и поредеци  представлява 

друг основен момент в дисертационния труд. Според Малина Димитрова в основата на 

проекта трябва да бъде заложена концепция, прецизно разработена от екип от 

съставители и редатори, притежаващи както литературоведски, педагогически, така и 

издателско-редакторски потенциал, а и опит в тази отговорна дейност. В дисертацията 

е анализиран примерен концептуален модел, основан както на базисни виждания за 

структурирането на тези издания, така и на добрия опит на някои български 

издателства („Слово“, „Анубис“, „Ариадна“ и др.). Той включва класически 

литературен текст (респ. сбирка от текстове) и съпътсващи паратекстове (предговор, 

написан от литературовед), пара- и метатекстове, оформени като приложения, които 

именно допълват и надграждат информацията, стимулират творческото й възприемане 

и разгръщането на индивидуалните интерпретативни възможности на ученика. Тук 

дисертатнът е потърсил мнението на редица специалисти, участващи пряко в 

създаването на такива „конвенционални“ издателски продукти и поредици, които със 

своите идеи и опит допринасят за задълбоченото изясняване на проблема за 

концепцията и съставителството. Още по-добре би било, ако М. Димитрова бе 

изложила по-подробно и задълбочено личните си виждания и ако бе предложила 

собствен модел на конвенционална учебно-помощна поредица на литературна класика. 

Можеше още по-подробно да се разгледа самата редакционно-издателска подготовка: 
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подбор, текстологичен анализ, редакторска намеса в текстовете и приложенията, работа 

с екипа от специалисти, вътрешноиздателска координираност в цялостната верига на 

производство на изданието – от ръкописа до пазара и др. За сметка на това в своя 

съпоставителен анализ дисертантът отлично е отграничил комерсиалните поредици и 

техните отрицателни характеристики. М. Димитрова е анализирала задълбочено и 

т.нар. адаптирани издания в техния комерсиарлен вариант, които не са в състояние да 

играят ролята на агенти в придобиването на трайни знания по литература и да 

формират литературна и обща култура у подрастващите. Немалко място в труда е 

отредено и на т.нар. външни характеристики (дизайн) на изданието: корично 

оформление, формат, типография и др., което демонсрира отлични познания в тази 

област. 

Отделна (трета) глава в дисертационния труд е посветена на пазарните стратегии 

и практики за реализация на учебно-помощните издания на литературна класика. С 

отлично познаване на маркетинговата теория и практика М. Димитрова е съчетала тук 

теоретичния, историографския и практико-приложния подход при изследването на 

пазарните механизми, които действат у нас в избрания период (1990–2010 г.). 

Наблюденията на дисертанта открояват първоначалния дефицит (нач. на 90-те години) 

на класически учебно-помощни издания – търсенето надвишава предлагането, – поради 

което започва бърз растеж в производството на такива поредици, водещ до изравняване 

между търсене и предлагане и постепенно надвишаване на предлагането. Като основни 

предимства на разглеждания пазарен сегмент са откроени (1) неговата рентабилност и 

относителна сигурност при реализацията на продукцията, (2) освободеност от авторски 

права, (3) добрият потенциал за развитие. Самите издателски стратегии и практики са 

анализирани в перспективата на „конкурентоспособността на продуктово, фирмено и 

отраслово ниво“. Основен извод тук е, че адаптивността към пазара, към т.нар. външна 

среда в стратегическото поведение е водещ фактор за успеха на дадено издателство. В 

специален параграф са разгледани различните пазарно-маркетингови и рекламни 

техники, свързани със спечелването на потребители. Дисертантът правилно ги обвързва 

със спецификата на самия предлаган продукт, а именно неговата интелектуална и 

художествена стойност. М. Димитрова предлага и подлага на анализ редица примери от 

издателската практика за реклама – корична, каталожна, интернет и др. Според нея 

стандартните подходи в случая не винаги работят успешно, поради което креативните 

издатели разработват специфични, сред които поставянето на гриф „одобрено от 
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МОН“, срещите и презентациите пред учители и директори на училища, даряването на 

книги. 

 Независимо че дисертационният труд е фокусиран върху съвременността, 

историзмът в него не е пренебрегнат, което прави възможен прочита на този издателски 

сегмент през призмата на традицията и приемствеността. Още в първа глава М. 

Димитрова разглежда появата на учебно-помощните издания на класиката, както и 

първопроходническия принос на „Ученишка библиотека“ (1901 г.), която задава редица 

от параметрите на тоя издателски сегмент. Важно е също така направеното проучване 

на образователната нормативна уредба в следосвобожденска България, което очертава 

параметрите на държавния ангажимент към литературното обучение чрез 

стимулирането на издателската продукция, подкрепяна от Министерството на 

народното просвещение. Всичко това представлява историческия ретроспективен фон, 

върху който се надгражда по-сетнешния модел на частното конкурентно книгоиздаване 

до 1948 г., модел, силно видоизмененен, централизиран през тоталитарния период.              

Заключение 

Като отчитам безспорните теоретични и исторически книговедско-

книгоиздателски и практико-приложни приноси, откроени в дисертационния труд на 

Малина Димитрова, както и вярвайки, че тя ще продължи възходящото си развитие в 

научно-изследователското и професионалното поле на книгоиздаването, гласувам „за“ 

присъждането на научната и образователна степен „доктор“ на Малина Павлинова 

Димитрова. Предлагам на уважаемото научно жури да направи същото. 

 

София, септември 2015 г.                              

Изготвил становището: 

       (Проф. д-р А. Бенбасат) 

  


