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Рецензия 

за дисертационният труд на Емилия П. Николова на 
тема „Образът на жената-предприемач в публичното 
пространство: функционални и дисфункционални 
аспекти /сравнителен анализ на вестник „Капитал”, 
вестник „Пари”, списание „Мениджър” и списание 
„Жената днес” за периода 1999/2000 г. – 2009/2010г./” 
за получаване на образователната и научна степен 
„доктор” по професионално направление 3.5 
„Обществени комуникации и информационни науки” 
/Журналистика – Връзки с обществеността/  

 

 Предложената тема е изключително актуална с оглед 
на преминаването към нови условия на бизнес средата, 
която предполага повишена роля на предприемача и 
особено на жената-предприемач, нагърбила се с ролята 
на „искрата” в процеса на производството. Общество 
като нашето, недовършило прехода си към модерността 
и ефективната обществена организация на труда, е 
принудено да сменя и основните параметри на бизнес 
средата и да я адаптира към динамично променящия се 
глобален свят на нови предизвикателства и повишени 
обществени очаквания. Модерността отрича вековно 
изпробвани индустриални и семейни модели, променя 
ролята на отделния участник в бизнес процеса и 
включва в обществения дебат мълчаливи до скоро 
социални общности, придобили чрез интернет 
форумите и новите медии неочаквано високо 
артикулиран социален акцент, нови хоризонти за 
социално въздействие и обществено-правна подкрепа. 
Едностранното някога взаимодействие между бизнес-
предприемача и неговите служители и работници е 
станало многостранно, навлезли са нови и агресивни 
социални играчи, променила се е и конкурентната 
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среда като състезанието за средния и големия бизнес 
вече не е национално, а световно или поне европейско 
първенство. За да не се изостане в тази надпревара е 
необходима нов тип компетентност и бърза 
адаптивност, която предполага изграждането на нов 
тип мениджърски инструментариум, нов тип бизнес 
етика, отчитане на значението на публичния имидж, 
ПР активността и съгласуването на корпоративното 
поведение с аксиомите на обществената оценка и с 
доминиращите обществени ценности. Комплексността 
на проблема пред днешния български предприемач е 
очевидна. Още по-заплетен е казусът пред жената-
предприемач, която трябва да се пребори и с 
представата за отредената й извечна женско-майчинска 
роля и като най-отговорния фактор в семейната 
структура, където патриархалният българин може да си 
позволи да попийне и кривне, но едва ли го допуска за 
половинката си, призвана да е по-морална ог самия 
него.  

 В първата глава е проучена променената бизнес среда, 
очертани са новите задачи пред бизнеса и е осветлена 
ролята на социалната политика като условие и 
предпоставка за включване на жените в бизнес процеса. 
Анализирани са европейските социални политики и 
националната политика, предполагащи авансираното 
включване на жените в бизнес средата , тяхната 
подкрепа, защита и развитие като елемент от 
цялостното развитие на страната и на демографската 
ситуация, налагаща вземането на спешни и неотложни 
мерки. Приведените данни, критично представените 
констатации и предлаганите решения са обосновани и 
навременни и предполагат активното вмешателство на 
социалната политика на държавата като неизбежен 
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коректив на неблагоприятните демографски 
тенденции. 

  

 Втората глава очертава профила на предприемача и 
значението на общественото мнение за изработването 
на адекватна представа за жената предприемач. Тук 
ясно са очертани пречките пред реализацията на 
бизнес дамите в силно конкурентна, враждебна и 
понякога тъжно патриархална среда. Посочените 
бариери пред жената-предприемач са реални и са сред 
предпоставките, пречещи на обществото ни да се 
развива като цяло. Обективно са очертани социалните 
бариери пред реализацията на жената-предприемач и 
основателно е акцентирано върху ролята на пряката и 
опосредстваната комуникация при изграждането на 
образа на предприемача в социалния пейзаж и на 
бизнес дамите по-специално. Направените изводи /с.99 
- с.102/ са аргументирани и комплексни и очертават 
адекватна картина на ситуацията в съответната бизнес 
сфера. 

 Трета глава разглежда компонентите на 
изследователския процес. Очертани са разглежданите 
периоди като икономико-политически реалности и е 
направен паралел между 1999/2000 г. и 2009/2010 г.. 
След очертаването на топосите на изследването са 
проследени другите елементи на изследователския 
процес. Представени са разглежданите 4 медии като 
демиург на тематично детерминираната медийна 
реалност, както аргументацията и техниките на 
използваните методи – контент анализа и 
аксеологематичния метод като ценностно-семантично 
проучване на „тъканта” на публикациите.  

 В четвърта глава при анализа на публикациите във 
вестниците „Пари”, „Капитал”, списание „Мениджър”, 
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списание „Жената днес” са изследвани елементите на 
изградените образи в текстовете – типове аксеологеми, 
жанрове, тематични акценти, авторство, графичен 
дизайн, илюстриране и др. и са определени 
тематичните и ценностните доминанти. В прецизно 
поднесената „холограма” на активната медийна 
реалност в четирите издания е разгърнато широко 
„ветрило” от корелации и зависимости и са очертани 
основните функционални и дисфункционални ефекти 
при очертаването на медийния образ на жената –
предприемач в разглежданите издания. Изследвани са 
над 25 хил. печатни страници като в 153 публикации е 
фиксиран образа на жената предприемач и в 170 – на 
жената мениджър. Количественият и качественият 
анализ, направен съобразно изискванията на контент-
анализа и аксеологематичния метод и адаптиран от 
авторката за извеждане на статистически зависимости 
впечатляват със своята детайлност, прецизност и 
иновативност. Изводите на Емилия Николова за все 
още съществуващия разнобой при портретуването на 
жената предприемач са аргументирани, а направените 
критични констатации надхвърлят далече предмета на 
изследване и са показателни за състоянието на родната 
бизнес журналистика като цяло. Коректно направеното 
изследване ни дава възможност и да се запознаем с 
водещите ценности при обрисуването на жената 
предприемач, показва ни и кои са ключовите думи в 
заглавията при обрисуването на този образ, но и дава 
насоки за анализ на икономическата ситуация в 
периодите като цяло – ранжирането е недвусмислено. 
Доминират ключови думи като „бизнес”, „криза”, 
„жена”, „успех”, по-рядко се срещат думи като „семеен” 
и „мечта”.  
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 Цитираната и използвана литература включва 256 
заглавия, обемът на дисертацията е 277 стр като 
богатото приложение е от над 200 стр. То включва 
анализи, диаграми и таблици, детайлно аргументира 
направените изводи чрез приложените анкетни 
изследователски карти. Те дават един изключителено 
показателен първичен материал, който ни позволява да 
видим как от прецизно направеното емпирично 
наблюдение естествено се ражда обоснованото научно 
предположение и се формира комплексната картина на 
медийната реалност , която в еднаква степен отразява 
реалността, но играе и формообразуваща роля по 
отношение на житейската практика на социума. Езикът 
на дисертационния труд е точен и прецизен, 
цитирането е коректно, посочените научни приноси в 
автореферата съответстват на изискванията на закона и 
са правилно очертани.  

 Като изразявам задоволството си от този многопластов 
изследователски труд, съчетал няколко подхода на 
анализ и даващ заявка за сериозен 
интердисциплинарен опит да се осмисли един 
многостранен и флуктуиращ постоянно проблем, ще 
си позволя да отправя и някои препоръки. При анализа 
би могло да бъдат потърсени и по-дълбоките 
митологични аспекти на трайните образни стереотипи, 
залегнали в националната психология, фолклор и 
литературна традиция , които контаминират с черти в 
образа на днешната предприемчива българка и така да 
се очертае приемствеността или отсъствието й при 
портретуването на дейните жени. Между „българска 
майка юнашка” и Султана Глаушевица / Д. Талев/ и 
днешната жена-предприемач, която създава бизнес, 
гради семейство и отглежда потомство може би няма 
кой знае каква разделителна линия. Бих препоръчал и 



 6 

по-дефинитивно разграничение на ценностите - 
базисни и инструментални /по Милтън Рокийч/, за да 
не се приписват те просто като качества на 
предприемчивата българка. Разнобой има и в 
определянето на видовете аксеологеми / с.241/ като 
атрибутивни, релативни и структурни, което са 
характеристики на аксеологемата, както правилно е 
посочено преди това на с.146.  

 Но тези детайли не намаляват общото ми впечатление 
от този респектиращ труд и затова убедено 
препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди 
на Емилия Николова образователната и научна степен 
„доктор” по професионално направление „Обществени 
комуникации и информационни науки” 
/Журналистика – Връзки с обществеността/. 

 

София 10.4.2012 проф. дфн Милко Петров 

 


