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В условията на постинформационното общество и глобалната конкуренция 
много от традиционните фактори, допринасящи за конкурентоспособността на 
една бизнес-организация, намаляват или направо губят значението си. 
Същевременно други, доскоро подценявани, придобиват нова актуалност и 
значимост. Един от тези фактори е корпоративната култура и ролята й за 
мотивиране на персонала. 

От характера и качеството на корпоративната култура се определят не само 
базисни икономически показатели, които могат да бъдат “видени”, но и много 
“невидими” индикатори. Корпоративната култура днес е социален капитал, 
притежаването на който прави една организация печеливша и устойчива на 
натиска на околната среда. Но ако тя е подценявана или игнорирана от 
мениджмънта, то това е съществена предпоставка за намаляваща 
конкурентоспособност, дори за банкрута на тази организация. 

В дисертационния си труд колегата доказва, че корпоративната култура не 
само е под въздействието на различните прояви на човешка дейност, но и че тя 
също и то в нарастваща степен, определя естеството на тези прояви. Тази 
“рамка”, която създава корпоративната култура, в значителна степен определя 
уникалността на организацията, откроява я сред хилядите други в глобалното 
пространство, немалка част от които са на пазара с подобни продукти или 
услуги. Така тя се превръща в ключов атрибут от нестихващата нито за миг 
битка за конкурентно превъзходство, за спечелване доверието на различни 
публики. 

Но силата на корпоративната култура е и в това, че тя е могъщ фактор за 
мотивиране на служителите. Всяка организация днес се нуждае не просто от 



компетентни хора, съвестно вършещи своите служебни задължения - те са вече 
милиони на глобалните пазари и лесно могат да бъдат намерени. Но точно 
затова те вече не са достатъчни, за да я изведат на мечтаните от собствениците й 
върхови позиции. В епохата, в която навлиза света на бизнеса - епохата на 
креативната икономика, за да бъде там организацията се нуждае от креативни 
служители. Те, обаче, ще активират своите способности за генериране на свежи 
хрумвания и нестандартни решения само, ако идентифицират личните си 
стремежи с политиката на организацията, т.е. ако са мотивирани. 

Колегата аргументирано доказва: само ангажираните служители са в 
състояние да повишават конкурентоспособността на организацията; в условията 
на динамично променящия се свят комуникацията в организацията се 
превръща в ключов фактор за мотивиране на нейните служители; външните и 
вътрешните комуникации на организацията следва да са интегрирани, а 
мотивираните служители са носители на позитивни послания пред външни 
стейкхолдери. 

В този задълбочен труд са разгледани компетентно и ред актуални 
проблеми, засягащи голямата тема за корпоративната култура и значението й за 
мотивация на персонала - като същността и ролята на грейпвайна, концепцията 
“глас на служителя”, предпоставките за ефективни вътрешно-корпоративни 
комуникации и пр. 

Основателно  внимание е отделено и върху развитието на комуникациите 
вътре в организацията в условията на най-новите информационни технологии. 
Така социалните мрежи се оказват полезен канал  за подбор на персонал - много 
кандидати за работа търсят информация за бъдещия си работодател в тях, там 
общуват със служители на фирмата и се влияят от тяхното мнение. Колегата 
забелязва и динамиката в уебстраниците на съвременни компании - те се 
обогатяват с аудио и видеоприложения за промоции и презентации на 
продукти, като публикуване на електронни бюлетини, RSS, podcasts, нюзруум за 
журналисти  и др. Всичко това допринася за улесняване на общуването с 
различни публики (стейкхолдъри) и промотиране на компанията. 

От друга страна днешната компания разполага с интранет, който се 
превръща в нейния най-важен канал за вътрешна комуникация заради 
преимуществата, които носи: лесен достъп на служителите, адекватна и бързо 
доставяна информация, възможност за диалог, независимо от географското 
местоположение на служителите и пр. 

Читателят на този труд ще се впечатли от много сериозния и ерудиран 
подход на автора, от изключително богатата библиография (цитираните 
заглавия са 427, от които 35 на български език). Тя включва основни трудове по 



темата от световни имена - достатъчно е да се споменат Едгар Шейн, Мери Джо 
Хатч, Хофстеде, Ким Камерън, Робърт Куин, Ди Томазо и още много други, 
добре известни както в областта на социологията, философията, 
културологията, теорията на комуникациите, така и в света на големия бизнес. 

Трудът на Яница Димитрова е определен и значим принос в родната наука 
за публичната комуникация и в частност - за корпоративните комуникации. Той 
е убедително доказателство за големите възможности на интердисциплинарния 
подход при решаване на научни задачи, когато се прилага компетентно и 
фокусирано върху конкретна тема. 

Отчитайки високите качества на дисертационния труд “Корпоративна 
култура и конкурентоспособност. Ролята на комуникациите в организацията за 
мотивация на персонала и постигане на корпоративна идентичност” 
препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди образователната и научна 
степен „доктор” на Яница Петкова Димитрова. 

 

 

  
 
20.01.2012 проф. Здравко Райков 


