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ДАННИ ЗА ДИСЕРТАНТА:  

Познавам Гергана Фъркова като отличен преводач и добър познавач 

на немската литература и култура. Този интелектуален бекграунд се оказа 

и подходящата основа за надграждане в научно-изследователката й 

дейност. 

 

АКТУАЛНОСТ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА ТЕМА: 

Изрично ще подчертая дисертабилността на темата и избрания и 

успешно приложен компаративистки (съпоставителен) подход за 

разкриване модела на съвременното развитие и функциониране на бизнес 

комуникациите в международен план. Избраният ракурс – изучаване 

релевантността и ирелевантността на немските и българските мисловни 

стереотипи и типове бизнес поведение на фона на езиковите, културно-

историческите и народопсихологическите установки в стила на общуване и 

работа. Прави положително впечатление, че дисертантката творчески 

прилага съответните културни модели, адаптирайки ги към полето на 

собствените си търсения, като по този начин тя успява да направи работата 

си да звучи иновативно и да има не само теоретично значение, но и 

определен потенциал на научно-приложно познание. Като най-високата ми 

оценка е за творческото пресътворяване концепцията на Хеерт Хофстеде 

за културните различия. 

 



 

СТРУКТУРА, СЪДЪРЖАНИЕ И ПРИНОСИ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: 

Предложеният дисертационен труд на Гергана Фъркова 

ПАРАЛИНГВИСТИЧНИ И КУЛТУРНОСПЕЦИФИЧНИ 

ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРО-НЕМСКАТА КОМУНИКАЦИЯ В 

БИЗНЕС СРЕДА. СЪПОСТАВИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ” представлява 

интересно и проблемно изследване, което е базирано върху добро 

познаване на литературата по темата, най-добрите автори в областта на 

културната и бизнес комуникацията в световен план, както и върху 

задълбочено проучаване на възлови за проблема социологически 

проучвания. 

Дисертацията е в обем от 209 страници, позволяващи да бъде 

адекватно развита темата с оглед на поставените изследователски задачи и 

цели. Използвайки 146 литературни източника на кирилица и латиница, 

Фъркова успешно прилага принципа на интердисциплинността, де факто 

съчетавайки филологическия и социологическия ракурс с 

културологическата перспектива, за да покаже как особеностите на 

личното битие и народностите традиции в процеса на културното 

общуване водят до някои конфликтни ситуации, неразбиране и проблеми, 

чието преодоляване до голяма степен е плод именно на опознаване и 

осъзнаване законите на културната и бизнес комуникацията в 

глобализиращото се общество. 

В структурно отношение трудът е организиран в увод, заключение и 

пет глави или раздела, като всяка част е достатъчно ясно и красноречиво 

структурирана в съдържателно отношение, фиксирайки съществено важни 

моменти в контекстуалността на проблематиката. 

Смятам, че е от голямо значение за изясняване целите и задачите на 

дисертантката, че тя съумява точно и конкретно да формулира задачите, 

които си поставя, като едновременно констатира типичната ситуация. 

Например ще цитирам два пасажа, които са от ключово значение за 

разбиране смисъла и задачите, които си поставя Г. Фъркова:  

„Съществуват безброй примери за неуспешна или неправилна 

комуникация, в основата на която стои погрешно тълкуване на реакциите 



на събеседника. По същество директната комуникация е комплексен 

феномен, в който словесният език е само един от поредицата компоненти, 

които образуват значението.  

Не по-малко информация се съдържа в езика на тялото – в мимиката 

и жестовете, както и в културните модели на поведение. За 

безпроблемното общуване е необходимо правилно разчитане както на 

вербалните, така и на невербалните послания, зад които стоят „културните 

споразумения“ на обществото. В междучовешкото общуване еднакво 

важно е не само КАКВО казваме, но и КАК го казваме. Непознаването на 

културно обусловения контекст на общуването крие много подводни 

камъни. Различните норми, ритуали, ценностни системи, начини на 

мислене и възприемане оказват пряко въздействие върху интеракцията и 

могат да са причина както за провала, така също за успеха на потенциални 

връзки и партньорства между хора от различни културни среди. Когато 

познаваме културната идентичност на събеседника си, ние можем да 

развиваме успешни стратегии и да постигаме целите, които сме си 

поставили. Именно това е и крайната задача на настоящето изследване – да 

покаже основните различия между две култури и да допринесе за 

осъзнаване на спецификите на съответното поведение. По този начин 

партньорите от България и Германия ще се разбират по-добре и няма да 

бъдат засегнати от блокиращото действие на културния шок.” 

Често на практика е налице мълчаливото подразбиране, че доброто 

образование, професионалният опит и познаването на чуждия език са 

гаранция за успешен бизнес контакт, на практиката доказва 

несъстоятелността на подобни илюзии за автоматично разбирателство 

между партьяори, идващи от страни с различен културен бекграунд. Или 

както сочи Фъркова: 

„Множество езикови примери доказват характерните за немското 

словно богатство прецизност и детайлност при обозначението на отделни 

аспекти от едно явление. За българския език са характерни по-общите 

понятия, които обобщават множество значения, при необходимост от по-

голяма прецизност са нужни допълнителни лексикални единици. Това се 

проявява дори в правото, където българските юридически термини 

понякога са доста общи и изискват допълнителни лексикални единици за 

уточнение. При преговори българите обикновено трудно казват „не“ и 

често поемат ангажименти, които не могат да изпълнят, докато немците 



съгласуват дълго условията, формулирайки ги максимално еднозначно, а 

след това педантично настояват да се изпълни всеки пункт от 

споразумението. В този смисъл българите възприемат немците като 

лишени от въображение, като хора, които приемат всичко буквално, но в 

същото време ги уважават много заради тяхната коректност и 

благонадеждност като партньори. По отношение на справянето с 

конфликтите българите не обичат да говорят директно за тях, по-скоро 

дават замаскирани сигнали. От своя страна немците интерпретират 

индиректните сигнали буквално, те не разбират от намеци. Що се отнася 

до нивата на контрол немците развиват висока степен на съзнателност и 

честност, докато българите очакват постоянен външен контрол.” 

Съответно трябва да се отчитат и факторите имплицитност и 

експлицитност на речевото общуване, тъй като в действителност 

„Българската“ комуникация се характеризира с многозначност и 

кодираност на някои съобщения, изисква се „четене между редовете“, 

докато „немската“ се основава на ясни и точни формулировки, всичко се 

назовава с точното име, наличие на понятия за всяко нещо и всеки детайл. 

Това различие води до объркване: германците не очакват, че 

информациите са непълни и че човек винаги трябва да ги разглежда в по-

широк контекст, докато за българите немският стил е поредното 

доказателство за прекалено задълбочаване и липса на въображение.” 

Именно с цел подобряване процеса на бизнес комуникацията и 

средата за нея, Г. Фъркова търси и изследва значението не просто на 

езиковите норми и правила при доброто езико общуване, но се задълбочава 

в езика на тялото и изразителността на жестовете, в различните културни 

стереотипи и мисловни нагласи на българските и немските партньори.  

Като особено важно ще подчертая връзката, която докторантката 

прави между култура и език, език и мислене, емоционални и рационални 

нагласи на рцепиентите на отделните вербални и невербални послания. 

Поставен е и сполучлив акцент върху традиционно установените нагласи 

при българи и германци, като се набляга на съществени разлики в оценката 

на комплимента и справедливата критика, на назоваване или премълчаване 

на проблемите (като, оказва се, че в редица случаи ние, българите, просто 

„замитаме” проблемите до последния момент и се фокусираме в тях, едва 

когато ситуацията реално започва да излиза извън контрол), на 

разминаванията в очакванията за стила на общуване и дори стила на 



обличане при бизнес срещи, за да се стигне дори до преекспониране темата 

за гостопримеството за сметка на деловитостта и на приятелски-

любезното, но и недискретно навлизане в чуждото физическо и духовно 

пространство, без да се държи сметка за европейските норми на зачитане 

значението на личното пространство.  

Сполучливо е показано, че в следствие на културните различия едно 

положително послание може да се интерпретира като отрицателно. 

Какъв е изходът? Решението, посочено от дисертантката е: „...това 

недоразумение може да се избегне, ако и двамата партньори познават 

характерните за отсрещната култура модели на мислене и поведение. Ако 

българският управител преформулира въпроса си като съобщение за 

аргументирани стъпки, които планира да направи, за да постигне общи 

корпоративни цели, ще се покаже като инициативен, самостоятелен и 

отговорен мениджър. Така посланието му ще бъде интерпретирано 

положително и доверието към него няма да бъде накърнено. Германският 

му колега е добре да положи повече усилия за излизане от строгия делови 

тон. Ако му благодари за идеите и го похвали за набелязаните стъпки, това 

ще подсили добрите взаимоотношения и ще създаде още по-стабилна база 

на доверие.” 

Важен теоретически извод с практическо послание е, че в следствие 

на културните различия едно положително послание може, за съжаление, 

се интерпретира като отрицателно и това до доведе да реални негатини 

последици, а не просто да остане на нивото комуникативно 

неразбирателство. За авторката решението е, че подобно недоразумение 

„може да се избегне, ако и двамата партньори познават характерните за 

отсрещната култура модели на мислене и поведение (курсивът мой – 

Е.Л.). Ако българският управител преформулира въпроса си като 

съобщение за аргументирани стъпки, които планира да направи, за да 

постигне общи корпоративни цели, ще се покаже като инициативен, 

самостоятелен и отговорен мениджър. Така посланието му ще бъде 

интерпретирано положително и доверието към него няма да бъде 

накърнено. Германският му колега е добре да положи повече усилия за 

излизане от строгия делови тон. Ако му благодари за идеите и го похвали 

за набелязаните стъпки, това ще подсили добрите взаимоотношения и ще 

създаде още по-стабилна база на доверие.  



На мен особено ми допада, че Гергана Фъркова обръща сериозно 

внимание и на възлови за темата проблеми като властовата дистанция в 

българската култура и в немската култура, съответно измеренията на 

колективистичното и индивидуалистично начало и на показателите 

женственост-мъжественост в тях. Много добре са разработени – и то 

върху конкретни изследвания, аспектите за избягване на несигурността в 

същите две общества, а съответно – и за съществените разлики при 

изследване значението на дългосрочната, респективно, краткосрочната 

ориентация и полихронизма на българската култура, противопоставени на 

устойчивата тенденция към дългосрочна ориентация и монохронизъм на 

германската култура. 

 Единствената ми съдържателна забележка върху труда е свързана с 

усещането за липса на позовавания върху народопсихологическа 

литература у нас и в Германия, която само би обогатило съдържателно 

темата. Мисля също, че по-голяма лапидарност в представяне текста в 

таблиците би спомогнал да се загуби усещането на преповтаряне на места 

при анализа на отделни постановки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Приемам автооценката на Гергана Фъркова за приносите в 

дисертационния труд и ги оценявам като адекватни и релевантни на 

поставените от нея изследователски задачи. Авторефератът е направен 

съобразно с изискванията за съответната процедура, а десертантката има и 

достатъчно научни публикации по темата. Поради всичко казано дотук, и 

особено с оглед на заключението на дисертантката относно стимулирането 

на афинитет към синергия, водещо до познаването на 

културноспецифичните модели на мислене и поведение1, мога да обобщя, 
                                                             

1 „Темата за междукултурните различия е практически полезна, когато се разглежда в 

светлината на възможностите за синергия. При съвременната тотална глобализация 

изолирането и разделението е немислимо, затова е важно да се работи в посока как да 

предотрватяваме конфликтите и да учим един от друг, как да комбинираме и използваме 

различията, за да бъдем по-ефективни като цяло.  

Първата стъпка към стимулирането на афинитет към синергия е познаването на 

културноспецифичните модели на мислене и поведение, на ценностите, които 

организират и движат процесите в дадено общество. Втората стъпка е правилната 



че „паралингвистични и културноспецифични измерения на българо-

немската комуникация в бизнес среда. Съпоставително изследване” трябва 

да бъде оценено като дисертационен труд, осъществен качествено, с 

познаване на научната литература и с демонстрирани възможности за 

анализ  и търсене на конкретни отправни точки за подобряване нивото на 

добрата бизнес комуникация в условията на глобализиращия се свят, ще 

гласувам за присъждане на ас. Гергана Фъркова на научно-образователната 

степен „доктор”, като призовавам и всички уважаеми колеги, членове на 

Научното жури, да дадат своя положителен вот. 

 

 

16 юни 2016 г.                            проф. дфн Ерика Лазарова, 

 

                                                                                                                                                                                              
интерпретация и едва след това може да се говори за развитието на емпатия във 

взаимоотношенията и възможности за напасване. Новите форми на мениджмънт и 

организация вземат предвид и са производно на националните различия. Ако се 

игнорират културните особености, те се превръщат в скрити мини и неминуемо ще 

доведат до трудности и проблеми в комуникацията. Но когато различията се използват 

като ресурс, може да се очакват следните ползи: повече гледни точки към определен 

въпрос и повече мнения, повече идеи, повече интерпретации. Следователно определено 

ще се повиши креативността, гъвкавостта и ефективността при вземането на решения и 

справянето с проблемите. 

 


