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СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Мария Димитрова Великова, член на научно жури съгласно

Заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” № 63 от 20.02.2020 г.,

на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен

„доктор”, професионално направление 3.7 „Администрация и управление”,

докторска програма „Социално управление”

Тема на дисертационния труд: “Управление на музеите за

реализиране на културната политика на Република Казахстан в период
на независимост”

Автор: ЖАЗИРА ТАЙТОЛЕУОВНА АСАНОВА

Настоящото становище е изготвено въз основа на представени от

докторанта: дисертационен труд; автореферат; справка за приносите в

дисертационния труд; публикации по темата на дисертационния труд.

Представените материали съответстват на изискванията на ЗРАСРБ и

ППЗРАСРБ и Наредба № 12 на ВСУ „Черноризец Храбър“ за придобиване

на образователната и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на

науките”. Процедурата по защитата е коректно спазена.

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
В дисертационния труд е направено научно и практико-приложно

проучване на възможности за регулиране на развитието, управлението и

модернизирането на музеите в Република Казахстан, в контекста на

защитавана от докторанта позиция за необходимостта от създаване на

Музейно обединение в рамките на реализиране на държавната културна

политика.

Дисертационният труд е с обем 216 страници и се състои от увод,

изложение в 3 глави, заключение и библиография. Структурата и

методологията на изследването са съобразени с поставените във въведението

изследователски параметри. В съответствие с възприетата структура
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докторантът развива идеите си, потвърждава авторовата си теза и обосновава

своите приноси.

Докторантът познава литературата и постиженията в конкретната

научна област. Посочени са общо 158 източници – предимно чуждестранни и

интернет източници.

Във въведението се обосновава изборът на темата от гледна точка на

нейната актуалност и значимост. Дефинирани са целта, изследователските

задачи и защитаваната теза на дисертационния труд. Определени са обектът

и предметът на изследването. Посочен е използваният научен

инструментариум.

В трите глави на изложението са представени както теоретичните и

методологическите, така и практическите аспекти на управлението и

развитието на музеите на Република Казахстан, като са отчетени

въздействието на външни фактори.

В заключението по подходящ начин са обобщени проблемите,

разгледани в дисертационния труд, по-съществените изводи и резултати,

постигнати от кандидата.

Гореизложеното потвърждава дисертабилността на избраната тема, а

поставените цели и задачи – като заслужаващо подкрепа предизвикателство

и стимул за задълбочено проучване, оценяване и анализиране – с оглед

развиване на теоретически и методологически постановки, получаване на

значими практико-приложни резултати.

ІІ. ОБОБЩЕНИЕ НА ПО-СЪЩЕСТВЕНИТЕ СИЛНИ СТРАНИ,

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД

Научният труд съдържа теоретични обобщения и предлага авторови

решения и резултати с приносен характер, като по-съществени сред които

могат да се откроят:
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1) Направеното е комплексно изследване на музейната система в

Република Казахстан, от гледна точка на нейното място в съвременното

културно пространство на държавата.

2) Доказана е необходимостта от модернизиране и усъвършенстване на

музейната сфера, организиране на оптимален режим за функционалната

дейност на музеите, приемане на нормативно-правни и научно обосновани

управленски решения за бъдещото функциониране на музейната система в

Република Казахстан.

3) Разкрити са възможности за усъвършенстване на стратегическото

планиране, регулирането и управлението на музеите въз основа на

международния опит в музейния мениджмънт и маркетинг

4) Предложен е общодържавен управленски модел за Музейно

обединение на Казахстан като един от оптималните пътища за развитие на

регионалните музеи в новите условия. Същевременно са разгледани

концептуални, структурно-регионални и нормативни подходи за неговото

формиране.

Използването на предложените в дисертацията решения може да окаже

въздействие върху държавната културна политика на Република Казахстан.

Те са предпоставка за създаване на информационна база за осъвременяване

на общотеоретичната и методологическата основа за прилагане на

стратегическо планиране и развитие на музейната сфера в Република

Казахстан. Предложените решения ще могат да бъдат използвани като

теоретико-методологическа и практико-приложна основа при

разработването на определени нормативно-правни аспекти за управление на

културните програми, за реализиране на проекти за съхраняване на

историко-културното наследство на страната.

Формулираните в автореферата приноси, въпреки че се нуждаят от

прецизиране, са приемливи. Те са лично дело на кандидата и отразяват

неговите постижения. Приносите имат характер на обогатяване и

доразвиване съществуващи знания и приложение на научните постижения в

практиката.
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ІІІ. ОБОБЩЕНИЕ НА ПО-СЪЩЕСТВЕНИТЕ БЕЛЕЖКИ И

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДОКТОРАНТА
1) Направените от докторанта предложения и препоръки за

модернизация на музейната система в Република Казахстан биха могли да се

систематизират в наръчник или в методически насоки за практическо

използване.

2) Докторантът би могъл да се подовава в по-голяма степен на

съвременни литературни източници.

3) Освен, че търпят прецизиране, приносите би следвало да се

обособят като научни, научно-приложни и приложни.

Направените бележки и препоръки към докторанта не омаловажават

неговите постижения и не оказват влияние върху положителната ми оценка

за дисертационния труд.

ІV. АВТОРЕФЕРАТ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ

ТРУД
Авторефератът отразява релевантно структурата и съдържанието на

труда и акцентира върху най-важните моменти и резултати от

изследванията. Авторът има 6 самостоятелни публикации и 1 в съавторство,

които представят основни части на дисертационния труд.

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложеното до тук ми дава основание да приема дисертационния труд

за завършен, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния

състав в Република България и Правилника към него.

Налице са необходимите основания да препоръчам на членовете на

уважаемото научно жури да гласуват „за” присъждане на образователната

научната степен „доктор ”, професионално направление 3.7 „Администрация

и управление”, докторска програма „Социално управление” на Жазира

Тайтолеуовна Асанова.

09.03. 2020 г. Изготвил становището:

гр. Варна (доц. д-р Мария Великова)


