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ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

Р Е Ц Е Н З И Я

От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов, ВСУ „Ч, Храбър”, катедра

”Администрация, управление и политически науки”, Научна специалност

„Организация и управление извън сферата на материалното производство”

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

„доктор“ по професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ ,

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното

производство“ на ВСУ „Ч. Храбър“

Автор на дисертационния труд: Жазира Тайтолеуовна Асанова

Тема на дисертационния труд: Управление на музеите за реализиране на

културната политика на Република Казахстан

в период на независимост

Основание за представяне на рецензията: участие в състава на Научно жури

съгласно Заповед № 63 от 20.02.2020 г. на Ректора на ВСУ „Ч. Храбър“ във връзка

с провеждане на защита на дисертационния труд за присъждане на ОНС „доктор“

на Жазира Тайтолеуовна Асанова

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд

Представеният дисертационен труд на Жазира Тайтолеуовна Асанова е в обем

от 216 страници и е структуриран в увод, три глави, заключение и списък на

използваната литература. Библиографията съдържа общо 158  източника, предимно

чуждестранни и интернет източници.
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Дисертационното изследване е посветено на проблемите на управлението на

музеите в рамките на реализиране на културната политика в Република Казахстан и

в частност на управлението на системата от музеи в страната..

Музеите като място за съхраняване на културната памет и културното

наследство са един от ключовите фактори за реализацията на културната политика

в новите условия. Социалните роли и информацията, закодирана в културния

обмен, посредством музеите предопределят в голяма степен културното развитие

на социалните прослойки и индивидуалните взаимодействия в търсене на новите

подходи към управлението и организационните форми на съвременното музейно

дело. В представената разработка се използват някои методологически и

изследователски подходи и методи по определени критерии за анализ и

надграждане на управленски практики в музеите като важен елемент на

културната политика на Република Казахстан. Това обуславя актуалността на

избраната дисертационна тема, като разглежданата проблематика освен другото е

недостатъчно проучена от гледна точка на новите реалности в развитието на

Република Казахстан като независима държава.

Методологията на изследването се основава на резултатите от проучването

на разработките на редица казахстански, руски, европейски и американски учени,

посветени на управление на музейното дело. Основният изследователски метод,

използван от автора, е сравнителния анализ, който се прилага и към множество

нормативни документи.

Като цяло може да се направи извода, че дисертантът притежава умения за

формулиране на нерешени научни проблеми за систематизиране на научни тези  и

за успешно провеждане на цялостно изследване. Авторът познава литературата и

постиженията в разглежданата научна област и нормативните документи в сферата

на културната политика и музейното дело в страната.
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2.Оценка на получените научни и научно-приложни резултати

Анализът на дизайна на дисертационното изследване показва, че логическата

му структура съответства на поставените цел и изследователски задачи и дава

възможност да се осъществят необходимите научни анализи и да се постигнат

конкретни научни и научно-приложни резултати.

По-конкретно, в увода коректно са разгледани организационните

предпоставки за развитието на управленските практики в музеите на Република

Казахстан. Изведени са направления, които фокусират разработката върху

конкретни въпроси относно проектиране на възможности за по-нататъшно

усъвършенстване на институционалното управление на музеите в социокултурен

контекст.

Коректно е формулиран изследователският проблем. Правилно са

дефинирани целта на дисертационния труд и поставените за решаване задачи.

Определени са обектът и предметът на изследването, както и авторовата теза.

Посочена е методологията на която се базира изследването.

Първата глава е посветена на теоретико-методологическия подход при

изследването на актуалните проблеми в процеса на развитието и модернизацията

на музеите в Република Казахстан.

Откроени са проблемни направления на управлението на музеите, както и

социокултурната мисия на казахстанските музеи за развитието на културни

ценности и политики в областта на музейните пространства и културното

наследство. Посочени са социалните аспекти и функции на музея като социален

институт, удовлетворяващ специфични обществени и индивидуални потребности.

Втората глава е посветена на общата характеристика на стратегическия

модел „Музейно обединение Казахстан” – в концептуален, структурно-регионален

и правен контекст.

Разглежда се ролята на музея, като институция за промяната и развитието на

политическата, икономическата и социокултурната среда, като аналитично се

представят виждания за усъвършенстване на организационните и структурни
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аспекти, както и икономическата обезпеченост на предстоящите модернизиращи

мероприятия в областта на музейния мениджмънт и маркетинг в съвременното

национално и културно развитие на Казахстан.

Заслужава внимание опитът на автора да адаптира инструментариума на

целевото и процесното управление като „организационно-правна форма” на

музеите в две направления „управление според резултатите” и „управление на

базата на потребностите и интересите”. В тази връзка авторът предлага матрична

структура (проектна и функционална) на управленския модел „Обединение на

музеите на Казахстан”. Направен е и опит (макар и не достатъчно професионален)

за използване на метода SWOT-анализ на факторите на средата, в която

функционира Музейното обединение на Казахстан.

Трета глава е посветена на платформата „Музейно обединение Казахстан”

като обект и субект на културната политика в страната.

Откроени са и основните направления според автора в работата на музейното

обединение в новите условия на независимост на Казахстан. Обосновава се идеята,

че създаването на Музейно обединение на Казахстан, като феномен за

демократизиране и модернизиране на управлението на културната сфера в

Републиката би било адекватен отговор на динамиката на съвременните глобални

процеси, в т.ч. широкото навлизане на информатизацията в управлението на

съвременното социокултурно пространство, както и необходимостта от очертаване

на иновационни пътища за развитие на управлението на йерархичната система за

управление на музеите в Казахстан, а също и необходимостта от усъвършенстване

на културно-комуникационното взаимодействие на музеите на различни нива –

международно, национално и регионално, с библиотеките и архивите за

съхраняване на историко-културното наследство.

В заключението са изведени 5 извода и са откроени 7 приноса на автора на

дисертационния труд.
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3.Оценка на научните и научно-приложни приноси

Преди всичко следва да се отбележи, че някои от изводите в заключението на

дисертационния труд също в известен смисъл имат приносен характер:

- необходимостта от прилагане на интегративен подход за усъвършенстване

културната политика на Казахстан;

- необходимостта от използване на спектър от методи за стратегическо

управление при модернизирането на системата на съвременните казахстански

музеи;

- постановката за ролята на казахстанските музеи, като ключов фактор за

съхраняване и популяризиране на културното-историческото наследство на

Казахстан

- предложението за изграждане на Музейно обединение на Казахстан, като

феномен за стратегическо управление и планиране на музейната сфера в страната.

В основни линии приемам научните и научно-приложни приноси,

предложени от докторанта със забележката, че някои от тях би трябвало да се

прецизират (приноси № 3, 4 и 7) в смисъл, че принос не са проучването и

изследването на даден въпрос, а получените резултати от това.

4. Оценка на публикациите по дисертацията

В дисертацията и автореферата е приложен списък със 7 публикации на автора

на руски  език, едната от които е в съавторство. Това показва, че е осигурена

необходимата публичност по проблематиката на дисертационния труд.

5.Оценка на автореферата

Представеният автореферат е в обем от 32 страници. Структуриран е в

съотвествие с изискванията на ВСУ «Ч. Храбър» и отразява адекватно

съдържанието, структурата и резултатите от дисертационния труд.
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6.Критични бележки, препоръки и въпроси

Към рецензирания дисертационен труд могат да бъдат отправени следните по-

съществени критични бележки и предложения:

1. Заслужават подкрепа усилията на докторанта да приложи инструментариума

на SWOT-анализа за анализ на факторите на средата в разглежданата сфера,

но за съжаление това е направено твърде фрагментарно, ограничено и в

крайна сметка непрофесионално, тъй като в самата таблица не са

разграничени еднозначно силните и слабите страни, възможностите и

заплахите. И най-важното не са очертани възможните стратегически

алтернативи и изборът на най-релевантната от тях с оглед конкретния обект и

субект на изследването.

2. Важно изискване за всяко сериозно дисертационно изследване е да се

формулират прецизно ограниченията/рамките на изследването по отношение

на обхват, предмет, индикатори, времеви хоризонт и т.н.

3. Независимо от демонстрираното от автора добро познаване на използваните

литературни източници и нормативни документи (които впрочем не са ясно

разграничени в литературата), най-новите научни публикации са от 2016 г.,

т.е. очевидна е необходимостта от актуализация на направените сравнителни

анализи.

4. В дисертационната разработка на не малко места има текстове с дискусионно

авторство, което не съответства на изискванията и стандартите на сега

действащия в Република България ЗРАСРБ и правилника за неговото

приложение.

В това отношение , от друга страна могат да се вземат под внимание

писмените декларации на дисертанта и на научния ръководител, че в труда

отсъства плагиатство.
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7.Заключение

Представеният дисертационен труд има характер на завършено научно

изследване. От изложението е видно, че докторантът е откроил нерешени и

частично решени проблеми в разглежданата сфера.  Показал е умения да

систематизира и критично да осмисля съществуващи научни тези и да заема

аргументирана позиция. Чрез използване на подходящ методологически

инструментариум предлага иновативни решения с приложен характер.

Това ми дава основание да предложа на членовете на уважаемото Научно жури

да присъди образователната и научна степен „доктор” в професионално

направление 3.7. „Администрация и управление”, по докторска програма

„Организация и управление извън сферата на материалното производство“ на

Жазира Тайтолеуовна Асанова.

.

9 март, 2020 г. Рецензент: ………………………

София (проф. д-р Павел Павлов)


