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                                                  СТАНОВИЩЕ 

 

на доц. д-р Георги Калагларски за дисертацията за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор” по 3.5.Обществени 

комуникации и информационни науки /Журналистика –Връзки с 

обществеността/ на Емилия П. Николова – „Образът на жената-

прпедприемач в публичното просранство - функционални и 

дисфункционални ефекти” 

 

Дисертацията на Емилия Николова е комплексно и задълбочено 

научно проучване в актуална, преди и, надявам се, все по-привлекателна 

проблемна област – образът на жената-предприемач в публичното 

пространство - функционални и дисфункционални ефекти. Изборът на 

темата е значим и предизвикателен, актуален и перспективен. Съдбата на 

съвременната българка, доказала по безспорен начин предимствата на 

своята еманципираност, е своебразен образец за  превъплъщенията на 

модерния човек. Тази българка, която по време на икономическия апогей 

на страната ни през 20-те и 30-те  години на миналия век, чинно и 

деликатно е пригласяла на мъжките бизнес страсти, днес е сред 

позитивните образци, които обогатяват и допълват не само с незаменим 

чар, но и с конкретни икономически резултати родните бизнес среди. 

 

Научният труд на Емилия  Николова трябва да се разглежда преди 

всичко като анализ на добре фиксиран проблем в конкретни периоди – 

1999/2000 г. и 2009/2010 г. Десетилетието, което разделя двата периода, е 

умело избрано – през това време в страната се осъществиха редица 

социални и икономически промени, които обогатиха характеристиките на 

демократическия преход. Точно тези промени бяха предизвикателство, но 

и възможност, жената-предприемач в нашата страна деликатно, но 

устойчиво, да навлезе в света на бизнеса,  да поразхлаби мъжката примка 

към парите и славата и да завоюва позиции сред успелите. Дори нещо 

повече – да прескочи отеснелите граници на родните икономически 

структури и сполучливо да навлезе в европейските и световните бизнес 

отношения. 

 

Дисертацията е представена в класическа композиция – увод, 

четири глави, заключение, приложения. Ясно и точно са дефинирани 

обекта и предмета на изследването, както и основната цел, която авторката 

си поставя. Изходната теза на дисертационния труд предопределя 

цялостното изложение – „публичният образ на жената-предприемач в 

България не е универсиален, а е производен на обществените 

/журналистическите/ представи и нагласи...”. Работната теза обогатява 

анонсите за превъплъщенията на жената предприемач, които Емилия 
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Николова анализира в избраните печатни издания. Точно формулирани са  

и работните хипотези, които се поставят в основата на изследването. 

Предизвикателно е формулирана третата хипотеза – използването на 

„модерни форми” в журналистиката е твърде дискусионно и самото 

понятие не е достатъчно изяснено. Използват се два изследователски 

метода, но те се оказват достатъчни за пространственият анализ направен в 

резултат на 153  изследвани публикации. 

 

Пространствен и убедителен е анализът в първа глава – 

състоянието на бизнес средата, влиянието на демографската криза, 

противоречивите тенденции в материалното производство, политиките на 

Европейския съюз и България и т.н. В изобилието от фактология и 

тенденции авторът не губи ориентация в преследването на основната си 

цел. Така логично идва  повествованието във втора глава, в която се 

откроява образът на предприемачът като основен фактор в бизнес 

комуникацията. Логично акцент се поставя върху характеристиките на 

жената като предприемач. Прецизно и с логическа проекция са 

представени гледните точки на различни изследователи. Като акцент се 

откроява отношението на обществото към жената-предприемач, като се 

откроява ролята на общественото мнение.  

Убедително, с логическа последователност и прецизност са 

представени компонентите на изследователския процес в трета глава на 

дисертацията. Избраните печатни издания имат различна периодичност, но 

се предполага, че тяхната тематична насоченост е обединяващият 

компонент, който предполага съпоставяне, открояване на специфични 

характеристики и извеждане на тенденции. Емилия Николова успешно 

създава, прилага и използва този подход. Сравнителният анализ на 

резултатите от направеното изследване респектира, както пространствено 

/изследвани са 658 броя/, така и с дълбочината на съпоставяне на рубрики 

и приложения, анализиране на жанрове, обем и илюстрации, области на 

реализация, емоционално отношение на авторите, степен на четивност. 

Направен е опит дори за изследване на степента на полезност за читателя, 

като за оценка на показателя се използва предварително посочена скала. 

Интерес предизвиква фактът, че е регистрирана само една публикация с 

„наличие на социална вреда”. През двата периода имаше не малко случаи, 

когато бизнес-дами разлюляха чувствително финансовото състояние на 

стотици български семейства. Интересно би било да се анализира и друга 

тенденция характерна за българския бизнес климат – до колко избраните 

четири печатни медии проследяват появата и развитието на жената-

предприамач у нас, нейното измъкване от сянката на „силния мъж” и 

превъплъщаване в нова социална роля – на силната жена. 
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Научният инструментариум е богат и прецизно подбран. Акуратно 

се цитират автори, извеждат се и се съпоставят теоретични тези, 

впечатлява и използваната литература, която е умело селектирана. В 

резултат на направения анализ Емилия Николова потвърждава две от 

хипотезите, които представя в увода на дисертационния труд. 

 

Научният принос на докторанта е формулиран правилно, коректно 

и аргументирано защитен в четирите синтезирани извода. Изразявам 

удовлетворение от тяхното цялостно представяне. 

 

Позволявам си да поздравя  научния консултант проф. д-р Здравко 

Райков, както и всички колеги от катедра „История и теория на 

журналистиката”, за успешната работа с докторанта Емилия П. Николова. 

      

 

Предложен е завършен академичен продукт, който отговаря на 

изискванията за дисертационен труд. Категорично препоръчвам на 

научното жури да присъди на Емилия П. Николова научната и 

образователна степен „доктор”  

 

 

 

                                                       Доц. д-р Георги Калагларски 


