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Информация за докторанта 

Малина Павлинова Димитрова е зачислена за редовен докторант в 

катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване” на Факултета по 

журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски” на 30 юни 2011 г. Докторантката е отчислена с право на 

защита след изтичане на срока на докторантурата на 30 юни 2014 г., след като 

на катедрено заседание е отчела работата си по индивидуалния план, а на 30 

юни 2015 г. тя успешно апробира своя дисертационен труд пред разширен 

състав на катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване”, която го насочи 

към публична защита. 
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Информация за дисертацията и автореферата 

Дисертационният труд на Малина Димитрова е с обем 290 

страници, в това число увод; изложение, структурирано в три глави; 

заключение; библиография; приложения. От общия обем на дисертацията 25 

страници са библиографска справка, включваща като основни източници 207 

заглавия (199 на кирилица и 8 на латиница). Така описаната литература 

свидетелства за широки проучвания върху избраното изследователско поле, 

за сериозна библиографска работа, свързана с търсенето, систематизирането 

и проучването на източници по темата на дисертацията. 

Изследването е придружено от многобройни приложения, 

разположени на 29 страници, от които анкети с издатели, редактори и 

съставители на учебно-помощни издания на литературната класика, 23 

визуални приложения на корици, разтвори, фрагменти от изследваните 

издания, които служат за доказване на тезите. Докторантката е предложила 

автопреценка на научните приноси и списък на публикациите, свързани с 

темата на дисертационния труд. По темата на дисертацията Малина 

Димитрова има шест публикации в специализирани научни издания – 

списание, сборници, електронни издания, и с това удовлетворява законовите 

изисквания по този критерий. 

Като ръководител на катедрата „Пресжурналистика и 

книгоиздаване”, където се проведе предварителното обсъждане, не мога да 

не отбележа, че дисертационният труд беше приет единодушно и насочен 

към публична защита на базата на обстойни писмени рецензии на двама 

хабилитирани преподаватели и след редица изказвания от академичния  

състав. Вследствие на редица съдържателни и технически промени в 

дисертацията при постапробационната  редакция и събразяването с 

мненията и препоръките на рецензентите и участвалите в дискусията, 
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дисертационният труд е значително по-органичен и ефективен от гледна 

точка на доказването на изследователските тези. 

Приложеният към документацията по защитата автореферат е с 

обем 32 страници и включва: съдържание и обща характеристика на 

дисертационния труд; резюмета на основните му части; лична преценка на 

научните и научно-приложни резултати и приноси и списък на 

публикациите. Авторефератът е адекватен на дисертацията, отразява по 

същество структурата, подхода и основните  обобщения и отговаря на 

изискванията за авторефериране на дисертационен труд.  

Преценка на актуалността на проблема 

Изборът на темата на дисертационния труд на Малина Димитрова 

прави впечатление – тя е посветена на малко изследвано поле и е фокусирана 

към издателските практики и подходи към учебно-помощните издания на 

художествена литература от 1990 до 2010 г., които играят съществена роля в 

обучението на подрастващите по български език и литература. Дисертацията 

прави заявка за изясняване на теоретичните, исторически, типологически 

аспекти на този тип книги от „историко-културологическа” и издателска 

гледна точка. Темата е актуална и значима, както подчертава и 

докторантката, както за образователните практики и система като цяло, така 

и от издателска и професионална гледна точка. 

Преценка на качествата и приносите на дисертационния труд 

Интересът и вниманието на докторантката към този „хибриден тип 

книги” (с.7, с.54, с.134, с.195, с.231 и т.н.), както тя назовава учебно-помощните 

издания на класическа литература в България, насочват изследователския 

акцент към извеждане на основните тенденции, принципи, процеси и 
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издателските подходи към конкретната типологична група книги и техния 

многоаспектен анализ. 

Структурата на дисертационния труд е логична и пълноценна 

спрямо изследователските намерения, а голяма част от главите, подглавите и 

параграфите са озаглавени проблемно и точно очертават изследователските 

параметри в съответната относително самостоятелна част от дисертацията и 

реферират ясно съдържанията – успешно преодоляна слабост на текста от 

предишната му редакция. 

Макар темпоралният обхват, определен и в заглавието на 

дисертационния труд, да акцентира към посттоталитарния период, Малина 

Димитрова на практика разглежда обекта и в диахронен план, спирайки се 

на следосвобожденските издателски практики на този тип книги в България. 

В резултат на това се е получило до голяма степен комплексно изследване на 

спецификата, профила, качествата на учебно-помощните издания на лите-

ратурната класика, което отчита различния културен контекст на изданията, 

насочеността, търсенето, потребностите и изискванията към тях, както и 

аспекти, свързани с бизнес средата и с издателската конюнктура у нас. 

В първата глава на дисертацията е направен интересен диахронен 

анализ на възникването, моделите на структуриране, на съставните елементи 

на изследвания тип книги, който дава предпоставки, основа и по-широка 

рамка на последващите типологизации и на анализите в синхронен план във 

втора и трета глава. Макар Малина Димитрова изрично да подчертава, че 

ретроспективният анализ е без изчерпване, бих подчертала качествата му: 

многоаспектност, вглеждане в институционалната, социокултурната среда, в 

държавната политика и законодателните инициативи и рамка, както в 

професионалните подходи по: селекцията, съставителството и концептуали-

зирането, структурирането и функционалното осмисляне на този тип 
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издания. За съжаление, ретроспективната част на дисертацията остава 

фрагментарна. 

Прави много добро впечатление обаче, че тук е избегнат 

наративният подход, а преобладават важни анализи и обобщения на 

основните тенденции, свързани със структурата и изграждането на учебно-

помощните издания в края на ХІХ и началото на ХХ век. Докторантката е 

извела нови формати, иновативни подходи, заменящи традиционните 

христоматии с издания с нов профил и функционалност. 

Трябва да отбележа и приносния характер на изследването на 

„Ученишка библиотека”, което стъпва на обзори на прототипите и 

взаимстванията, но детайлно анализира професионалните аспекти на тази 

пионерска за България издателска линия, оказала влияние върху 

изследваната типологична група книги. В този смисъл, обобщавайки 

принципи, тенденции, подходи към редактиране, превод, оформяне, 

разпространение и с това извеждайки критерии и функции,  изследването на 

тези поредици добавя важни щрихи към историята на българското 

книгоиздаване и развитието на този съществен издателски жанр. 

Изяснявайки лингвистично терминологични употреби и понятиен 

апарат, докторантката задава базисните за дисертацията теоретични 

детерминанти, извежда общите и специфични признаци на учебно-

помощните издания с учебниците, обобщава основните характеристики на 

изследвания тип книги, като търси мястото им в пресечната точка между 

издаването на учебници и литературно-художественото книгоиздаване. 

(Намирам за неуместна конструкцията „учебно книгоиздаване”1, тя не 

реферира точно издаването на учебници и помагала, а сякаш придава 

качествена или процесуална характеристика на издателския процес).  

                                                             
1 На с. 8, 42, 47, 50, 232 и другаде в дисертацията и автореферата. 



Рецензия за дисертационния труд на Малина Димитрова 6 

 

Малина Димитрова дефинира учебно-помощното издание по 

литература като „вид учебна книга, допълваща и разширяваща учебника по 

литература, която е съобразена с учебната програма”, като подчертава 

разликите с учебника и изтъква спецификите на учебно-помощното издание, 

което, „благодарение на определена организация на учебния текст и знания, 

е предназначено преди всичко да предоставя допълнителни знания по 

засегната в учебника литературна творба с цел по-задълбочено 

самостоятелно изучаване на дисциплината литература” (с.55).  

На това място бих искала да препоръчам на Малина Димитрова да 

доизчисти от текста (с оглед на евентуална бъдеща публикация) 

публицистични, всекидневни изрази и свободно конструирани слово-

съчетания и да ги замени с утвърдени термини на комуникационната наука – 

например „читателски адрес” (с.8, 55, 65, 75 и т.н.) с „целева аудитория”; 

„успеваемост” (с.8) с „ефективност”; „визия” – с „профил” и др. под.  

В същинската втора глава на дисертацията докторантката е 

направила опит да обобщи твърде разнообразни съдържателни, структурни 

и визуални издателски решения, като стъпва на таксономията 

конвенционални – комерсиални спрямо издателските поредици. Трябва да 

бъде отбелязан значителният брой издателски поредици от групата на 

учебните издания на литературната класика, които докторантката е 

наблюдавала и изследвала и които е систематизирала успешно.  

Задълбоченият професионален анализ на типологичната група – 

обект на дисертацията, не е самоцелен – той е предназначен да провери 

изследователските хипотези, в случая потвърждава двойнствената природа на 

книгите от сегмента, а направените изводи относно съдържанието, 

структурата, дизайна им очертават ясно издателските подходи, практики, 
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модели на предлагане с различна степен на съобразяване с образователните 

цели и пазарната среда. 

По-ясното дефиниране на типовете паратекстове чрез използване 

на приети в книгознанието термини като: въвеждащи елементи; елементи, 

допълващи основния текст; справочно-спомагателни елементи и т.н. според 

мен също би опредметило и конкретизирало анализа в тази част от 

дисертацията. 

Професионалният анализ във втора глава е допълнен чрез 

изследване на пазарната среда и реалности. Разгледани са рентабилността, 

потенциалът за развитие и възможностите на този сегмент. Разграничени са 

характерни бизнес стратегии – финансова стратегия, стратегията на 

пазарната ниша и стратегията на разширяване на бизнеса. Комплексният 

анализ и детайлното вникване в спецификата на издателския продукт дават 

отправна точка на разгърнат анализ върху пълния инструментариум на 

маркетинговите комуникации за лансиране на издателските продукти. 

Изведени са най-характерните рекламни подходи, видовете рекламни 

механизми – традиционни и специфични, за въздействие върху съответната 

таргет група. 

Така обектът е изследван през призмата на книгознанието, като 

книгоиздателски феномен, като са взети предвид важните институционални, 

издателски, редакторски, типологични и пазарни аспекти. 

Имам и един въпрос към докторантката: доколко пълният анализ, 

който тя прави върху поредиците от изследваната типологична група, е 

показателен, потвърждава, или обратно, не следва глобалните тенденции, 

които протичат в българското книгоиздаване през посттоталитарния период.  
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Заключение 

Смятам, че автопреценката за приносните елементи на 

дисертацията, изложена в автореферата и в дисертацията, е точна. 

Като цяло дисертационният труд на Малина Димитрова постига 

ясно поставените задачи: анализира особеностите и специфичните качества 

на издателските поредици многоаспектно, като ги детерминира 

теоретически, обобщава функционалните им характеристики, извежда 

съдържателните линии, очертава маркетинговите им и рекламни особености 

и в този смисъл има приносен характер. 

Анализите и интердисциплинарното проучване, което Малина 

Димитрова прави, надграждат знанието по издателски профили, по история 

и съвременно българско книгоиздаване и по книгознание чрез изведените: 

типология, основни съдържателни, структурни, професионални, 

оформителски, маркетингови, рекламни характеристики на издателските 

поредици.  

Като имам предвид детайлно познаване на изследвания терен, 

сериозните проучвания и натрупвания по предмета, безспорните 

достойнства на дисертационния труд, изложени тук, препоръчвам на 

уважаемите членове на научното жури да присъдят на Малина Димитрова 

образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 

„Литературно-художествено книгоиздаване” в професионалното 

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. 
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