
 1 

 
Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я 

от 
проф. д-р ЕЛЕНА ПАВЛОВСКА 

 
относно дисертационния труд на Росица Марио Стефанова 

 
на тема:„ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕСУРСИ С ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП И  

НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОГРАФИЯ“ 
(научен ръководител: доц. д-р Антоанета Тотоманова), 

 
представен за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 
Книгознание, библиотекознание, библиография 

 
 

1. Обща характеристика и актуалност на дисертационния труд 

Електронните информационни ресурси, създавани както от външни доставчици на 

информация (издателства, учебни заведения, медийни структури, държавни органи), така 

и създавани и управлявани от самата библиотека, представляват резултати от 

културната, научната, политическата, обществената и друга дейност на хората и затова 

се възприемат като част от културно-историческото наследство на съвременното 

общество. Събирането и опазването на културните артефакти в електронен вид, 

определянето на материалите, които да станат обект на съхранение за идните 

поколения, подходите и критериите за техния подбор, библиографската обработка и 

управлението им поставят множество проблеми пред културните институции, в т.ч. пред 

националните библиотеки. Това е съществен за библиотечно-информационната теория и 

практика проблем, който все още не е анализиран задълбочено у нас. Дисертационният 

труд на докторанта може да се разглежда като стъпка в запълването на тази празнота. 

Всичко това определя значимостта и актуалността на представения 

дисертационен труд, чиято основна идея е да се анализират електронните ресурси с 

отдалечен достъп, подборът, събирането, регистрацията и управлението на ресурсите 

чрез включването им в националната библиография и електронния  архив. 

 

 2. Методика на изследването и характеристика 

на съдържанието на дисертационния труд 

 Методиката на изследването се базира на проучването на съвременното 

състояние на електронното съдържание, възможностите за осигуряване на 

библиографски контрол и каталогизиране в националната библиография и методите и 

начините за архивирането.  

В дисертационния труд са използвани следните методи на изследване: проучване 

на научна литература, анализ и оценка на документалните източници, систематизация и 

обобщение на получената информация, сравнителен анализ на получените резултати. 
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Представеният дисертационен труд е с обем 338 страници и е структуриран в три 

глави, увод, заключение, списък на използваната литература и интернет ресурси (278 

източника), списък на цитираните уеб адреси (54 източника), списък на използваните 

съкращения, списък на графиките, схемите и фигурите и 2 приложения.  

 В Увода е добре мотивиран изборът на темата, формулирани са обект, предмет, 

цел, работни хипотези на дисертационния труд. Определена е задачата на изследването, 

която всъщност е съвкупност от три важни задачи, чието решение ще позволи да се 

постигне поставената цел (1, анализ на съвременното състояние на процесите по 

регистрацията, обработката и управлението на електронни ресурси в българската 

библиографска и каталожна практика; 2, определяне на стратегически насоки за 

развитието на дейностите по събиране и опазване на националното цифрово 

документално наследство в съответствие с националните и световните тенденции; 

3, разработване на модел за създаване и функциониране на национален архив от 

електронни документи с отдалечен достъп, съобразен с международния опит и 

практики в тази област).  

Първа глава е посветена на многоаспектен анализ на електронните ресурси, 

представляващи елемент от културно-историческото наследство на човечеството, 

тяхното значение за съвременната култура. Ясно и грамотно са дадени дефиниции на 

понятията „електронен ресурс с отдалечен достъп“, „статично и динамично електронно 

съдържание“, „уеб архивиране“ и др. Представена е класификация на електронните 

ресурси по различни признаци. Посочени са причините, стимулирали появата и бързото 

развитие на електронното публикуване. Описани са основните етапи в развитието на 

електронното публикуване и най-разпространените му форми: електронно издаване, 

извършвано от традиционни издателски и медийни структури (е-книги, е-списания, бази 

данни и др.) и свободно уеб публикуване (създаване и разпространение на уеб сайтове, 

блогове, форуми и т.н.). Приведени са данни, характеризиращи тенденциите в е-

публикуването. 

Анализирани са проблемите, свързани с идентифицирането, събирането и 

съхраняването на уеб ресурсите, които са предизвикани от тяхната динамична природа, 

невинаги навременното разбиране на ценността на дадения артефакт, представен в 

цифров формат, липсата на ефективна технология за съхранение на цифровия 

информационен продукт, бързото му морално остаряване, правните проблеми. 

Подчертава се ролята на националните библиотеки, музеи и архиви като институции на 

културната памет. Формулирани са изискванията към тяхната дейност в процеса на 

събирането, съхранението, опазването на документите и културните артефакти в 

променената информационна среда и последващото библиографско обслужване на 

потребителите. 



 3 

Направен е подробен обзор на национални и международни проекти, препоръки, 

документи, резолюции и решения, приети на международни и национални конференции и 

форуми, акцентиращи върху различни аспекти на проблема за опазването на цифровото 

наследство: подбор, регистрация, достъп, заплаха от загуба или унищожаване, защита, 

съхранение. Разгледани са различни модели за международно сътрудничество в 

областта на архивирането на цифрови ресурси. Представен е практически опит на 

националните библиотеки на петнайсет европейски страни, на САЩ, Канада и Австралия 

в прилагането на национални програми за уеб архивиране. 

Втората глава е посветена на системата на националната библиография. 

Акцентът е поставен върху това, как промените, настъпили в издателския сектор, влияят 

върху правилата и стандартите, на които се базира националната библиография. 

Докторантът подчертава, че независимо от промяната на информационната среда и 

появата на все по-съвременни носители на информация, всички типове публикации 

трябва да бъдат предмет на Закона за задължителния депозит, независимо от техния 

формат. Като резултат от извършения анализ са представени данни за страните, 

включили електронните ресурси в своите системи за задължителен депозит. Разгледани 

са въпросите, свързани с авторското право. Характеризирани са критериите за подбор на 

електронните ресурси с отдалечен достъп, които се включват в обхвата на националната 

библиография и методите за тяхното събиране: пълно автоматично събиране на 

националния домейн, подборно събиране и получаване на електронните ресурси по 

силата на Закона за   

Другият важен проблем, разгледан и анализиран в тази глава, е свързан с 

каталогизацията на електронните ресурси с отдалечен достъп в националните 

библиотеки. Подчертана е необходимостта от адаптиране на съществуващите каталожни 

правила към новите условия и създаване на нови правила, позволяващи да се извършва 

качествен библиографски контрол върху нарастващия брой електронни ресурси. Важно 

значение за процеса на каталогизацията на е-ресурси и обмена на библиографската 

информация има качеството на изходните метаданни на ресурсите и тяхното 

унифициране на базата на единен формат. Представен е обзор на международните 

практики в това отношение. Проучени са и най-популярни консервационни стратегии, 

подходящи за различни типове данни и за различна работна среда, анализирани са 

интергрираните системи за управление на електронни архиви (PANDAS, британската Web 

Curator Tool и датската Netarchive Suite). Представени са и основните инструменти, 

използвани за търсене и индексиране на уеб архиви. 

 Ако първите две глави на дисертационния труд представляват добър и много 

подробен критичен обзор на електронните ресурси и проблемите, предизвикани от 

необходимостта от регистрацията и управлението им в националната библиография, 
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Третата глава е посветена на решаването  на тези проблеми у нас с цел да се пристъпи 

към изграждането на национален архив на електронни ресурси с отдалечен достъп. 

Анализирано е състоянието на електронното издаване и уеб публикуването в 

страната. Подчертана е тенденцията към нарастване на броя на регистрираните нови 

сайтове и увеличаване на дела на електронни книги и продължаващи издания, които 

нямат печатен аналог. Анализиран е българският електронен книжен пазар, на който 

субектите предоставят  електронни книги и популярни периодични издания. Увеличава се 

и броят на свободно достъпните научни списания в интернет. Предложен е списък от 

формулирани съдържателни и формални критерии за класифициране на ресурсите в 

българското информационно пространство. Анализирайки промените в Закона за 

задължителното депозиране, докторантката потвърждава, че България се приобщава към 

международните разпоредби в областта на законодателството за задължителен депозит 

на онлайн публикации и предлага архивирането на мрежовите продължаващи издания да 

започне с изданията, които до момента са идентифицирани от Националната агенция за 

ISSN. 

В трета глава е предложен организационен модел за създаване на национален 

електронен архив на ресурсите с отдалечен достъп, съобразен със Закона за авторското 

право и сродните му права с използване на възможностите на интегрираната 

библиотечно-информационна система COBISS, която позволява споделена 

каталогизация. Представени са и подробно са характеризирани основните технологични 

процеси (подбор и включване на електронните ресурси в Националната библиография, 

събиране, регистрация, съхранение, достъп до електронните ресурси), набелязани са и 

конкретни насоки за оптимизиране на тези процеси. Тази част от труда смятам за 

изключително важна, но също така препоръчвам нейното задълбочаване по отношение 

на детайлизирането на отделните процеси и конкретни дейности и онагледяването им 

със схеми, диаграми и друг илюстративен материал. 

Очакваният резултат от реализацията на предложения модел, според 

докторантката, ще бъде създаването на вътрешна система за подбор, събиране, 

съхранение и ползване на електронни документи и уеб ресурси в Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и създаването на Национален архив на 

електронните документи с отдалечен достъп (като на I етап се предлага да бъде 

обхваната националната издателска продукция в електронна форма). 

В Заключението на изследването се обобщават изводите, изведени в края на 

всяка глава на дисертационния труд и се подчертава необходимостта да се изработи 

общонационална стратегия за опазване на цифровото културното наследство. 
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3. Автореферат на дисертационния труд и публикации по темата 

Предоставеният автореферат е с общ обем от 38 стр. (формат А4) и съдържа: 

обща характеристика на дисертационния труд (обект, предмет, цел, задачи, основни 

хипотези, методи), структура и съдържание на дисертационния труд, кратко изложение на 

дисертационния труд, приноси, списък на използваните съкращения и публикации по 

темата. Авторефератът на дисертационния труд е достатъчно информативен, вярно 

отразява съдържанието на труда, основните постановки, формулираните от автора 

научни приноси и получените резултати. 

Публикациите по темата са 6, от които 2 са доклади на конференции (1 от 

докладите е под печат) и 4 статии в научни списания. Публикациите дават ясна 

представа за получените резултати и осигуряват необходимата публичност на научните 

приноси. 

 

4. Приноси на дисертационния труд 

Анализът на дисертационния труд дава основание да се посочат следните 

положителни резултати, научни и приложни приноси на изследването: 

- Обобщени са международният опит и постиженията в областта на съхранението 

на цифровата информация; 

- Проучени и систематизирани са опитът и актуалните тенденции в развитието на 

българското електронно издаване и уеб публикуване и българските инициативи в тази 

област; 

- Разработени са критерии за определяне на включените в понятието „национални 

електронни ресурси с отдалечен достъп“ материали; 

- Върху основата на направените изводи е предложен организационен модел  за 

създаване на национален архив на електронни ресурси с отдалечен достъп, с който се 

поставя начало на разработване на система за опазване на българското електронно 

наследство; 

- Формулирани и предложени са конкретни препоръки за оптимизиране и бъдещо 

развитие на процесите по събиране и опазване на национални електронни документи с 

отдалечен достъп. 

Следва да се изтъкне също, че в труда си докторантката показва задълбочено 

познаване на проблемите, свободно борави с терминологията. Използваните печатни и 

електронни източници на информация са цитирани коректно. 

 

 5. Критични бележки 

 Към представения дисертационен труд могат да бъдат формулирани следните 

критични бележки:  
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 Изключително голям е обемът на дисертационния труд, особено в частта на 

представянето на опита на чуждестранни библиотеки; 

 В Увода и в други раздели на дисертационния труд не са посочени 

ограниченията, наложени върху изследването;  

 В текста се срещат повторения, например, за дефиниция и свойства на онлайн 

публикации има идентични текстове в трите глави; методът за архивиране web harvesting 

е описан на стр. 23, 151, 250 и 256; 

 На стр. 187 повторно (както и на стр. 90) е описан европейският проект NEDLIB 

(неговата цел, мисия, участници, резултати и т.н.); 

 Заглавията на графики 1, 5, 7 и 8 в глава III не са формулирани достатъчно 

прецизно, а в графика 4 „Жанрово разпределение на е-книги“ се сравняват българска, 

преводна и учебна литература, което е неправомерно смесване на различни 

класификации; 

 Авторът допуска в текста някои неточности, например: 

- на стр. 37: „прекомерно увеличената абонаментна цена за рецензирани  

списания, особено в областта на науките и медицината”. (Медицината е също наука); 

- на стр. 38: „доставчици на бази данни EBSCO, OCLC предоставят е-  

достъп до данните, след като са били преобразувани в машиночетима форма, 

обикновено на CD-ROM или онлайн чрез интернет“. (Първо, бази данни вече не се 

предоставят на CD-ROM, това е остаряла технология. Само онлайн. Второ, щом онлайн, 

значи чрез интернет.); 

- на стр. 44: „Както комерсиалните, така и нетърговските издатели  

създават цифрови публикации, но също така и милиони хора, които не се смятат за 

издатели; полупубликувани материали като препринти, епринти и др. архиви, 

достъпни за ограничено ползване в рамките на определени общности като 

университети и научни дружества“. (Текстът не е редактиран и какво означава 

„полупубликуван“?); 

- на стр. 228: „Публикуването на научни списания със свободен достъп е  

вече утвърдена научно-издателска практика, ... ...т.к. позволява по-бърз и неограничен 

достъп до научни изследвания и по този начин повишава популярността на авторите 

и техния коефициент на влиятелност (импакт фактор)“. (Импакт факторът се 

определя само за списания. За оценка на авторите се използва друг показател.) 

 

6. Препоръки 

1. Предлагам текстът на дисертационния труд да се редуцира в по-малък обем 

при бъдещо публикуване на труда. 

2. Текстът на труда да се редактира, за да бъдат избегнати повторения, 

неточности и дълги, сложни, неинформативни изречения, като тези в средата на стр. 217: 
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„При присъждане на ISSN и особено на тези, разпространявани онлайн, Националната 

........ с ISSN, да отговарят на определени условия“. 

3. Графиките, схемите и фигурите да бъдат означени като „фигури“ и номерирани 

последователно от началото до края на дисертационния труд; 

4. Схема 2 вместо „Инфраструктура на национален електронен архив и 

последователност на свързаните процеси“ да бъде озаглавена: „Технологична схема за 

създаване и функциониране на национален електронен архив“. 

  

7. Заключение 

 Представеният дисертационен труд е в нова, интензивно развиваща се област, 

която изисква от автора сериозни и задълбочени теоретични познания в областта на 

разпространение на електронно съдържание. Трудът притежава необходимите качества и 

отговаря на изискванията за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, 

предвидени в Закона за развитието на академичния състав в Република България.  

 Критичните бележки, отправени към дисертационния труд, не намаляват 

стойността на получените резултати, изводите и препоръките, направени от 

докторантката, актуалността и значимостта на темата. Това ми дава основание да дам 

положителна оценка на труда и да предложа на уважаемото жури за дисертационния 

труд „Електронните ресурси с отдалечен достъп и националната библиография“ на 

Радослава Стефанова да бъде присъдена образователна и научна степен 

„доктор”. 

 

София, 3.04.2016 г.    Подпис: 

        

Член на научното жури 

       Проф. д-р Елена Павловска 

 


