
 1 

СТАНОВИЩЕ 

за  дисертационния  труд на Яница Петкова Димитрова на тема:”КОРПОРАТИВНА 

КУЛТУРА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ. РОЛЯТА НА КОМУНИКАЦИИТЕ 

В ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА И ПОСТИГАНЕ НА 

КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ”  

За присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 3.5. 

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с 

обществеността) 

Член  на научното жури: проф.д-р Любомир Стойков 

 Поне три са посоките, в които трябва да се търси актуалността и значимостта на 

темата на дисертационния труд. Първо, теоретичното и прагматично изясняване на 

водещите аспекти на корпоративната култура днес – в условията на финансова и 

икономическа криза, е особено важно ( компаниите с високо развита организационна 

култура имат много по-реални шансове да оцелеят, да се адаптират и да преодолеят 

изпитанията на които са подложени). Второ, в съвременните условия на изострена 

пазарна и стопанска конкуренция огромно е значението на комуникационния 

мениджмънт за адекватното мотивиране на персонала и за изграждането на убедителен 

корпоративен имидж и на безупречна репутация. Трето, никога няма да „излезе” от 

актуалност потребността в бизнеса да се инфилтрират и отстояват ценности, символи, 

вярвания, ритуали и обичаи, които са фундамента на всяка корпоративна култура.  

 Дисертационният  труд на Яница Димитрова е в обем от 285 страници и осем 

приложения, а библиографията съдържа 431 източници. Структурата му включва увод, 

четири глави, изводи и заключение. Наименованията на главите са, както следва: 

„Корпоративна култура и конкурентоспособност”, „Организационни комуникации, 

мотивация и организационна идентичност”, „Анкетно проучване на българските 

фирми” и „Изследване на случаи (case study)”.  

 Целта, която авторката си е поставила е сериозна и интересна: да се разкрие 

ролята на корпоративната култура за засилване на конкурентните предимства на 

българските фирми в контекста на организационните комуникации и „лостовете” за 

изграждането на корпоративната идентичност. За предмет на изследователския интерес 

съвсем основателно е посочена обвързаността между корпоративната култура и 

комуникационните практики на организацията за мотивиране на персонала и 

постигането на конкретна идентичност. Добре е формулиран и основният проблем на 

дисертацията с поставянето на акцент върху значението на организационните 

комуникации за мотивацията на служителите и обосноваването на корпоративната 

култура като рамка, в която се гради организационната идентичност.  
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 Уместно е избран интердисциплинарният изследователски подход, който е ключ 

към вярната интерпретация и безупречния анализ. Методите, предпочетени от Яница 

Димитрова са основателни и благонадеждни: анкета с четири основни въпроса, 

изследване на случай (case study) и контент анализ на документи на организацията, 

мониторинг на публикациите за нея и др. Проучването е фокусирано върху няколко 

организации – „Дружба Стъкларски заводи” АД, Банката, Висше училище 

международен колеж и „Капрони” АД. 

 Дисертацията е написана старателно, задълбочено и доста обхватно. Авторката 

демонстрира завидни способности да проучва, систематизира и структурира водещи 

възгледи и школи както за самата корпоративна култура (респ. интерпретативния 

подход и подхода за изучаването на организацията като система), така и връзката 

между корпоративната култура и конкурентоспособността. В това отношение са  

показателни групираните най-популярни модели на корпоративната култура  и по-

конкретно на Едгар Шейн, Мери Джо Хатч, Мартин, Хофстеде, Кук и Лафърти, Ким 

Камерън и Робърт Куин, О`Райли, Чатман и Калдуел и др. Разгледани са научните тези 

и резултати от изследванията за взаимоотношението корпоративна култура – 

конкурентоспособност на такива сериозни теоретици като Денисън, Калори и Сарнин, 

Гордън и Ди Томазо, Марколидис и Хек, Денисън и Мишра,Фей и Денисън и др.  

 Научният синтез в труда на Яница Димитрова правомерно води до изводи, 

свързани с отговорността на организационните комуникации за създаването на 

идентичност и платформи на корпоративната идентичност; с корпоративния 

мениджмънт и комуникационния обмен между организацията и нейните ключови 

стейкхолдъри; потребността бизнесът и мениджмънтът у нас да осмислят ролята на 

професионалния ПР за просперитета на фирмата.  

 В дисертацията са заявени 6 приноса, кореспондиращи с връзката между 

организационната идентичност, корпоративната идентичност, идентификацията, 

корпоративния имидж, репутацията и стейкхолдърите на организацията и т.н. 

представени като теоретичен комплексен модел за засилване на конкуретните 

предимства; систематизиране на емпиричните изследвания на връзката между 

корпоративната култура и конкурентната способност на компанията; както и няколко 

приноса, конкретно засягащи българската фирмена практика – осъзнаването на тази 

връзка, ролята на вътрешноорганизационната комуникация и начините за постигане на 

организационна идентичност.  
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 Трудът на Яница Димитрова, разбира се, не е съвършен, но както казва Салвадор 

Дали: "Не се страхувай от съвършенството - никога няма да го постигнеш!”. Налице са 

някои теоретични, концептуални и структурни слабости. Темата е формулирана сложно 

(всъщност в нея са налице три достатъчно сериозни теми за отделни дисертации). 

Навярно, ако беше поставила акцент или разработила само една от тях, авторката щеше 

да бъде още по-екзактна в своите изводи и обобщения. Приносите биха могли да се 

формулират по-отчетливо. В този им вид, например, четвърти и пети принос звучат 

твърде общо и в известна степен размиват ефекта от наистина мащабната, качествена 

научно-изследователска работа. Има отделни лексикални и стилистични пропуски. 

Например, неприемлива за мен е думата „обозиране” (стр. 180). Като технически 

пропуск и структурно недоглеждане ще отбележа, че в автореферата е посочено, че 

дисертацията е от четири глави (стр.2), а те всъщност са пет, ако се съди по 

съдържанието на самия труд. Но пък изводите и заключението не са глава, а друг тип 

структурна единица, което пък означава, че в съдържанието на дисертацията погрешно 

е записано „Пета глава”... Имам и въпрос: защо точно тези четири организации са 

избрани за проучване – като обекти на изследване на случаи? 

 Посочените несъвършенства обаче са от второстепенен характер и не могат да се 

отразят на цялостното положително отношение към представения за защита 

дисертационен труд. Яница Димитрова е направила изследване, което обогатява и 

науката, и практиката в сферата на корпоративната култура, бизнес комуникацията, 

пиара, имиджмейкърството, комуникационния мениджмънт и др. Вземайки под 

внимание съвременността на този дисертационен труд, научната  задълбоченост, 

концептуалното мислене, убедителната аргументация, респектиращата библиография, 

както и важните изводи и приноси от мениджърски, комуникационен, културен и 

обществен характер препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” Яница Петкова Димитрова за нейната 

дисертация на тема:”Корпоративна култура и конкурентоспособност. Ролята на 

комуникациите в организацията за мотивация на персонала и постигане на 

корпоративна идентичност”.  

10 януари 2012 г. 

                                                                                           

                                           Проф. д-р Любомир Стойков  


