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Рецензията е изготвена на основание на решение за Научно жури, 

определено със заповед № 304/ 27.07.2017 г. на Ректора на Международно 

висше бизнес училище. 

Докторантът Саня Драганова Николич е представила пред научното 

жури тема, носеща белези както на глобалните визии по отношение на 

развитието на информационните технологии, така и на специфичния 

национален поглед. Разнообразната палитра на съдържанието придава 

необходимата актуалност и значимост на темата. 

Представеният за защита текст се състои от 198 стандартно 

форматирани страници, включващи увод, четири глави, заключение, 

приложения и заглавия на 260 използвани информационни източници. В 

дисертационния труд са намерили своето място 11 съдържателни таблици 

и 48 илюстративни фигури. Това говори, че докторантът познава добре 

предметната област и може да има приноси в нейното развитие. 

Цялостно оформеният текст отговаря на необходимите технически 

критерии за дисертационен труд. 

Съвременното информационно общество носи особени белези, които 

в частност го детерминират като динамично, мултинационално и даващо 

почти неограничен простор на евристичната и творческата информационна 

и технологична сила. Това с особена сила важи за страните в 

геостратегическите региони като Югоизточна Европа, където се намира и 

Република Сърбия. Протичащата днес социална трансформация притежава 

специфични информационни и комуникационни аспекти и измерения, от 

гледна точка на медиите и икономиката като цяло. Това допълнително 

определя избраната от Саня Николич тема като актуална в нашето 

съвремие. Разглеждането, изучаването и анализирането на проблемите по 

преминаването от масово производство към производството на уникални 
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потребителски услуги, както и радикалната промяна на икономическите 

структури са сред основните въпроси, стоящи пред нас. 

Интересът към избраната тема се обуславя и от непрекъснатия 

интерес към медийната конвергентност, защитата на интелектуалната 

собственост, интелигентността на управлението и нарастващите 

изисквания към предоставяните бизнес услуги. 

Направената по-горе фрагментарна аргументация, а и някои други 

несподелени съображения от теоретично и от практическо естество, 

определя тематиката на представения дисертационен труд несамо като 

като интересна и полезна за днешния ден, но и като перспективна за 

бъдещето. Изборът на темата на дисертационният труд е похвално смело 

авторско начинание, което според скромното ми мнение е доведено до 

един успешен финал. 

Смятам, че докторантът, подпомогната от своя научен ръководител, 

е направила сполучлив опит за правилно оценяване на разглежданите 

проблеми, въпреки тяхното динамично развитие от социална, научна, 

културна, политическа и икономическа гледна точка. 

Предметната област на дисертационният труд отговаря на научна 

специалност 05.02.18. Икономика и управление.  

Още във формулировките на главите и параграфите в съдържанието 

на дисертационният труд личи желанието на Саня Николич за по-широк 

обхват на направеното изследване и стремежът й за решаване на 

проблемите в онези компоненти на Информационното общество, които 

Алвин Тофлър детерминира като Сфера на силата и като Инфосфера. 

В представената ни дисертационна работа, докторантът достатъчно 

пространно е представила своя критичен поглед върху общите научни и 
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законови постановки на функционирането на медиите и тяхната релация с 

информационните и комуникационните технологии. Акуратно са очертани 

обектът, предметът, целта и задачите на изследването. Заслужава да се 

отбележи, че направените изводи надхвърлят изследването в национален 

мащаб и покриват широка гама от социални, културни, исторически 

фактори с несъмнено влияние за развитието на Информационното 

общество. Ето защо и комплексният методологичен подход, възприет от 

Саня Николич, доказва своята уместност. 

В първата глава от дисертационния труд е представена и изяснена 

терминологията на изследването като същевременно са разгледани 

основните съвременни тенденции и тяхното хронологично развитие при 

информационните технологии, Интернет икономиката и управлението на 

бизнес процесите. Направен е анализ на медийната комуникация, ролята на 

информационните технологии в организационните структури, 

оптимизацията на електронното обслужване и иновациите в разглежданата 

област, не само по отношение на Република Сърбия, но и в международен 

аспект. 

Във Втора глава авторът изследва съвременото понятие за медия, 

протичащите трансформационни процеси и перспективите в разглежданата 

област. В същата глава г-жа Николич анализира развитието на новите 

технологии в трите основни области на телекомуникационна дейност, като 

посочва на стр.65, че „Крайният резултат от тези революционни промени е 

дигитализирани телекомуникации с огромен капацитет за бързо пренасяне 

с помощта на „ителигентни“ терминали“. Обстойно са разгледани 

причините довели до медийната конвергентност, като са изведени техните 

основни характеристики и икономическо състояние. Анализирани са 

основните процеси – дигитализация, интеракция и глобализация, които 

според автора „пренастройват човешките сетива към усвояването на нова 



 

 

5 

метаморфоза на медийната култура – дигиталната култура“. Докторантът 

не е подминала и съществуащите проблеми по отличаващата се криза на 

идентичността в съвременната журналистика. 

В глава Трета, озаглавена „Информационните технологии и 

развитието на обществото”, докторантът е направила както един глобален 

и достатъчно обстоен преглед на значението и мястото на иновативните 

технолгични достижения за Информационното общество, така и богато 

информиран преглед за значението на цифровите технологии в Европа на 

21 век. Авторът убедително ни представя своята позиция, че 

„информационните ресурси и технологии, се явяват основа и движеща 

сила на прехода от индустриално към информационно общество ”.[стр.89] 

В същата глава са представени влиянието на информационните технологии 

върху културата на обществото, техните перспективи и тяхното 

нарастващо значение. Тук са отразени и възгледите на докторанта за 

ключовото значение на Информационното общество по отношение на 

електронното приобщаване и единния дигитален пазар. 

От важно значение за дисертационния труд е представеното в 

последната глава емпирично проучване за ролята на информационните 

технологии при развитието на бизнеса и при развитието на съвременните 

медии в Република Сърбия. Акуратно са отбелязани методите и 

инструментариума, използвани в хода на проучването, въз основа на които 

са анализирани получените резултати и са направени съответните изводи. 

Дисертационният труд завършва със стандартните заключение и 

препоръки, както и с няколко приложения. Докторантът е избрал методика 

за изследване, която е естествена за подобни случаи и дава отговор на 

предвидените и реализирани в дисертацията изследвания. 

Посочените от Саня Драганова Николич приноси на дисертационния 



 

 

6 

труд обогатяват съществуващите знания, по отношение на 

информационните технологии, в областта на икономиката (и в частност на 

медиите) като ни разкриват някои специфични регионални особености. 

Приемам основните научни приноси така, както ги е формулирала 

докторантът в своя автореферат. За мен особено значение сред тях имат 

онези, които са свързани с интелигентната част от общество, 

информираността и интелектуалното развитие на хората. 

Като цяло, разработката се характеризира с логичност на 

изложението и добра степен на задълбоченост на направените анализи и 

изводите от тях. 

Не установих плагиатстване и приемам, че трудът и приносите в 

него са лично дело на докторанта. 

Авторефератът на дисертационният труд отразява еднозначно 

съдържанието на изследването. Притежава всички необходими атрибути и 

на него може да се гледа като на завършено научно произведение. 

Представеният дисертационен труд не е лишен от допускането на 

известни слабости и грешки, свързани с детерминирането на 

ограниченията на изследването, които ще доведат до рафинирането на 

неговата прецизност, както и по-голямата взискателност при употребата на 

част от специализираните термини и означения. По съдържателната 

същност на дисертационния труд не бих могъл да отправя конкретни 

забележки или несъгласия с докторанта, защото избраната от нея тема 

предполага разнообразие от мнения и подходи. 

Отправените от мен забележки имат препоръчителен характер и не 

оказват влияние върху оценката ми за постиженията на докторанта. 

Цялостната оценка на научния труд позволява да се направи 
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заключението, че той притежава всички необходими качества и отговаря 

на изискванията на всички нормативни документи за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор”. 

В заключение изразявам убеждението си, че на нашето внимание е 

представен сериозен и задълбочен научен труд. Изброените качества на 

представената авторска дисертация, както и нейните научни приноси, са 

основания да дам „положителна оценка” и да гласувам „положително” за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Саня Драганова 

Николич. 

 

 

гр. София        доц. д-р Борис Борисов 

09.10.2017 г. 


