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 СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Иванка Тодорова Мавродиева-Георгиева 

за дисертационния труд на Таня Йоскова Колева, редовен докторант  

към катедра „Реторика”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”  

на тема 

 „Специфични особености на бизнес комуникацията 

в неправителствени организации в България” 

   

Дисертационният труд на Таня Йоскова Колева на тема: „Специфични особености 

на бизнес комуникацията в неправителствени организации в България” представлява 

задълбочено научно изследване; дисертацията е по актуални и значими проблемни 

области, имайки предвид развитието на бизнес комуникацията и ролята на 

неправителствените организации в гражданското общество. Дисертацията има комплексен 

характер, тя включва анализи на съвременни  комуникативни ситуации при използване на 

интердисциплинарен подход. Дисертационният труд съдържа заглавна страница, 

съдържание, увод, изложение (включващо пет глави), заключение, библиография и 

приложение; списък с публикации, приносни моменти, декларация за оригиналност; 

трудът обхваща 259 страници, а библиографията включва над 140 източника на български, 

английски и руски език. Текстът отговаря на структурните и съдържателни изисквания за 

дисертация, открояват се ясно отделните тематични области. Дисертационният труд е 

изготвен много добре в структурно, съдържателно и техническо отношение. Текстът е 

написан при прецизно използване на терминологията, налице е точно цитиране на 

посочените източници. Дисертационният труд прави много добро впечатление със 

стегнатото изложение, както и с четивността и ясния научен стил. 

Първите две глави от дисертацията на Таня Колева са теоретични и всяка една от 

тях е тематично обособена. Първа глава включва представяне на теоретични постановки, 

тук ясно са изведени от научна гледна точка разграниченията между реторика и бизнес 

комуникация; бизнес комуникация, делово общуване и делова комуникация; направени са 

уточнения относно етимологията, правописа  и обема на понятието „бизнес комуникация”, 
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както и обосновка на избора за използването на този термин. В първа глава докторантът в 

отделни раздели представя понятия, както базови, например елементите на комуникацията 

(с. 33-38), така и такива, които се отнасят до видовете бизнес комуникация (с. 39-45), до 

формите, разновидностите и функциите на бизнес комуникацията (с. 46-62). Тук 

проличават уменията на докторанта да въвежда ключови понятия, да очертава теоретична 

рамка, да установява с какви термини ще работи в следващите глави, в които са 

представени изследванията. 

Втора глава е ориентирана към представяне на теоретични постановки от няколко 

научни области относно неправителствените организации. Таня Колева показва умения да 

представя ясно дефиниции и класификации, дадени от учени в областта на правото и 

социалните науки (П. Бешков, Д. Горчилова, Р. Кършакова, К. Саркисян, Б. Байков и 

други); да изяснява какви критерии са използвани при извеждане особеностите на 

различните видове фондации. Таня Колева отделя резонно четвърти раздел в тази глава на 

мястото и ролята на НПО в гражданското общество (с. 78-80); като последният пети 

раздел от втора глава е посветен на това как бизнес комуникацията се проявява в НПО (с. 

80-88). Цитирани са автори, които са специалисти в тази област, както и актуална научна 

литература по въпроса, открояват се добрата теоретична подготовка и компетентността на 

докторанта.  

Таня Колева представя резултатите от изследванията в три глави, във всяка от 

които са използвани различни методи и уместното им използване е едно от предимствата 

на текста.  

Трета  глава включва резултати от проучване на езиковите и стиловите особености 

на бизнес комуникацията в НПО, като обектите на изследване са в три области: деловата 

кореспонденция, бизнес комуникация в НПО във виртуална среда и бизнес етикета и 

нетикета за служители и сътрудници в НПО. Посочените са колко писма и електронни 

писма са анализирани, представени са методите и стъпките на анализа. Интересен момент 

в изследването е анализът на езиковите и стиловите особености на бизнес комуникацията 

в НПО на няколко равнища: структура на писмата, съдържание, етикет, обръщения, 

начални фрази, заключения. При анализа на електронните писма са проучени базови 

структурни елементи, използването на емотикони и съкращения, както и спазването на 
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образци и етични норми. Таня Колева би могла да приведе повече примери и да направи 

повече обобщения в края на всеки раздел. 

Дисертационният труд на докторанта има научно-приложен характер, особено в 

четвърта глава, тъй като емпиричният материал, представен в резултат на анкетното 

проучване, прави изследването полезно именно за работата на неправителствените 

организации в България. Анкетната карта включва 20 въпроса, като целта е установяване 

на специфичните особености на бизнес комуникацията в НПО в България и замерване на 

тенденциите и нагласите на служители, сътрудници и мениджъри в НПО да използват 

устни, писмени, монологични, диалогични, традиционни и нови жанрове  и формати на 

бизнес комуникацията в зависимост от специфични дейности, комуникативни ситуации, 

комуникационни канали и цели. Таня Колева прави изводи относно това, че в работата на 

НПО се съчетават традиционни и нови жанрове, формати и средства, като новостите са в 

дейности, които са свързани с работа по проекти, при вземане на управленски решения, 

при подбор на персонал и при използване възможностите на интернет. След анализа тя 

установява, че служители и сътрудници в НПО използват все по-често относително нови 

жанрове като уъркшоп, информационен бюлетин и стандартизиран формуляр. Тя посочва, 

че сред специфичните особености на бизнес комуникацията в НПО се открояват 

недопускането на неформален език и стил; че има предпочитания към по-кратки 

диалогични формати като оперативките; че се съчетават директната и индиректната 

комуникация, устното делово общуване с писмената и електронната кореспонденция при 

вземане на решения; както и че се използват социалните мрежи за делови цели. 

Докторантът извежда като специфики на бизнес комуникацията в НПО в България по-

активното използване на кратки писмени текстове, както и динамичното протичане на 

диалогични формати; като подчертава, че електронната кореспонденция се прилага 

паралелно с писмената, а не я замества и измества. Анализът на резултатите в четвърта 

глава е направен коректно, проучването е задълбочено, като Таня Колева би могла в края 

на главата да направи по-категорични изводи. 
Пета глава е приносна и до голяма степен уникална в дисертационния труд на Таня 

Колева, тъй като в нея са представени резултати от проучвания относно специфични 

особености на бизнес комуникацията между членове на НПО за незрящи с външни и 

вътрешни публики. Такова изследване не е правено досега в България, особено като се 
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има предвид, че докторантът Таня Колева е незряща. Още в първия раздел на четвърта 

глава (с. 189-191) тя прави обосновка на избора на използваните методи, като това са 

дълбочинно интервю, външно наблюдение и включено наблюдение, а анализът е в 

няколко ситуации, а именно: създаване на текст за бизнес комуникация от незрящи чрез 

клавиатурата на компютъра; бизнес комуникация чрез електронна поща; бизнес 

комуникация през мобилен телефон, като последният раздел е посветен на това от какво 

обучение по бизнес комуникация имат нужда незрящите (с. 212-223). Основателно правя 

заключението, че тази глава освен приложна стойност, има и социален ефект, като 

показва, че Таня Колева като докторант умее да използва качествени методи на 

изследване при постигане на научна обективност от изводите, както и да поставя на 

дневен ред за научни анализи неизследвани и значими обекти.  

Дисертационният труд в приложението включва въпросник за дълбочинно интервю, 

отговори на дълбочинното интервю, анкетната карта, използвана в емпиричното 

изследване. Авторефератът е изготвен според изискванията, съдържанието му отразява 

вярно същността на дисертацията. Таня Колева показва умения за създаване и написване 

на научни статии, тя има 7 публикации по темата на дисертацията. 

Таня Колева е редовен докторант към катедра „Реторика” по шифър 05.01.13 

(Философия на културата, политиката, правото и икономиката), научно направление 

„Бизнес комуникация и реторика”.  Като докторант Таня Колева постепенно допълва 

знанията си в различни области, стъпвайки на базовото си филологическо образование и 

магистратурата по реторика, като усвоява поетапно и трайно знанията и след това в хода 

на комплексното проучване прилага точно методи от различни научни области. Тя е 

мотивирана и организирана личност, следва принципите на научната коректност. Таня 

Колева показва умения за работа в екип, тя участва в два научни проекта по НИС на 

Софийския университет и представи резултати от тях в публикации. Констатираните 

пропуски в трета и четвърта глава не омаловажават високата оценка, която давам на 

представената дисертация от Таня Колева. 

Дисертационният труд на Таня Колева покрива изискванията на Закона за развитие 

на академичния състав, Правилника към него, както и на Правилника за условията и реда 

за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски”, като основанията за този извод са следните: обогатени са знанията в 
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областта на бизнес комуникацията, особено по отношение на жанровете; показани са 

умения за прилагане на съвременни изследователски методи; успешно са анализирани 

емпирични резултати при коректно използване на изследователския инструментариум. 

Проучването на специфичните особености на бизнес комуникацията в НПО за 

незрящи представлява новост и принос. Обосновано са изведени особеностите на бизнес 

комуникацията в неправителствени организации за незрящи; като докторантът посочва: 

„удължаването на комуникационния процес; възникването на технически, технологични и 

семиотични бариери при декодиране на съобщенията; използването на специални 

програми на компютъра от незрящите, на говорящ софтуер” (с. 256).  

Научните приноси в дисертацията могат да се търсят и в умението докторантът да 

обобщава опита на НПО по отношение на различните комуникативни ситуации, 

жанровете и средствата, използвани от служители и сътрудници в НПО, когато 

осъществяват бизнес комуникация с вътрешни и външни публики, с бизнес организации и 

държавни институции.  

 

В заключение давам положителна оценка на дисертационния труд на Таня Колева на 

тема „Специфични особености на бизнес комуникацията в неправителствени организации 

в България” и напълно убедено препоръчвам на научното жури да присъди ОКС „доктор” 

на Таня Йоскова Колева.  

 

 

 

08 април 2012 г.    Подпис: 

      доц. д-р И. Мавродиева 


