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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. дпн Георги Любенов Манолов 

 член на Научното жури към Факултет  "Журналистика и масови 

комуникации"  на СУ "Св.Климент Охридски" 

 

Относно: дисертационен труд на Емилия П. Николова на тема: 

"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 – 2009/2010г.) за 

присъждане на образователна и научна степен "доктор". 

 

 

Разработения дисертационен труд е посветен на една актуална и 

същевременно неразработена от теорията интердисциплинарна тематика в 

нашата научна литература. 

Дисертационият труд е в обем от 460 страници (от които 195 са 

приложения), като в структурно отношение се състои от увод четири глави, 

заключение, литература (256 източника на кирилица и латиница), 

включително и много илюстрации (9), графики (48), таблици (18) и кодови 

матрици на всяка от регистрираната по темата публикации (153). 

Първото и най-общо впечатление от настоящия труд е, че авторът 

предлага логична, издържана и систематизирана стурктура на изложението, 

с която се демонстрира широка информационна и теоретична култура. Това 

проличава още в началото на дисертацията, в която точно е фиксирана 

основата цел на изследването: да се направи сравнителен анализ на образа 

на жената предприемач чрез неговото проследяване в четири печатни медии 

– вестниците "Пари" и "Капитал" и списанията "Мениджър" и "Жената 
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днес". В пряка зависимост от целта директно са формулирани няколко 

конкретни изследователски задачи, които са: изследване на процесите и 

явленията в съществуващата бизнес среда в глобален и национален мащаб 

като фактор за развитие на предприемаческия процес; ролята на научните 

трудове, литературните източници и медийни публикации, отразяващи 

общата рамка на публичния образ на деловата жена; дефинирани на 

основните характеристики на предприемаческия профил с акцент върху 

характеристиките, очертаващи профила на жената предприемач; изследване 

на проблематиката за медийното отразяване на публичния образ на 

предприемчивата българка; реконструиране на журналистическата рамка  

на изучаваните медии; и дефиниране на функционалните и 

дисфункционални ефекти на образ на жената предприемач в публичното 

пространство. Тоест поставените задачи съответстват на потребността от 

теоретико-приложно осветляване на проблема за образът на жената 

предприемач в публичното пространство, с което се отговаря на всички 

изисквания за разработка на дисертационна тема. 

Конкретната адатпация на поставените задачи намира приложения 

още в първа глава, която определено има ясно изразен методологически 

характер, защото третира състоянието на бизнес средата като важно условие 

за развитие на предприемаческия процес. Тук в един широк теоретик-

методологически аспект аналитично са разгледани ролята и мястото на 

бизнеса в глобален и национален мащаб, влиянието на множество фактори 

върху самата бизнес следа, в т.ч.  и демографската криза в България като 

задържащ компонент за развитието на бизнес – отношенията в страната. 

Откроява се и политиката на Европейския съюз и България, които са 

насочени към женското предприемачество в съвременността. Нещо повече – 

в тази глава детайлно са посочени най-значимите стратегии и планове на 

българската държава, с които се регламентират всички европейски 

изисквания за правене на цивилизован бизнес. 
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На аргументиран интердисциплинарен анализ в глава втора е 

подложен феноменът "предприемачески процес" и неговият основен фактор 

предприемачът. Чрез умело използване на историческия подход вещо са 

разкрити най-съществените характеристики на този процес, благодарение 

на което е очертан и основния профил на разглежданото понятие. В центъра 

на този анализ е понятието "предприемачество" ("предприемач") чрез които 

са разкрити неговите основни отлики, специфики и особености. В този 

смисъл по един много прецизен начин са изведени основните роли на 

жената в деловият свят, които са: предприемач (едър собственик), 

мениджър (ръководител), собственик на малка фирма (от няколко човека), 

участник в управленски процес на самата фирма и самонаета или работеща 

за себе си жена (обикновено в ЕТ). 

Не може да не изтъкнем старателното и конкретно цитиране на 

възгледите на различни чужди (Й.Шумпетер, П. Дракър, Ант.Гидънс, 

Ч.Бърнард и др.) и наши (Здр. Райков, Цв.Давидков, Г.Прохезки, А. 

Дамянова и др.) автори, което освен че е сериозен плюс на дисертацията, 

изрично говори и за добрата теоретична подготовка на докторантката. Един 

положителен факт, който смея да твърдя не е често срещано явление сред 

множеството кандидат-докторанти в обществените науки у нас. 

Съществено е да се подчертае, че в третата глава "Компоненти на 

изследователския процес" теорията е станала практика чрез посочения по-

горе методологически инструментариум, защото е направено 

съпоставително представяне на два кризисни периода в бългаската 

икономика (1999 г. и 2009г.) в границите на които са потърсени и 

ключовите предпостваки на предприемачеството в България. Това е 

извършено чрез изследване на публикации в медиите (вестниците "Пари" и 

"Капитал" и списанията "Мениджър" и "Жената днес"),  за да се представи 

по-задълбочено публичният образ на жената предприемач. А за пълнотата 

на изследването са въведени работни дефиниции на важни термини 
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(публикация, ключови думи, полезна площ и др.); на два типа единици за 

анализ (записни и контекстуални), както и на два вероятни сценария за 

излизане от кризата (т.нар. "мек" и "спонтанен" сценарий). И всичко това е 

вместено в една перфектна методологическа рамка, където централна роля 

заемат изследваните специализирани медии. 

С респектираща статистическа грамотност е извършен и сравнителния 

анализ на резултатите от проведеното изследване, формулирано като 

последна четвърта глава. Тук е обработена огромна по обем информация, 

която включва общо 658 печатни броеве (612 броя вестници и 46 броя 

списания) с общо 25 282 страници. Въз основа на това са направени редица 

заключения (по жанрове, по обем, по илюстративност, по област на 

реализация и др.) свързани с медийното "покритие" на жаната предприемач 

в България през годините 1999 и 2009г., както и съпътстващите ги 

функционални и дисфункционални ефекти. Като логичен завършек на 

дисертационния труд са изведени  и някои финални изводи и обобщения в 

заключението, каквито между впрочем има във всички части на настоящата 

разработка.  

Трябва да отбележим накрая, че определено си имаме работа с един 

млад и задълбочен изследовател, което се доказва не само от безупречното 

познаване на специализираната литература и широтата на анализа, но и от 

ненатруфения, елегантен и четивен стил  на представената дисертация.  

Разбира се, към дисертационния труд може да се отправят и някои 

критични бележки и препоръки, по съществените от които са: 

Първо. Би могло да се помисли за известно "свиване" на изложението 

особено в трета и четвърта глава, за да се преодолее сегашният му обем и 

излишното на места емпирично затормозяване с обременяващи съзнанието 

факти.  

Второ. Без да упражняваме субективна инвазия спрямо авторовите 

предпочитания, считаме че дисертационния труд щеше да има още по-
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големи достойнства ако в него бяха намерили място тезите и възгледите на 

българските учени проф. Св.Ставрев, проф. Ангел Ангелов, проф. Асен 

Ковачев и др. вместо поовехтелите постановки за предприемачеството на 

проф. Анна Недялкова. 

Трето. При една бъдеща преработка на темата няма да е излишно да 

се постави и отговории на въпроса дали е преодолим патриархалния 

консерватизъм на българската нация спрямо напористите бизнес изяви на 

жената – предприемач в съвременното общество, защото както е известно тя 

все още трудно се приема като равностен бизнес – партньор на мъжете. 

Като се основавам на току-що излоените положителни оценки за 

настоящия дисертационен труд препоръчвам на уважаемото научно жури да 

допусне до публична защита Емилия П.Николова и да бъде предоставена 

образователната и научна степен "доктор". 

 

 

 

12.04.2012г.                                                          Доц. дпн Георги Л. Манолов 

гр.София 


