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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ТАНЯ ЙОСКОВА КОЛЕВА 

 

редовен докторант към катедра Реторика, Философски факултет, 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, шифър и наименование на 

професионално направление 2.3 Философия, 

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

на тема:  

 

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯТА В 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ 

  

от проф. дфн Донка Александрова  

 

 

  Представената дисертация е уникална най-малко по три показателя: първо със 

своята тема – изследваща ефективността на бизнес комуникацията на българските 

неправителствени организации (НПО) от реторическа гледна точка; второ с 

методологическата си партитура, обединяваща теоретичeски, методически и 

социологически подходи за изучаване на един от най-ефективните инструменти за 

укрепване на гражданското общество – НПО и прилаганата от тях бизнес комуникация   

и трето – със самата личност на автора, принуден от обстоятелствата да преодолява 

много по-сериозни от обикновените препятствия и да достигне резултатите, на които 

сме свидетели.  

Количествено описание на дисертацията 

 

 Дисертацията е построена по стандартите на Закона за Висшето образование в 

обем от 259 стандартни страници. Авторката е приела класическата за подобен тип 

изследване структура, а именно: Увод, пет глави, Заключение, Библиография и 

Приложение. Библиографските източници са над 140 на брой – факт говорещ сам по себе 

си със своя обем. Много добро впечатление прави авторското социологическо изследване – 
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дълбочинно интервю с 102 представители на неправителствени организации за незрящи, 

чийто резултати притежават висока обществена ефективност. 

 Работата отговаря на законовите изисквания от формална гледна точка за 

присъждането на желаната образователна и научна степен. 

 

Личностни данни за автора 

 

 Таня Йоскова Колева си поставя за цел да обучава незрящи по бизнес 

комуникация. Затова й помага личният опит в това обучение. Тя се ограмотява 

компютърно една година преди завършване на средното си образование. Посещава 

курсове за работа под DOS, които се провеждат в НПО за хора със зрителни 

увреждания в продължение на пет години (1999 – 2004). Всяка година по около месец  

овладява умения и компетенции за работа с клавиатура, писане на български език 

фонетично и по БДС стандарт, умения за работа с латиница. Свиква да четe дълги 

текстове, постепенно увеличава скоростта на говорещата програма, както и 

способностите си по-бързо да асимилира текста. От собствен опит разбира разликата 

между редактиране на съобщение на брайл и съобщение на компютър. „Писането на 

брайл е трудоемко, споделя Таня Колева. Брайловата (пихтова) машина, натоварва 

ръцете, буквите са големи, изразходва се много хартия. При ръчно писане на брайлова 

плоча всяка буква трябва да се изпише ръчно с брайлово шило в зависимост от точките, 

които съдържа, толкова дупки трябва да се направят на листа ръчно...”  Тези детайли от 

биографията на докторанта са показателни за нейната неистова жажда за знание, 

принципност и последователност в преследването на духовната цел. Нейното 

многокомпонентно възходящо академично формиране до този момент съответства 

напълно на амбициите й за достоверност и легитимност на предоставените научни 

изследвания.  

  

Научни качества на дисертационния труд 

 

 Безспорно първият и основен въпрос за всеки един дисертационен труд е дали 

темата е дисертабилна. Точният отговор създава предпоставката за очертаването на 

профила на потенциалните научни приноси, задължителни за подобен тип разработка. 

В конкретния случай може искрено да се каже, че подбраната от Таня Колева тема е 

значима и заредена с необходимия теоретичен и приложен потенциал.  
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 Авторката си поставя за цел да изведе спецификите на писмената и устната 

бизнес комуникация в НПО за незрящи, на използване възможностите на интернет в 

процеса на работа в офисите, по проекти, а също така и да установи особеностите при 

създаването на текстове от писмени и електронни кореспонденции при спазване на 

изискванията за структуриране на нормите на административния (официално-деловия) 

стил. Тази цел се осъществява чрез конкретните задачи на главите в дисертацията. 

 

 Първа глава е посветена на теоретични постановки и съвременни проявления 

на бизнес комуникацията. В нея авторката въвежда основните понятия, с които ще се 

оперира в дисертацията: бизнес комуникация, видове бизнес комуникация, разгледани 

в диахронен план: хоризонтална – вертикална; вътрешна – външна; директна – 

индиректна, устна – писмена – електронна, монологична – диалогична). Стремежът да 

обхване всички видове бизнес кореспонденция заставя авторката да изследва както 

монологични, така и диалогични видове на бизнес комуникацията, интернет и 

електронна кореспонденция, нетикет, скайп, виртуални общности, социални мрежи. 

Съзнавайки все пак, че трябва да редуцира предмета на изследването си, тя поставя  

акцент върху кореспонденцията и скайп  - по-малко се занимава със социалните мрежи 

и виртуалните общности и тяхната обвързаност с НПО за незрящи. Таня Колева 

познава задълбочено научната литература по изследвания проблем и творчески прилага 

знанията си в процеса на анализа. Авторката много правилно е доловила състоянието 

на терминологична недоизясненост в бизнес комуникацията и взаимоотношенията на 

тази теоретико-приложна област с реториката. Затова се обръща към етимологията и 

приложението на двете терминологични полета. 

Във втора глава се изследва съвкупността от неправителствените 

организации в България, тяхната регламентация, видове и дейности. Авторката 

въвежда основни термини и понятия, представя дефиниции и класификации. На базата на  

правната регламентация на НПО се изследва тяхното място и роля в гражданското 

общество. Естествен е приоритетът на автора към НПО за незрящи. Като проследява 

множество изследвания по проблема за нестопанския сектор – фондациите, техните 

разновидности в държавен и частен интерес, Таня Колева достига до правилния извод, че 

„третият сектор организира, институционализира и материализира част от гражданското 

общество”. Тъкмо този принос към демократизирането на обществото предпоставя 

социалната значимост на разглежданата разработка. 



 4 

 Трета глава представя резултатите от проучване на езиковите и стиловите 

особености на деловата кореспонденция  в неправителствени организации в България. 

Таня Колева изяснява особеностите на бизнес комуникацията  в НПО, нейните 

видове, формати, канали. Авторката правилно определя разликите между 

организационна и бизнес комуникация, между административна и бизнес комуникация, 

както и различията на бизнес комуникацията от публичната и масовата комуникация.  

Изследвайки документална база от 100 писма авторката анализира общите и 

специфичните особености на писмената делова кореспонденция в НПО на езиково, 

стилистично и структурно равнище. Подходите към официално-деловия 

(административния) стил са лингвистично-реторични. Авторката с основание приема 

класификацията на А. Кондукторова (2007) за наличието на три под-стила: 

административен, законодателен и дипломатически. Изследването на 

административния стил се осъществява на лексикално, морфологично, синтактично и 

тексто-линглистично равнище. Много точно е наблюдението на авторката за наличието 

и необходимостта от клишета и шаблони в административния стил, където ролята им е 

различна от тази в останалите функционални стилове (научен, художествен, 

публицистичен). Същото се отнася и за безличната форма на глаголите, избягването на 

употребата на 1 л. мн.ч. (която е неподходяща за официалната писмена форма), за 

интернет неологизмите от рода на „логвам”, „ сейвам”, „ даунлоудвам” и т.н. 

Неопровержими са изводите, до които достига авторката, че езикът в деловата 

кореспонденция отразява промените в обществото и динамиката на глобализацията 

ражда клишетата, употребата на емотиконите, интернет съкращенията (на английските 

изрази) и пр. 

В четвърта глава се изследват специфичните особености на бизнес 

комуникацията в НПО. В анализа се достига до извода, че средната възраст на 

заетите н НПО за незрящи е 36 г. и преобладаващата част от тях са с хуманитарно 

образование. Сред анкетираните 102 сътрудници, служители и мениджъри на НПО 70.6 

% са с висше образование. Зададените в анкетната карта 20 въпроса са насочени към 

изясняване на използваните и предпочитани жанрове на писмената и устната бизнес 

кореспонденция и изобщо на бизнес комуникацията. Вниманието на авторката е 

привлечено от формите на кореспонденция при вземане на решение и при работата по 

проекти – т.е. от основните дейности на НПО. 

 В пета глава се изясняват специфичните особености на бизнес комуникацията 

между членове на НПО за незрящи с външни и вътрешни публики. Авторката 
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извежда основните изводи за специфичните особености на незрящите служители на 

НПО – необходимостта от перманентно обучение на незрящите при отчитане на 

динамичното развитие на технологиите, както и  дългосрочни стратегии за интеграция 

на незрящите в обществото.  

 Последните три глави са постижение на докторанта. Много важен приносен 

момент в дисертационния труд са социологическите проучвания (наблюдения, дълбинни 

интервюта и изводи), които авторката извършва лично. Претворени в практиката на Съюза 

на слепите в България, читалището на незрящите, училището за деца със зрителни 

увреждания, Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието, 

науката и младежта изводите от тези проучвания могат да помогнат значително както на 

стотиците незрящи хора в България, така и на активистите от останалите неправителствени 

организации. 

 Следвайки последователно дедуктивния принцип в дисертацията, авторката 

води своя анализ от теоретичния обзор, дефиниции и термини (т.е. от своя теоретично-

методологическа рамка) към практико-приложните социологически и реторически 

изследвания на бизнес комуникацията в българските НПО и конкретно в сдруженията 

за незрящи. Тя подчертава, че комплексният характер на предмета на изследване 

изисква интердисциплинарен подход. Осъзната и аргументирана е важната роля на 

неправителствените организации за укрепване и демократизация на гражданското 

общество. Във време на глобализация и бързото развитие на технологиите (най-вече на 

интернет), НПО и специално тези, които обединяват усилията на незрящите граждани 

(и всички хора с физически увреждания) стават особено актуални. 

   

Приносните моменти 

 

 Дисертационният труд на Таня Йоскова Колева представлява цялостен и много 

добре структуриран анализ на „Специфичните особености на бизнес комуникацията в 

неправителствени организации в България”. Той е своеобразна дисекция на най-

доброто, което е сътворено през последните петнадесет години в България в областта 

на бизнес комуникацията. Основание за това заключение ми дават и публикациите на 

Таня Колева в сборника „Съвременни реторически практики”, съставен и редактиран от 

доц. д-р Ив. Мавродиева, на който бях рецензент, както и статиите й в сп. „Бизнес 

секретар”.  
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 За първи път в научната литература се изследват и систематизират 

проблемите на бизнес комуникацията в НПО на незрящи и се осъществява 

интердисцилинарен анализ на езиковите и стилистичните, реторичните и 

комуникативните похвати на устната, писмената и електронната бизнес комуникация. 

Установяват се спецификите на бизнес комуникацията на незрящи, както и 

потребността от придобиване на реторични умения от представителите на всички НПО 

в България. 

 

 Известно е, че когато се оценява всеобщо признат даровит и трудолюбив автор, 

критериите за прецизност се повишават. Затова ще посоча едно несъвършенство, 

отказването от което само ще увеличи стойността на работата. Като всеки млад 

изследовател авторката не е преодоляла общата тенденция да се реферират научните 

източници безкритично, без да се даде коментар, оценка и мотивация за тяхното 

позоваване.  

 Независимо от това, смятам, че трудът на Таня Йоскова Колева съдържа всички 

качества на докторска дисертация с актуален, теоретико-приложен характер. Като се 

прекланям пред таланта и трудолюбието на авторката, предлагам на колегите от 

уважаваното научно жури да й присъди образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 2.3 „Философия”. 

 

 

 

6.04.2012 г. 

София                                                                                    Проф. д.ф.н. Донка Александрова 

 

 

 

 

 


