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Актуалност и значимост на разработваната тема 

 

В последните повече от десет години свикнахме на оценяваме актуалността на 

една дисертационна тема в нашата област по това, доколко тя отразява напредъка на 

информационните технологии и влиянието му върху едни или други библиотечно-

библиографски процеси. И това е правилно, защото бързите темпове на развитие на 

технологиите промениха съществено вида на информационните източници и особено 

начините и скоростта на достъпа до тях, а това стана причина за изграждане на нова 

комуникационна среда, в която библиотеките следва да намерят своето адекватно 

място. Именно в такъв контекст аз виждам актуалността и значимостта и на 

обсъждания днес дисертационен труд. Изследваната от Радослава Стефанова тематика 

е актуална и важна обаче не само защото анализира мощното навлизане в 

информационното пространство на т. нар. електронни ресурси с отдалечен достъп, със 

специфичните техни подвидови характеристики и особености на уеб средата, в която те 

се разпространяват и постоянно се възпроизвеждат, а защото тя ги разглежда като 

източници на национална памет, като културно наследство, което трябва да бъде 

надеждно и надлежно съхранено за бъдещите поколения. И което е по-важно тя 

обосновава с това необходимостта от преосмисляне в концептуален, технологичен и 

организационен план ролята на текущата националната библиография и особено на  



нейните информационни, документационни и архивни функции. Изборът на темата си 

самата докторантка мотивира съвсем правилно с необходимостта от изясняване най-

вече на предизвикателствата, които новите електронни документи поставят пред 

националната библиография и изискват нейната модернизация, за да запази тя ролята 

си на националноотговорен, професионално изграждан и високо релевантен 

информационен ресурс. Полезността и значимостта на темата на настоящата 

дисертация следва да се търси както в научноизследователски, така и в приложен 

аспект, защото тя може да послужи като база за изработване на политики, стратегии и 

дългосрочни проекти за развитието на българската национална библиография, с 

изпълнението на които да бъдат ангажирани управленските органи на най-високо ниво. 

 

Общо описание на дисертационния труд  

  

Представената за обсъждане дисертация се състои от увод, три глави, 

заключение, цитирани ресурси (278), цитирани уеб адреси (54), списък на използваните 

съкращения, списък на графиките, схемите и фигурите, посочени в текста и 2 

приложения, в общ обем от 339 страници. Отделните глави са сполучливо 

детайлизирани в логично свързани и допълващи се раздели и подраздели, което прави 

труда ясен и прегледен. 

 В Увода са обосновани актуалността и тематичния обхват на изследването в 

контекста на лавинообразното нарастване, непрекъснатата мобилност и изменчивост на 

електронните ресурси с отдалечен достъп в глобален мащаб и същевременно с това 

бързото изчезване на съществена част от тях, което поставя пред редица 

предизвикателства институциите, ангажирани с тяхното подбиране, идентифициране, 

библиографска регистрация, архивиране и пълноценно повторно използване. 

Очертавайки накратко тази световна тенденция докторантката определя целта и 

задачите на собственото си изследване, а именно да разгледа и анализира същността и 

развитието на електронните ресурси като концентрира вниманието си върху процесите 

на придобиването, обработката, архивирането и достъпа до тях чрез инструментариума 

на националната библиография. На базата на анализа на чуждестранната практика на 

библиографските агенции, на резултатите от редица международни проекти в тази 

област и на теоретичните публикации, докторантката си поставя задачата да изработи 

модел за създаване и функциониране на национален архив от електронни документи с 



отдалечен достъп, като вземе под внимание водещите международни постижения, 

характеристиките и средата, в която съществуват тези ресурси в България, а също и 

традициите в българската текуща национална библиография.  Ясно формулираните цел 

и задачи дават възможност на докторантката да определи коректно обекта, предмета, 

методите и структурата на изследването, както и хопотезите, които ще доказва чрез 

него. Не мога да не подчертая, че още в увода, чрез аргументацията на избора на темата 

и изведените параметри на изследването, си проличава компетентността на Радослава 

Стефанова по темата.  

 Първа глава „Електронните ресурси с отдалечен достъп – легитимна част 

от световното културно наследство” включва пет раздела, които разглеждат 

последователно различни аспекти, свързани с вида, функционирането, съхранението, 

управлението и културното значение на този нов вид информационни източници. Най-

напред са разгледани основните понятия, които дефинират новопоявилите се 

електронни информационни източници, като се посочват различните формулировки на 

едни и същи понятия и се обосновава възприемането като работен термин на понятието 

„електронен ресурс”. Представено е също разделението на ресурсите според 

разглеждането им като средство за научни изследвания (първични и вторични), според 

структурирането им в интернет (статични и динамични), според жанровото им 

разгръщане в уеб пространството (интернет портали, онлайн новини, институционални 

уебсайтове, лични и частни уебстраници – блогове и уеб дневници, чат форуми, 

поточни медии и др.). Обърнато е внимание не само на разнообразието на електронните 

ресурси с отдалечен достъп, но и на характеристиките на уеб средата, в която 

функционират, като ценното тук са и приведените статистически данни от различни по 

своя вемеви и териториален обхват изследвания. Отделно внимание е обърнато на 

разпространението на ресурсите чрез формите на електронното публикуване – е-книги, 

е-списания, бази данни, уеб издаване, като отново анализът е придружен с 

количествени данни, с цел да се проследят водещите тенденции.  

Вторият аспект на разглеждане на електронните ресурси - като неотменна и 

съществена част от националното и световното културно наследство, е твърде важен, 

защото очертава по-ясно връзката с темата на дисертацията. Тук те са представени не 

просто като нова и динамично нарастваща съставна част от информационното 

пространство, а като огледало на цялостното ни обществено развитие, като форма на 

публично себеизявяване и комуникация, като дигитално наследство и информационно 



свидетелство за времето, в което сме живяли. Значението на ресурсите с отдалечен 

достъп се изяснява и през призмата на Концепцията и Хартата за цифровото наследство 

и други документи и инициативи на ЮНЕСКО в тази област, с което се подчертава 

осмислянето на проблема за съхранението на електронните ресурси с отдалечен достъп 

в международен план. По нататък в първа глава съвсем логично следва изясняването на 

въпросите, свързани с: целите на съхранението на електронните ресурси, произтичащи 

не само от тяхната значимост, но и от тяхната изменчивост във времето и в средата, в 

която функционират; с проблемите относно трайното им съхранение – технически, 

правни, икономически и др.; с ролята на институциите на паметта, които са осъзнали 

необходимостта от преосмисляне на отговорностите си по опазване на културното 

наследство и могат да играят водеща роля в това направление, само ако приемат 

предизвикателствата, свързани с мрежовите ресурси и уеб и своевременно 

модернизират дейността си. В тази връзка в дисертационния труд са представени идеи 

от различни международни библиотечни форуми, които търсят решението на 

проблемите и чрез разгръщане на партньорства с не-библиотечни организации за 

съвместна дейност и информационни услуги. Най-съществено място в първа глава е 

отделено на анализа на международни концепции и стратегии, на резултати от форуми 

и изследвания, както и на множество проекти и инициативи за сътрудничество при 

изграждане на работещи модели за управление и съхранение на електронни ресурси с 

отдалечен достъп в различни страни и региони. Подробно са представени постиженията 

в тази област на редица страни в Европа, включително и чрез съвместни проекти и 

инициативи, приведени са данни от международни изследвания, представен е 

практическият опит на страни като Франция, Великобритания, Дания, Холандия, 

Швеция, Португалия, Естония и др. особено в сферата на придобиването на ресурси с 

отдалечен достъп чрез web harvesting и с изграждането на уеб архиви. Отделно са 

разгледани проекти и инициативи в тази област в САЩ, Канада, Австралия. 

Обобщената информация цели да акцентира върху различни модели на: събиране на 

ресурсите и създаване на авторитетни метаданни; организиране и управление на уеб 

архива; варианти за достъп до архивираната информация; преодоляване на авторско-

правни казуси; консорциуми и сътрудничества. Приносен характер в дисертацията има 

подготвената на базата на обобщението и анализа на чуждестранния опит Таблица 1., в 

която данните от 18 страни са синтезирани по седем показателя (отразяване на 

електронните ресурси в законите за задължителното депозиране; вид на включените в 

уеб архива електронни ресурси; начини на архивиране; критерии за подбор; 



възможности за търсене; използван софтуер; достъп до документите, обвързан с 

авторското право). Оценявам високо подходът на докторантката да използва същите 

показатели и при изясняване на българската практика и при изграждане на собствения 

си модел.  

Втора глава „Електронните ресурси с отдалечен достъп – проблеми и 

предизвикателства пред националната библиография” е структурирана така, че да 

ги представи като важна, динамично развиваща се и много специфична част от 

националния информационен поток, която според концепцията на ИФЛА за 

Универсалния библиографски контрол и обхвата и развитието на националната 

библиография следва да се възприема като неотменна нейна част. Различната природа 

обаче на електронните ресурси с отдалечен достъп (като липса на физически носител 

или завършеност на публикациите, бърза изменчивост и кратък живот на част от тях, 

силна зависимост от средата, в която функционират, поради наличието на множество 

вътрешни връзки и др.) поставя пред националните библиографски агенции редица 

предизвикателства, които изискват сериозно преосмисляне на дейността им в 

законодателен, технологичен и организационен план.  

Именно затова във втората глава отделно са анализирани въпросите, свързани с: 

- Депозирането на електронните ресурси и законодателното му регламентиране, 

като са изведени най-напред международните  принципи и препоръки, отнасящи се до 

обхвата на този тип ресурси, начините на придобиването им от националните агенции, 

отговорностите по архивирането и начините за достъп до архивираната информация, 

без да се нарушават авторските и сродните им права, а след това същите въпроси са 

разгледани през призмата на практиката на редица страни в света. Еднозначно се налага 

изводът, че понастоящем по-голямата част от страните в Европа, а също държави като 

Япония, Китай, Канада, Нова Зеландия са предприели мерки за законодателно 

регламентиране на дейностите по придобиване, архивиране и достъп до електронни 

ресурси. Осмислянето на мащабите на промените, настъпили в информационното 

пространство е довело и до създаването на закони, с акцент върху изследвания 

проблем, напр. във Франция „Закон за авторското право и сродните му права в 

информационното общество” (2006). Законодателната регулация е разгледана и във 

връзка с изясняване на въпросите, които произтичат от архивното съхранение и 

повторното използване на електронни ресурси и авторското право и са свързани с 

регламентирането най-вече на ограничения наложени върху достъпа до ресурсите от 

архива (по място на достъп, брой на потребителите за едновременно ползване, типа на 



потребителите и др. под.). Отново са разгледани най-напред международни документи 

и проекти на ИФЛА, TEL и др., следвани от данни за отделните страни. 

- Важен ацкент в дисертационния труд е поставен върху решаването на 

въпросите с подбора на електронните документи с отдалечен достъп в различните 

страни, като са изведени комбинации от критерии, а също е обърнато внимание на 

методите за осъществяване на подбор от националния и други домейни (пълно 

автоматично или подборно събиране), на програмните средства за осъществяване на 

процеса на събиране на ресурси. Разгледани са в тази връзка постиженията по проекти 

като PANDORA, MINERVA, INTERNET Archive и др. 

- Каталогизацията е друг аспект, засегнат във втора глава, който е разгледан в 

контекста на международните правила и стандарти за регистрация и идентификация на 

електронни ресурси. Откроено е значението на качеството на изходните метаданни в 

процеса на каталогизация на електронните ресурси от националните библиографски 

агенции, разгледана е ролята на Dublin Core за унифициране и миграция на метаданни,  

обосновани са четири нива на изграждане на метаданни – основно, разширено, 

обогатено и авторитетно. Подчертано е значението на контролните файлове като 

инструмент за саздаване на качествени метаданни. Обърнато е внимание и върху 

идентификационните системи от типа на ISBN, ISSN и DOI като потенциален източник 

за достоверна библиографска информация, подпомагаща създаването на метаданните за 

ресурсите. Много важен е акцентът, свързан с методите на каталогизация на 

електронните ресурси, защото именно чрез тяхното изясняване се открояват най-

отчетливо различията между традиционната каталогизация и тази на електронни 

ресурси с отдалечен достъп, към които може да се прилага автоматизирано 

каталогизиране и индексиране. Коренно различните характеристики на тези ресурси - 

липса на изначални стойностни метаданни като опорни точки за каталогизирането им, 

наличие на множество версии на един ресурс, поради изменението му във времето и др. 

изискват нови решения не само за процеса на каталогизация, но и за адекватното им 

отразяване в каталозите и базите данни.  

- Последният раздел във втора глава засяга въпросите, свързани с дълготрайното 

съхранение на електронните ресурси с отдалечен достъп и с организацията на 

електронни архиви, което докторантката с право разглежда и като едно от най-големите 

предизвикателства пред националните библиографски агенции. И тук забелязваме 

същия подход, използван във всичките части на втора глава – да се изведат общите 

принципи и стратегии, да се разгледат и обобщат международните документи и 



резултатите от по-мащабни проекти, които налагат различни модели и след това да се 

представят по-конкретни практически решения. Накратко са маркирани и разграничени 

предимствата на отделните стратегии и подходи при архивирането на електронни 

ресурси с отдалечен достъп като съхранение на технологията, емулацията 

(подражанието на технологията, в която е създаден ресурсът), миграцията (цели 

запазване на съвместимостта на цифровите обекти с най-новите технологии), 

капсулирането, нормализацията, репликацията, освежаването и др. Представени са 

също някои функциониращи системи за уеб архивиране като PANDAS (Австралия), 

Web Curator Tool (Великобритания и Нова Зеландия), Netarchive Suite (Дания), а също 

стандарти и ръководни принципи при уеб архивирането, обърнато е внимание на 

инструментите за търсене и индексиране в уеб архиви. 

 Трета глава „Българската текуща национална библиография и 

електронните ресурси с отдалечен достъп” цели разглеждане на състоянието и 

открояване на проблемите свързани с електронните ресурси в България, с оглед 

превръщането им в пълноценен обект на националната библиография. Анализът е 

базиран на параметрите, по които същите проблеми и предизвикателства са изследвани 

в международен аспект и в практиката на различните страни, което дава на 

докторантката по-голяма възможност за съпоставка и извеждане на максимално 

приложим български модел. 

 На първо място тук са представени състоянието и тенденциите в развитието на 

уеб ресурсите като за анализа са използвани и някои по-общи статистически данни от 

български източници за ползването на различни услуги чрез интернет, за броя на 

уебсайтовете в българския домейн и степента на нарастването им, за предпочитанията 

при използването на други домейни с българско съдържание, а за да се направят някои 

съпоставки по отношение на обема и развитието на изгражданите у нас ресурси през 

последните години, данните са сравнени и с чуждестранни изследвания.  

По подробно е разгледано състоянието на електронното издаване в България, 

като по липса на официална статистика по въпроса, са използвани данните от 

Националните ISBN и ISSN агенции, които както твърди и докторантката са в голяма 

степен надеждни и показателни за очертаване на действителната картина. Анализирани 

са количествени данни за електронното публикуване на книгите и продължаващите 

издания за периода 2011-2014 г. в различни аспекти: спрямо общата издателска 

продукция, според вида на носителя и използвания формат за разпространение, според 

жанровото им разпределение и тематиката, като по този начин се цели да се очертае 



общия им профил. При сравняването на продължаващите издания е разгледано 

съотношението между изначално цифровите ресурси и тези с паралелни версии и 

издания на физически носител, а също между тези с отдалечен достъп и тези на 

физически носител, направени са съпоставки по тип на изданията, по език и др. 

Анализът в тази част на изследването впечатлява с броя на прегледаните он лайн 

ресурси и със стремежа използваните данни да се сравнят и с други източници, да се 

огледат и съпоставят чрез различни разрези за да се изведат по-пълно типологичните 

им белези. 

Вторият раздел е свързан с подбора, събирането и съхранението на ресурси с 

отдалечен достъп у нас като поради липса на автентичен опит тук проблемите са 

очертани главно в законодателен, организационен и концептуален аспект и като 

възможни модели за институционално сътрудничество.  

Важен акцент в тази глава има разглеждането на въпросите за каталогизирането 

на електронните ресурси с отдалечен достъп в българската текуща национална 

библиография чрез осмислянето на възможностите за прилагането на международните 

стандарти за метаданни и използването на внедрената в Националната библиотека 

система COBISS. 

Най-големият принос на настоящата дисертация, според мен, е предложеният 

модел за изграждане на национален архив на електронни документи с отдалечен 

достъп, който се опитва да адаптира обобщения световен опит към българските 

традиции и практика в тази област. Моделът се позовава на очертаната правна рамка в 

сегашния закон за задължително депозиране на печатни и други произведения и 

предлага: обхват на включените електронни документи; критерии за подбор на 

мрежовите ресурси; примерни схема за осъществяване на регистрацията им в COMARC 

формат; правни, технически и организационни аспекти на съхранението и достъпа до 

ресурсите; инфраструктура на национален електронен архив с отразена  

последователност на свързаните процеси. Чрез модела се прави, макар и фрагментарен, 

опит да се прогнозират евентуалните ползи за оптимизиране дейността на 

Националната библиографска агенция и се очертава обвързаността на процесите с 

информацията, получавана от депозиращата институция, което е отразено по-детайлно 

и в Приложение 2 на труда.  

Заключението кореспондира със заложените цели, задачи и подчертава 

доказването на работните хипотези на труда. В него докторантката откроява изводите и 



проблемите, които произтичат от направения анализ, изразява гледната си точка за 

ползите от разработената тема на дисертационния труд. 

 Библиографията към дисертацията, наречена с право цитирани ресурси показва 

отговорния подход на докторантката да обгледа, изучи и представи в труда си голям 

брой източници по темата, предлагащи различни изходни идеи и практически модели, 

да отрази в него водещите международни документи, проекти и стратегии.   

 Основни научни и приложни приноси 

1. С висока степен на аналитичност е обобщен международният опит по 

придобиването, съхранението и повторния достъп до електронни ресурси с отдалечен 

достъп и са изведени водещите тенденции. 

2. За пръв път е направен анализ на състоянието и тенденциите в развитието на 

електронните ресурси с отдалечен достъп с българско съдържание като е приведена 

статистическа информация, която е анализирана по различни показатели. 

3. Значимостта на въпросите, свързани със събирането, трайното архивиране и 

осигуряване на постоянен достъп до електронните ресурси е представена в контекста на 

модернизацията на дейността на Националната библиографска агенция, която 

самостоятелно или в сътрудничество с други институции трябва да осъществи ролята 

си на институция на паметта. 

4. Разработен е концептуален модел за изграждане на електронен архив на 

ресурсите с отдалечен достъп, в който са набелязани и чисто практически 

технологични и организационни стъпки за осъществяването му. 

  Въпроси и препоръки 

 Както вече беше подчертано сред приносите на настоящата дисертация е 

анализирането на постиженията на различни страни в Европа и извън нея по 

отразяването на ресурсите с отдалечен достъп в националните им библиографии и 

предоставянето на достъп до сформирания от тези ресурси архив за ползване от 

потребителите. Бих искала докторантката в хода на защитата си да отговори каква е 

личната й преценка за това кой от изследваните модели на организация на тази дейност 

в чужбина би бил най-приложим у нас, като изхожда от особеностите и традициите в 

българската национална библиография и зараждащите се тенденции в електронното 

публикуване. Имам и препоръка настоящия труд да бъде публикуван като отделна 

монография, защото заложената в него информационна и концептуална рамка би била 

от полза и при бъдещи изследвания и с образователни цели. 

  Оценка на автореферата 



Представеният автореферат отразява отчетливо структурата и акцентите в 

съдържанието на дисертационния труд, откроява неговите приноси, изводи и 

направените на основата на изследването препоръки. 

  Публикации по темата 

 По темата на дисертационния труд са посочени 6 публикации, 2 от които са на 

базата на изнесени доклади на национални научни форуми. 

Заключение 

 Предложеният за защита дисертационен труд се отличава със следните 

положителни характеристики: 

- ясна и добре балансирана структура; 

- отлично изследвани теоретико-практически постижения и откроени 

проблеми, свързани с темата в международен план и чрез практиката на 

голям брой отделни страни; 

- отлично познаване на българската практика по темата и анализирането й на 

базата на собствено изследване, построено на данните от Агенцията, в която работи; 

- аналитичност на изложението; 

- отлична библиографска осведоменост, която личи при подбора и представянето 

на използваните източници. 

Всичко това ми дава основание да формулирам заключението, че той 

представлява самостоятелно научно изследване с важни теоретико-приложни приноси. 

Оценявайки актуалността на избраната тема, степента на обоснованост на научните 

положения, изводите и приносите, считам, че разработката отговаря на всички 

изисквания на Закона за развитие на академичния състав на Република България и 

давам своята положителна оценка за дисертационния труд като предлагам убедено на 

научното жури, след успешна защита, да присъди на Радослава Марио Стефанова 

образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5 

Обществени комуникации и информационни науки (“Книгознание, библиотекознание, 

библиография”).         

Член на журито:    

28.03.2016 г.                                                                Доц. д-р Цветанка Панчева  


