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УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Р Е Ц Е Н З И Я

От: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска, УНСС, факултет „Управление

и администрация“, катедра ”Публична администрация”, 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 „Социално управление“ 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
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1.Обща характеристика на представения дисертационен труд

Дисертационният труд на Жазира Тайтолеуовна Асанова е разработен в

обем от 216 страници и се състои от увод, изложение в три глави,

заключение и списък с използваната литература. Структурата и обемът на

дисертационния труд са определени от естеството на поставените цели и

задачи и представят авторската логика на изложението. Библиографията

съдържа общо 158  източника, предимно чуждестранни и интернет

източници.

Дисертационният труд поставя въпроса за управлението на музеите

в рамките на реализиране на културната политика в Република Казахстан.

Актуалността на предлаганото изследване насочва вниманието на

читателя към функционалната сфера на културата, за да се анализира

съвременния процес на развитие на музеите в Казахстан. Изложените от

автора съображения относно избора на темата правят разработката

несъмнено актуална и десертабилна. В уводната част на изследването се

съдържат необходимите реквизити за такъв тип разработки. Определени

са обектът и предметът на изследване, които са в достатъчна степен

хармонизирани: обект - републиканските и регионалните музеи като

културни учреждения, осигуряващи транслирането на историко-

културното наследство на Казахстан в рамките на държавните програми в

сферата на културата, а предмет - системата за управление на музеите в

рамките на държавната културна политика в Казахстан, включваща

механизми за регулиране, стратегическо планиране и формиране на

тяхната дейност (стр.4). Дефинирана е основната цел на труда: въз основа

на изучаване спецификата и тенденциите в развитието на музеите в

рамките на държавната културна политика в Република Казахстан през

периода на независимост да се изработят препоръки за модернизиране на
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музейната система и ефективност на организационно-стратегическото

управление на съвременните музеи (стр.5). На тази основа са изведени

шест изследователски задачи (стр.5-6), чиято последователна реализация

определя логическата структура на изложението.

Тезата на автора е, че спецификата на влияние на икономическата,

институционалната и социалната модернизация в страната през

последните години определя необходимостта от участие на органите на

държавното управление и организациите партньори в процеса на

регулиране на социално-икономическото развитие на музейните

учреждения, което на свой ред изисква да се прилага широк спектър от

методи за стратегическо управление с нормативно-правна и програмно-

целева насоченост в рамките на държавната културна политика.

Методологията на изследването се основава на проучване

разработките на редица казахстански, руски, европейски и американски

учени, посветени на управление на музейното дело. В изследването са

използвани теоретични и  методологически разработки, решения и

препоръки на национални и международни институции, а неговата

информационна база се изгражда въз основа на нормативни актове на

държавни и регионални органи. Основният изследователски метод,

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

множество нормативни документи.

Тук обаче следва да се посочи, че не са откроени ограниченията и

предизвикателствата пред изследването, което би предало на разработката

по-голям реализъм и дълбочина на анализа. Безспорно е обаче, че в хода

на изследването авторът демонстрира добра теоретична подготовка, с

осигурена релевантност на терминологията. Това ми дава основание да
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направя обобщението, че концептуалната рамка на дисертационното

изследване е добра основа за неговото успешно провеждане.

2.Оценка на получените научни и научно-приложни резултати

Структурата на дисертационния труд съответства на поставените

цел и задачи и “подсказва” за логическата последователност на

цялостното изследване, а всеки един от сегментите на труда е формулиран

и представен според изискванията за форма и съдържание.

Първа глава на дисертационния труд е озаглавена „Теоретико-

методологически подходи към изследване проблемите на развитието на

казахстанските музеи“ и е посветена основно на понятието „културна

политика“ по отношение на казахстанските музеи. В тази част са

представени философско-социални аспекти на проблемите в развитието на

казахстанските музеи и се анализира социокултурната мисия на музея и

нейната трансформация. За автора, перспективата за развитие на

казахстанските музеи днес се състои в способността и готовността им да

прилагат съвременните технологии в мениджмънта, разглеждани като

система от стратегии и тактики за управление на музея и това следва от

разбирането, че нивото на модернизиране на съвременните музеи се

свързва с трансформиране на структурата на музея, което да му позволи

по-успешно да се адаптира към съвременната действителност и

предизвикателствата на времето (стр. 17).

Втора глава разглежда теоретико-методологическите принципи за

създаване на Музейно обединение на Казахстан. Авторът анализира

концептуалния, структурно-регионалния и правния  подход към неговото

формиране от регионалните музеи начело с Националния музей на

Казахстан и предлага избор на управленска технология и механизъм за
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стратегическо управление на Музейното обединение. Самото създаване на

Музейното обединение на Казахстан се разглежда като нов етап в

еволюцията на концепцията за държавната културна политика в музейната

сфера, което ще позволи целенасочено въздействие върху логиката на

развитие на културните процеси в страната. Така стратегическото

управление на Музейното обединение на Казахстан се свързва с

концепцията за устойчиво и управляемо развитие на регионалните музеи,

което отговаря на целите заложени в държавните нормативно-правни

актове и програми за модернизиране в сферата на културата. Специален

акцент в тази глава е поставен на трети параграф, който анализира

стратегиите и технологиите за управление на музеите, които се разбират

като усъвършенстване  както на организационния и технологическия, така

и на икономическия механизъм на дейност на съвременните музеи.

Предложеният комплексен подход, според автора, създава широка

възможност за музеите да използват рационално всички налични средства

за решаване на поставените цели и задачи. В този смисъл Музейното

обединение на Казахстан е удачен модел за структурно усъвършенстване

на музеите в страната, който  представлява централизирана система за

функциониране на музеите, включваща регионалните музеи и

Националния музей на Република Казахстан като главен музей.

Третата глава разглежда предлагания управленски модел като

фактор за развитие на политическата, икономическата и социалната среда

на регионите, определя основните направления на работа на Музейното

обединение в новите условия и заедно с това разкрива необходимостта от

културно-комуникационно взаимодействие на музеите на различни нива –

международно, национално и регионално, с  библиотеките и архивите за

съхраняване на историко-културното наследство.
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Заключението на дисертационния труд е логичен резултат от

направения в трите глави анализ.

3.Оценка на научните и научно-приложни приноси

Дисертационният труд има своите приноси и не намирам основание

да подлагам на съмнение постиженията на автора.

Като заслуга на настоящия труд отчитам обстоятелството, че

разработката дава възможност да се осмислят в дълбочина теоретичните и

методологическите подходи за рационализиране процеса на стратегическо

управление на музеите и да се открои ролята и значението на съвременния

музей като една от най-важните социокултурни институции,

предназначени да се грижат за съхраняване на историко-културното

наследство.

Намирам за основателно да се твърди, че това е комплексно

изследване на музейната система  в Република Казахстан от гледна точка

на нейното място в съвременното културно пространство на страната,

което насочва вниманието към разкриване ролята на музея в системна

връзка със социалните характеристики на структурните ѝ елементи.

За приносен момент приемам препоръките за модернизиране и

усъвършенстване на музейната сфера, както и организиране на оптимален

режим за функционалната дейност на музеите. В разработката е

предложен  общодържавен управленски модел за Музейно обединение на

Казахстан като един от оптималните пътища за развитие на музеите при

новите условия, а трудът допринася за разкриването на концептуалните,

структурно-регионалните и правните подходи за неговото формиране.

Обобщената оценка на дисертационния труд е, че изследването на

Жазира Тайтолеуовна Асанова се отличава със сериозност и
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задълбоченост. От гледна точка на практиката, част от  резултатите от

изследването биха могли да имат дългосрочно значение, спомагайки за

създаване на съвременна информационна база за укрепване на

общотеоретичната и методологическата основа за прилагане на

стратегическо планиране и развитие на музейната сфера в Казахстан.

Заедно с това, те биха могли да бъдат използвани като теоретико-

методологически основи при разработването на определени нормативно-

правни положения за управление на културни програми, за реализиране на

проекти за съхраняване на историко-културното наследство на страната.

4. Оценка на публикациите по дисертацията

Към автореферата е приложен списък с публикациите на автора,

свързан с темата на дисертацията. Списъкът включва общо 7 публикации

на руски език, което показва, че е осигурена необходимата публичност на

изследователския процес във връзка с разглежданата проблематика.

5.Оценка на автореферата

Авторефератът е разработен в обем от 32 страници и представя

синтезирано съдържанието на дисертационния труд. Той е разработен

съгласно изискванията на ЗРAСРБ и съдържа необходимите атрибути.

6.Критични бележки, препоръки и въпроси

Обстоятелството, че това е едно от първите проучвания на

съвременните казахстански музеи в контекста на социално-културната

динамика на механизмите и факторите в общественото и държавното

развитие в условията на независимост, ми дава основание да отправя
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препоръка за задълбочаване и надграждане на постигнатото в

настоящето изследване.

Наред с това, обръщам специално внимание на автора, че при

използването на чужди текстове, това следва да се упомене в текста като

цитат и в библиографията. В противен случай текстът може да се приеме

за несъответстващ на изискванията на ЗРАС.

Заключение

Най-общо казано, представеният за защита дисертационен труд има

характера на завършено научно изследване, а получените научни

резултати имат приносен характер. Това ми дава основание да заключа, че

дисертационният труд отговаря на Закона за развитие на академичния

състав и Правилника за неговото приложение. Предвид на гореизложеното

изразявам положителна оценка на дисертационния труд на Жазира

Тайтолеуовна Асанова и препоръчвам да й бъде присъдена

образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление

3.7. „Администрация и управление“ , Докторска програма „Социално

управление“ на ВСУ „Ч. Храбър“.
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6 март, 2020 г. Подпис: ………………………

София (проф. д-р Поля Кацамунска)


