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І. Обща характеристика на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд на тема: „Развитие и използване на 

информационно-комуникационните технологии в Република Сърбия“ от Саня Николич 

е разработен съгласно академичните изисквания и стандарти за подобен род 

разработки. 

 Изследваната тема е актуална и значима за съвременното развитие на 

обществото.Дисертационният труд от структурна и съдържателна гледна точка 

отговаря на тематиката, критериите, изискванията и спецификата на научната 

специалност „Икономика и управление“ и на изискванията за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор”.  

Това твърдение мога да подкрепя с няколко факти: 

 Авторът представя задълбочено изследване на развитието на 

информационно-комуникационните технологии и тяхното влияние върху 

процесите в съвременното общество, върху устойчивото развитие на 

бизнеса, върху новите функции и модели на развитие на медиите; 

 Научните заключения потвърждават хипотезата на дисертанта, че 

непрекъснато се увеличава ролята на информационно-комуникационните 

технологии в развитието на обществото, което води до създаване на нови 

връзки и взаимодействия между институциите, бизнеса и медиите; 

 Авторът обосновано доказва, че човешкият капитал се превръща в най-

ценния ресурс, а непрекъснатото образование като неизбежна алтернатива 

на човешкото съществувание и критерии за социална диференциация на 

обществото; 

 Аналитично е проследена ролята на иновациите, придобили  ключова роля 

в развитието на икономиката и основна форма на капитализиране на 

знанието; 

 Дисертационният труд отразява задълбочени научни познания на кандидата 

в областта на организацията и управлението в сферата на икономиката и 

публичните комуникации, като анализира причинно-следствените връзки 

между бурното развитие на ИКТ и обществените отношения; 
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 Осъществено е задълбочено научно изследване на факторите на развитие на 

информационно-комуникационните технологии и отражението им в 

общественото развитие; 

 Дисертанта демонстрира задълбочено владеене на терминологичния и 

научен речник в изследваната област и показва сериозен потенциал и 

придобита експертиза в областта на ИКТ. 

Темата на предложената за становище дисертация е изключително актуална и 

значима. Докторантът умело разглежда и анализира развитието на съвременното 

общество и неговото качествено ново отношение към информацията. Въпреки, че 

преходът към информационно общество е пряко обвързан с процесите на глобализация, 

спецификата в развитието на всяка една държава определя конкретната национална 

политика. За осъществяването на прехода няма точно зададени алгоритми. По тази 

причина дисертанта обосновава  твърдението, че всеки индивидуален модел се 

съобразява с конкретните особености – степен на развитие на гражданско общество, 

степен на развитие на комуникационната и информационна инфраструктура, 

културната специфика. 

Преходът към икономика на знанието и изграждане на Информационно общество 

са водещи направления, залегнали в икономическото развитие на обществата и 

докторантът изследва тяхното значение като основен двигател за повишаване на 

конкурентоспособността на националните икономики, за осигуряване на повече и по-

добри работни места и за подобряване на социалния статус на населението. 

Докторантът обосновава твърдението си, че процесите на едновременно 

изграждане на гражданско и информационно общество в Република Сърбия, 

представляват предизвикателство пред всички субекти в социалната структура, което 

предполага въздействието на много комплексни фактори в развитието на обществото. 

В дисертационния труд са цитирани и използвани 260 информационни източници, 

от които – 94 на български език, 31 на сръбски език, 82 на други чуждестранни езици и 

53 интернет сайтове. В структурно отношение дисертационният труд е разработен в 

съответствие с изискванията за подобен род изследвания във въведение, четири глави, 

заключение, използвана литература и приложения. Съдържанието е илюстрирано с 48 

фигури, 11 таблици и 71 персонални цитати. 

 

ІІ. Области и проблеми, научно разработени в дисертационния труд 
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Дисертационният труд изцяло покрива научната област, по която дисертанта 

кандидатства за присъждане на на образователна и научна степен „доктор”по научна 

специалност 05.02.18. „Икономика и управление“. 

Дисертационният труд е представен в класическа академична структурна схема: 

В първа глава на дисертационният труд бих посочил умението на дисертанта да 

анализира и формулира основните теоретични концепции, свързани с дефиниране на 

понятията от областта на информационно-комуникационната област. Добре е изведена 

стратегическата връзка между развитие на информационно-комуникационните 

технологии и бизнеса. Фокусът е насочен върху модерните техники и стратегии за 

развитие на бизнес, чрез активно и целенасочено използване възможностите на 

съвременните достижения в IT сектора. 

Във втора глава авторът акцентира на ролята на ИКТ в съвременното развитие на 

социалните медии. Разгледани са въпросите, както в теоретичен аспект, така и в чисто 

практически аспект. Отбелязва се, че непрекъснато повишаващата се роля на 

съвремените електронни медии адекватно води до промяна на поведението на 

институции, бизнеса и индивидуалните потребители.  

В трета глава ще отбележа няколко акцента, които са анализирани много 

задълбочено и стойностно: основните подходи и методи за ефективно използване 

достиженията на информационните технологии за развитие на обществото; новите 

информационни и компютърни технологии и промяната на стереотипите при 

извършването на редица дейности като образование, административно и обществено 

управление, търговска, производствена, рекламна дейност и други. 

В четвърта глава, като акцент ще посоча: направения задълбочен научен факторен 

анализ на характеристиките на информационно-комуникационните технологии по 

отношение на влиянието им върху развитието на обществото в Р Сърбия; анализ на 

влиянието на информационните технологии върху развитието на медиите и бизнеса в Р 

Сърбия, като се има предвид и развитието на интернет пространството, 

трансформиращо се и като медийно пространство.  

В заключението на разработката дисертанта обосновава потвърждаването на 

първоначално поставените хипотези. 

ІІІ. Научни и приложни приноси на дисертационния труд 

Смея да твърда, че с представената дисертация Саня Николич заявява авторски 

научен принос, изразяващ се в няколко аспекта: 
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◘ Обосноваване на недостатъчна експертиза и умения в основната маса от 

сръбското общество за ефективно използване предимствата на  

информационно-комуникационите технологии в иновативно развитие на 

бизнеса и съвременните медии. 

◘ Защитена и обоснована е тезата, че са налице нови въздействия и модели 

на поведение в обществото, вследствие на интензивното развитие на ИКТ. 

◘ Идентифицирани са основни групи фактори и тяхната степен на значимост, 

които въздействат върху развитието на корпоративния маркетинг чрез 

социалните медии. 

◘ В чисто практически аспект дисертационният труд чрез задълбочения 

анализ на статистическото изследване формулира възможности на 

корпорациите да коригират организационни пропуски, да развият 

ефективна система за осигуряване на знания и умения на хората, да 

адаптират личностни характеристики и модели на поведение, да 

осъществят адекватни промени в различни бизнес дейности, в съответствие 

с променящата се информационна инфраструктура.  

Тези приноси имат безспорна приложимост в областта на организацията и 

управлението в сферата на бизнеса, икономиката и обществото като цяло. 

ІV.Критични бележки  и препоръки 

Считам, че дисертантът със своя труд допринася за разширяване и задълбочаване 

на изследователските търсения в областта на динамичното развитие на 

информационно-комуникационните технологии. Нямам сериозни критични бележки, а 

по скоро разсъждения върху това, че изследването можеше да бъде по-дълбоко 

осъществено, за да се формират конкретни мерки за промени в различните 

комуникационни канали и сектори на развитие на обществото.  

Разбира се, посоченото становище в никакъв случай не намалява научното и 

научно-приложното значение на дисертационния труд на Саня Николич..  

V. Заключение 

Като имам предвид посочените научни и научно-приложни достойнства на 

дисертационния труд „Развитие и използване на информационно-комуникационните 

технологии в Република Сърбия“, както и направените приноси, убедено предлагам на 

уважаемото жури да присъди на Саня Драганова Николич образователна и научна 

степен „доктор” по научна специалност 05.02.18. „Икономика и управление“.  
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гр. Ниш, октомври 2017 г.                                     Член на научно жури: 

                                                               /Проф. д -р  Иван Цветанович /   

  


