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“Образът на жената-предприемач в публичното пространство: 
функционални и дисфункционални ефекти (сравнителен анализ на вестник 

“Капитал”, вестник “Пари”, списание “Мениджър” 
и списание “Жената днес” за периода  1999/2000 г. - 2009/2010 г.)” 

 

Времената се менят... Светът на бизнеса  вече не е място, запазено само за 
мъже - в него навлизат все повече представителки на прекрасната половина от 
човечеството. Технологиите на ХХІ век изискват все по-малка физическа сила, но 
поставят други предизвикателства - към чувствителността на човека, неговия 
интелект и креативност. Изисквания, иманентно присъщи на жените и 
неслучайно днес те се появяват в области, където доскоро са доминирали 
мъжете. Успешно реализиращи се бизнесдами отвяват доскоро ширещи се 
предразсъдъци и доказват, че те могат да бъдат успешни и сами да си осигуряват 
финансовата независимост и свободата, която само тя може да осигури. 

И още нещо - днес има достатъчно доказателства, че факторите, които 
доскоро са били в основата на глобалния икономически просперитет, вече  
изчерпват своите възможности. Налага се да се преосмислят десетилетия 
властващи модели на поведение и да се осъзнае обективната потребност от 
кардинална промяна в тях. На този фон реализацията на жените в полето на 
предприемачеството се очертава да се превърне в твърде ценен ресурс за 
постигане на просперитет: дейността на бизнесдамите позитивно се отразява на 
структурното преустройство на икономиката, създава работни места и 
съответно намалява ръста на безработицата, прави света, в който живеем по-
стабилен и сигурен. И това впрочем е забелязано от проницателни личности 
още в края на миналия век. За Тед Търнър - основател на телевизионната 
компания Си Ен Ен, властта в цял свят, включително финансовата, трябва да се 
намира в ръцете на нежната половина от човечеството. Само, ако тя е отдадена 
на жени, ще може да се промени коренно отношението между държавите, 
милитаризмът  ще отстъпи място на по-хуманни ценности и светът ще стане 
процъфтяващ и справедлив. За  шведския социолог  Пер Гартон десет хиляди 
години мъжка доминация са довели човечеството до ръба на унищожението и то 
не би могло да оцелее, ако не приеме бързо повече от стойностите, които жените 
ценят. Том Питърс - един от най-крупните изследователи на мениджмънта, 
прогнозира, че в бъдеще жените ще са управленци, защото това повече им 
подхожда и защото бизнеса трябва да стане по-малко твърд и повече гъвкав.  



Глобалната финансова, икономическа, социална и ценностна криза, която 
продължава да върлува на планетата, потвърждава перспективите, очертани от 
изтъкнати интелектуалци: днес не просто оцеляват, но и се развиват компании, 
управлявани най-вече от жени. Умни, образовани, комуникативни, 
проницателни, енергични, силни, уверени в себе си, преуспяващи, с 
разностранни таланти, успешно управляващи хора и пари, те постигат 
забележителни успехи в крайно некомфортна среда. Успяват не само да правят 
и управляват много пари, но и да съхранят своя чар и женственост. 

Ето защо реализацията на жените в полето на бизнеса не е само тяхно 
лично дело - то е поведение, което заслужава пълна обществена подкрепа. Не 
случайно то е и сред основните приоритети на Лисабонската стратегия на ЕС, 
ориентирана към превръщане на съюза в най-динамичната икономика в света, 
присъства и в ред други ключови негови документи. Пълноценната реализация 
на жената и в полето на бизнеса формира по-конкурентоспособна и социално 
сплотена Европа. Защото само с предпредприемаческа активност могат да бъдат 
създавани нови работни места, да се ускорява икономическия растеж, да се 
повишава качеството на живота във всяка европейска страна. 

На този фон дисертационния труд на Емилия Николова има не само 
теоретични, но и много съществени прагматични измерения - той е принос в 
осъзнаването на ключовата роля на съвременната жена в бизнеса на ХХІ век. 
При това от съществено значение е и факта, че докторантката е не само 
изследовател, но притежава и богат личен опит в областта на 
предприемачеството. 

Дисертационният труд е в общ обем от 460 страници, от които 195 
съдържат приложения. Библиографията включва 256 заглавия, от които на 
български са 161, на английски - 60, на руски - 9 и на немски - 20. Посочени от 
колегата са още 20 уебстраници на български език и 4 на английски език. 
Цитираните източници свидетелстват за интердисциплинарния характер на 
възприетия анализ и са представителни за изследваната от автора научна 
проблематика. 

Ще отбележа също, че трудът е обогатен и с илюстрации (9 на брой), 
графики (48), таблици (18), кодови матрици (153) на публикациите, които са 
били анализирани. Тези приложения са източник на богата допълнителна 
информация и са още едно доказателство за сериозната изследователска 
дейност, осъществена от Емилия Николова. 

Дисертационният труд включва увод, четири глави и заключение. Тази 
структура напълно покрива съдържанието и логическата обвързаност на 
поставените от колегата конкретни изследователски задачи. Разкрит е 



публичният образ на жената-предприемач, създаван от печатни медии в 
наблюдавания период, очертани са основните компоненти на този имидж. 
Системният по същество подход на колегата към темата в нейния цялостен 
социален контекст, е позволил да се покажат, както позитивите от определени 
модели на женско участие в бизнеса, така и негативите, които неизбежно се 
появяват при пристрастни, необективни, фрагментарни медийни изяви. За 
непредубедения читател достатъчно ясно се очертава и цената, която плаща 
цялото общество от тиражирането на неадекватни образци на поведение на 
жената-предприемач в публичното пространство. Същевременно е очертан 
богат и неизползван потенциал за оптимизиране на условията, които биха 
позволили една оптимална реализация на дамите в бизнеса. 

Докторантът показва богата ерудиция, отлично познаване на ключови за 
проблематиката на труда автори и проучвания. Това му е позволило да 
проникне отвъд повърхността на темата и да направи изводи, които имат както 
теоретично, така и определено прагматично значение. 

По отношение на приносите на автора - справката за приносите коректно 
отразява научните постижения на колегата. 

Като цяло трудът  “Образът на жената-предприемач в публичното 
пространство: функционални и дисфункционални ефекти” притежава 
необходимите качества, обогатява съществуващите знания и покрива 
изискванията за научно-образователната степен “доктор”. 

Убеден съм, че тази дисертация  ще представлява определен интерес за 
професионалната научна общност, за дами, които се реализират или искат да се 
развиват като предприемачи, а така също и за държавни институции, които 
имат непосредствено отношение към стимулиране на малкия и средния бизнес в 
България. 

Убедено препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди 
образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 3.5. 
“Обществени комуникации и информационни науки  (журналистика - Връзки с 
обществеността” на Емилия Николова. 

 
 

София, 9.04.2012 проф. д-р Здравко Райков 


