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ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТОРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Радослава Марио Стефанова е завършила бакалавърска степен през 2005 г. в СУ „Св. Климент 

Охридски“, Философски факултет, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна 

политика“ със защита на дипломна работа. През 2008 г. придобива магистърска степен отново в катедра 

„Библиотекознание, научна информация и културна политика“, от 2013 г. пак там е докторант. 

През 2004 г. започва работа в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ като 

библиограф-експерт в отдел „Библиография и статистика на продължаващи издания“– Национална 

агенция за ISSN; след това, в периода 2012-2013, заема длъжността асистент в отдел „Библиография и 

статистика на продължаващи издания”– Национална агенция за ISSN, а по-късно (до момента) работи 

като главен библиограф/асистент в отдел „Международни стандартни номера на документи“. 

В периода 2012-2015 е участвала в общо 8 национални и международни форуми (Сърбия, 

Турция, Черна гора, Словения, Португалия, България). Участвала е и в обмяна на опит във Франция 

(2009 г.) и Словения (2010 г.) 

Авторът на дисертационния труд има 6 публикации по темата на дисертацията, две от които са 

публикувани доклади от научни конференции. Освен тях, Радослава Стефанова е превела: Стандарт 

„Информация и документация - Международен стандартен идентификатор за библиотеки и сродни 

организации (ISIL)“; Стандарт „Информация и документация - Международен стандартен номер за 

продължаващи издания (ISSN)“; Стандарт „Документация. Списък на съдържанието на периодични 

издания“; Стандарт „Система за дигитален идентификатор на обект“. 

 

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационният труд е с общ обем от 338 страници. Структуриран е както следна: увод, три 

глави, заключение, списък на цитираните ресурси (278 източника), списък на цитираните уеб адреси 

(54 източника), списък на съкращенията, списък на графиките, схемите и фигурите, две приложения. 

Изследването е онагледено с 9 графики, 3 схеми и 2 фигури. 

В увода (стр. 6-16) е обоснована актуалността на избраната тема. Дефинирани са обект, 

предмет, цел, задача и основни аспекти на проблема. Описана е накратко и структурата на 

дисертацията. 

Обект на изследване са електронните ресурси с отдалечен достъп, тяхното място в системата 

на националната библиография и изискванията, които поставят пред съвременната библиотечно-

библиографска дейност, свързани с необходимостта от адекватното им обхващане, обработка и 

управление (стр. 12).  

Предмет на изследването е възникването, същността и развитието на мрежовите ресурси, 

техните особености и характеристики, подходите на националната библиография за справяне с 

предизвикателствата на техния подбор, библиографско описание, предоставяне на достъп, съхранение 

и използвания от нея за целта инструментариум, включващ стандарти, схеми, формати и средства за 
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описание, регистриране и организиране на електронните информационни източници, нормативна и 

организационна уредба (стр. 12).  

Целта на труда е „да разгледа и анализира същността и развитието на електронните ресурси, 

тяхното място в системата на националната библиография, както и предизвикателствата, които тези 

нови информационни източници отправят към нея, свързани предимно с техния подбор, 

библиографско описание, предоставяне на достъп, съхранение“ (стр. 11).  

За постигането на целта Радослава Стефанова си поставя за задача „изясняване на 

съвременното състояние на процесите по регистрацията, обработката и организирането на електронни 

ресурси в българската библиографска и каталожна практика в контекста на процесите, протичащи в 

световен мащаб и определяне на стратегически насоки за иницииране и развитие на дейности по 

събиране и опазване на националното цифрово документално наследство в съответствие както с 

националните традиции, така и с глобалните тенденции“ (стр. 11).  

По същество, за постигане на целта са изпълнени следните задачи (обозначени от автора на 

дисертацията като „основни аспекти на проблема“): 

 Проследяване на съвременните постижения в областта на събирането, съхранението, контрола 

и достъпа до цифрова информация, отразени в разработените национални програми, стратегии 

и практики.  

 Анализиране на различните национални практики с цел последващо прилагане на изследваните 

подходи в българската библиографска практика чрез адаптиране на методология за съхранение 

на българските ресурси в интернет, осигуряваща систематизиран и организиран подход към 

тяхното опазване.  

 Обобщение на актуалните подходи за регистрация на електронни документи като 

едновременно с това се представят основните характеристики и методи на изграждане на 

системи за управлението им.  

 Изследване на съответствието на българските нормативна и организационна практика с 

международните стандарти и отражението на изискванията за изграждане и поддържане на 

национални цифрови архиви.  

Хипотезите, които се изследват в дисертацията са следните:  

1. Необходимостта от иницииране на национална програма е от стратегическо значение и 

неотложна спешност за преодоляване на дистанцията между съвременното състояние на националната 

и световната система за библиографски контрол на мрежови ресурси, което може да се постигне 

единствено на основата на национални договорености, обединените усилия на библиотечната общност 

и ангажираността на специалисти и от други свързани сектори като ИКТ, издателския и 

информационния сектор.  

2. Изпълнението на подобна задача е възможно и съизмеримо с установената мисия, 

компетенциите, експертния потенциал на национално отговорната институция, но единствено 

осъществимо чрез прилагането на необходимите държавни регулации, отразени в приоритизиране на 

национална политика в тази област и пренасочване на необходимите финансови, технологични и 

организационни ресурси. (стр. 12-13)  

Приложените в изследването методи са следните: документален анализ, сравнение и синтез на 

развитието, състоянието и проблемите, наблюдавани в отделните компоненти на системите на 

националната библиография. (стр. 13) 

В първата глава (стр. 17-113) се изследва възникването и същността на електронните ресурси 

с отдалечен достъп, процесите, дейностите и тенденциите, инициирали тяхната поява и способствали 

последващо им развитие и разпространение. Обърнато е внимание на съпътстващите проблеми и 

трудности. Акцент в глава първата е поставен върху изясняване и доказване същността на 

електронните мрежови ресурси като културни обекти. Проследяват се предизвикателствата за 

информационния сектор и за библиографското обслужване, засягащи събирането и съхранението на 

ресурсите. Обобщени са резултати от научни и професионални дискусии по въпроса. Изследвана е 

ролята и новите отговорности на институциите в изменената информационна среда. Резултатите от 

изследването в първа глава са обобщени в 8 извода (стр. 111-113), отнасящи се до появата и развитието 

на феномена електронен ресурс с отдалечен достъп. 

Във втората глава (стр. 114-206) се анализират отделните компоненти в системата на 

националната библиография. Изведени са примери за национални практики в дейността на различни 

страни. Посочени са международните препоръки на професионалната общност за третиране на 

електронните ресурси с отдалечен достъп в националната библиография. В схема е описан жизнения 

цикъл на електронното съдържание в рамките на институционалното управление на информацията 
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(стр. 117). В края на втора глава са предложени 7 извода за развитието, състоянието и проблемите, 

които са наблюдавани в хода на изследването за системата на националната библиография (стр. 204-

206) 

В трета глава (стр. 227-289) на дисертационния труд идентифицираните проблеми в 

предходните глави са проследени в българските условия и практика. Анализирано е състоянието и 

характеристиките на българското електронно издаване и уеб публикуване като е направен опит за 

типологизиране на електронните ресурси с отдалечен достъп в българското информационно 

пространство. Обърнато е внимание на съгласуването на националното законодателство за 

задължителен депозит с международните разпоредби за присъединяване на отдалечените електронни 

ресурси, като е отчетено и изоставането на страната ни по отношение на регистрацията, 

каталогизацията и предоставянето на достъп до тези ресурси. Анализирана е степента на обхващане на 

електронните ресурси в българската библиографска практика, като се достига до формулирането на 

насоки за развитие на тези дейности и предложения за тяхното подобряване. Интерес представлява 

предложеният модел за осъществяване на дейностите по създаване и поддържане на национален архив 

от електронни документи с отдалечен достъп. Според автора на дисертационния труд е „направен опит 

за изработване на модел за изграждане и функциониране на национален електронен архив, който е 

съобразен с международните препоръки и резултати в тази област, а също така и с националните 

условия и традиции“ (стр. 6-7 от автореферата). Във връзка с модела са изобразени две схеми: 

инфраструктура на национален електронен архив и последователност на свързаните процеси (стр. 283); 

процедура и последователност на процесите по депозиране на електронни ресурси с отдалечен достъп 

(стр. 287). В края на трета глава са предложени 9 извода, свързани с идентифицираните проблеми 

относно електронните ресурси и националната библиография (стр. 288-289). 

Заключението (стр. 290-295) представя виждането на автора за пътищата за развитие на 

българската национална библиография в изменящата се информационна среда. Направено е 

обобщение, като са формулирани 11 извода и са очертани проблеми, свързани с депозирането, подбора, 

регистрацията, авторското право върху електронните ресурси, съотнесени към българските условия 

(стр. 291-293). Отбелязано е, че дефинираните изводи и набелязани проблеми пред българската 

библиографска практика подкрепят и доказват формулираните в началото на изследването работни 

хипотези (стр. 293). В края на заключението са направени 6 предложения за осъществяване на дейности 

по събиране и опазване на национални електронни документи с отдалечен достъп и насоки за бъдещо 

развитие (стр. 294).  

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА АВТОРЕФЕРАТА КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Авторефератът е с общ обем от 38 стр. (формат А4). Предлага: съдържание, използвани 

съкращения, обща характеристика на дисертационния труд (включително актуалност, обект и предмет, 

цел и задачи, хипотези), структура на труда, приноси на труда и публикации по темата. Отразява 

правдиво представеното в дисертацията. 

 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Постиженията на труда са безспорни и очертават поредица от приноси по темата. Все пак, могат 

да се направят и някои бележки. Част от тях са посочени по-долу. 

1. Дефинираната цел в автореферата не съответства напълно на тази в основния текст на 

дисертацията: 

 В автореферата: „да се разгледа и анализира световната теория и практика в управлението 

и опазването на електронни ресурси с отдалечен достъп, реализирани в разработените от 

националните библиотеки на различни страни програми, въз основа на които да се подберат 

подходящи методи за тяхното събиране и контрол в националната библиотека на България 

„Св. св. Кирил и Методий“ и да се идентифицират надеждни средства за изграждане и 

поддържане на национална колекция от електронни документи“ (стр. 6). 

 В текста на дисертационния труд: „да разгледа и анализира същността и развитието на 

електронните ресурси, тяхното място в системата на националната библиография, както и 

предизвикателствата, които тези нови информационни източници отправят към нея, 

свързани предимно с техния подбор, библиографско описание, предоставяне на достъп, 

съхранение“ (стр. 12). 
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2. На много места в текста се използват дълги изречения, които затрудняват разбирането на 

твърденията. Например: 

 „Ако разбираме собственото си културно наследство в смисъла на установените от поколенията 

обичаи по отношение на схващания, начин на живот, обществени условности, естетически и 

други художествени норми и форми на изразяване, които са отчасти или изцяло възприети от 

следващите поколения, тогава интернет без съмнение е един от най-оригиналните приносители 

на това наследство днес, тъй като обемът на артефактите, продукт на съвременното световно 

културно, научно и информационно наследство в електронна форма постоянно нараства.“ (стр. 

6) 

 „Уеб, разгледана като технология за публикуване, повсеместното разпространение на уеб 

базираните информационни ресурси и концептуалната близост на голямата част от тях с 

известните артефакти, чието архивиране е добре познато (напр. книги, ръкописи), прави 

концентрирането върху WWW важна отправна точка.“ (стр. 17) 

3. Някои твърдения, свързани с общоизвестни понятия или проявления на новите информационни 

среди, са в известна степен неточни. Например: 

 „Системата WWW е, сама по себе си, натурален цифров културен артефакт, свойствен на 

цифровата среда, поради което и експлицитен за определяне на параметрите на поставените 

проблеми“ (стр. 17).  

Във връзка с горното може да се отбележи, че WWW е по същество екосистема от устройства, 

софтуер и услуги. От гледна точка на практиката тя е изкуствено създадена система за разпространение 

и достъп до „цифрови артефакти“, но сама по себе си не е „цифров културен артефакт“. 

 „Разгледано в светлината на една обща дефиниция за култура понятието за цифров културен 

артефакт може да бъде максимално широко и да включва много и различни обекти - от 

единичен обект като електронно списание, например, през различни услуги, дейности и 

средства като форуми за дискусии, бази данни, интернет публикуване до така наречените 

поточни (streaming) медии като интернет радио, телевизия, пряко видеопредаване, прехвърляне 

на файлове в реално време и т.н. (…) Преди всичко, ако приемем, че всеки обект заема 

определено място в пространството и поради това има локална природа, цифровите документи 

са електронни единици с локално съхранение, но глобален обхват. По този начин цифровите 

обекти са едновременно повсеместно разпространени, по силата на техния глобален обхват и 

универсално средство за архивиране на свидетелствата на културата, по силата на тяхната 

способност да представят културните проявления от всички други среди.“ (стр. 18).  

Във връзка с цитираното по-горе следва да се подчертае, че се открояват поредица от 

неточности:  

 медията „интернет телевизия“ не е обект, а технология (по-точно съвкупност от технологии) за 

разпространение на обекти (с различно съдържание); 

 „интернет публикуването“ не е обект, а дейност, асистирана от поредица технологии;  

 дори и да се приеме, че „всеки обект заема определено място в пространството и поради това 

има локална природа“ (макар в случая да се смесва „природа“ с „място за съхранение“), то 

определено не е точно да се твърди, че обектът има глобален обхват; по точно е да се отбележи, 

че има осигурен глобален достъп до него. 

 „Характеристиките на цифровите културни обекти могат да се допълнят и с 

обстоятелството, че те не са собственост, нито произхождат от определени културни елити 

– тази среда е дълбоко демократична – всеки може да бъде създател на културни артефакти 

в нематериална форма, използвайки компютър и мрежа.“ (стр. 19) 

  И относно това твърдение следва да се направи уточнението, че „цифровите културни обекти“ 

много често „са собственост“ и точно поради това проблемите с авторските права са съществени. 

Неточността се дължи най-вероятно на смесването между автор, авторство и демократичност на 

средата като потенциална възможност за авторство. 

  

  Направените по-горе бележки нямат за цел да омаловажават постиженията на труда, а само да 

посочат друга гледна точка по някои от повдигнатите въпроси и евентуално да послужат на дисертанта 

в бъдещи научни дирения.  
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Авторът на дисертационния труд формулира 8 приноса. Те са както следва (стр. 295): 

1. За първи път международният опит и достижения в областта на съхранението на цифрова 

информация са цялостно, систематично и подробно разгледани и синтезирани.  

2. По-широко са изследвани и проследени тенденциите в състоянието и развитието на 

българското електронно издаване и уеб публикуване и резултатите са изведени и анализирани 

по различни статистически показатели.  

3. Направен е опит за изработване на типология на електронните ресурси от българското 

информационно пространство и въвеждане на определени формални и съдържателни критерии.  

4. Направен е опит за разработване на критерии за определяне на включените в понятието за 

национални електронни ресурси с отдалечен достъп материали.  

5. Направен е цялостен и конкретно посветен на тези проблеми опит за преосмисляне на 

традиционните национални библиографски подходи и практики в светлината на 

предизвикателствата на отдалечените електронни ресурси и са предоставени реални насоки за 

тяхното разрешаване.  

6. Направен е опит за формулиране на методология и стратегии за осъществяване на процесите 

по подбор, събиране, обработка, съхранение и достъп до национални мрежови ресурси.  

7. Направен е опит за поставяне на основите на система за опазване на българското електронно 

наследство, чрез разработване на идеален и на реално изпълним модели за създаване на 

национален архив на електронни ресурси с отдалечен достъп и намиране на оптимално 

решение в рамките на наличните възможности.  

8. Предоставени са съвсем конкретни препоръки за оптимизиране и бъдещо развитие на 

процесите.  

Следва да се отбележи, че избраната тема е безспорно актуална, а дисертационният труд 

допринася значително за очертаването и търсенето на ефективни решения относно електронните 

ресурси с отдалечен достъп и породените от тях проблеми за националната библиография. В тази 

връзка се открояват следните приноси на труда: 

1. Описана е методология за осъществяване на процесите по подбор, събиране, обработка, 

съхранение и достъп до български мрежови ресурси, като са предложени критерии за 

определяне на включените материали с отдалечен достъп в система за национални 

електронни ресурси. 

2. Предложен е модел, свързан със система за опазване на българското електронно наследство 

на базата на реални възможности за изграждане на национален архив на електронни ресурси 

с отдалечен достъп. 

3. Преосмислени са традиционните национални библиографски подходи и практики според 

предизвикателствата, породени от отдалечените електронни ресурси, като са формулирани 

насоки за преодоляване на възникващите проблеми. 

4. Проследено е състоянието и са изследвани тенденциите в развитието на българското 

електронно издаване и уеб публикуване, като резултатите са изведени и анализирани по 

различни статистически показатели. 

 

ВЪПРОСИ КЪМ АВТОРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Какви разлики се открояват между идеалния модел, от една страна, и реалния модел, от 

друга, отнасящи се до система за опазване на българското електронно наследство? 

2. Какви са основните бариери пред изграждането на система за национални електронни 

ресурси с отдалечен достъп? 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

След обстойно запознаване със съдържанието на дисертационния труд и автореферата към него 

мога да направя извода, че той отговаря на нормативно поставените изисквания за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“. Трудът се отличава с: актуалност на темата; прецизност на 

проучените множество информационни източници; анализ на примери от практиката; оригиналност. 
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Препоръчвам за дисертационния труд на тема „Електронните ресурси с отдалечен достъп и 

националната библиография“ на Радослава Марио Стефанова да бъде присъдена образователна и 

научна степен „доктор“ по професионално направление 3.5 Обществени комуникации и 

информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография). 

 

 

 

24.03.2016 г.     

 

проф. дфн Оля Харизанова 


