
СТАНОВИЩЕ

Относно: научната и учебно-преподавателската дейност на доц. Д.с.н
Карамфил Манолов Манолов, участващ в конкурс за заемане на
академичната длъжност „професор” по специалност „социология”,
професионално направление „Социология, антропология и науки за
културата”, обявен от Институт за изследване на обществата и
знанието при БАН, за нуждите на секция „Публични политики и социални
промени” (ДВ, бр. 3/10, 10.01.2014 г.)

От: Проф. д.ф.н. Кръстьо Илиев Петков

1. Кратко описание и обобщение на представените материали.

За участие в обявения конкурс доц. Карамфил Манолов е представил
информация за защитените дисертации (доктор и доктор на науките),
както и подробен списък на публикациите, документи за участие в
проекти и др.
От общо 54 публикации, включени в списъка, 19 са подготвени и
отпечатани след получаване на научното звание «доцент» през 2010 г.
Разпределението на публикуваните разработки по категории е както
следва:
-монографии /6, от които 2 са издадени след хабилитацията/
-брошури /2/
-студии /2/
-статии в списания /21, от които 4 са след хабилитацията/
-статии в сборници /22-12 след хабилитацията/

Прегледът на представените материали, характеризиращи научната,
научно-приложната и педагогическа дейност на доц. Карамфил
Манолов показва, че той е изключително продуктивен изследовател в
областта на социологията, по-конкретно – социологията на труда,
предприемачеството, икономиката. Тази страна на дейността на
кандидата определено доминира над останалите. Заедно с това доц.
Манолов е съчетал по подходящ начин приложните изследвания с
публикационна активност, както и с педагогическата и експертната
дейност-специално в тематичните направления на социологията на
предприемачеството и икономиката.

Публикуваните самостоятелни монографии след получаване на
научното звание «доцент», посветени на социалните взаимодействия и
културните измерения на предприемачеството говорят за сериозни
изследователски интереси в приоритетните за доц. Манолов области на
социологията, както и за разширяване на неговия профил като социален
учен.



2. Учебна дейност; участие в национални и международни научни
форуми

Доц. Карамфил Манолов е бил ангажиран като преподавател общо 6
години в цялата си кариера, в три различни учебни заведения: ВСУ „Ч.
Храбър”, НБУ и Професионален колеж Делта. Преподаваните от него
дисциплини са в тематичната област на Социология на
предприемачеството и управлението, които са особено перспективни за
страните с възникващи пазарни системи. Подготвил е и няколко учебни
помагала: цикъл лекции, наръчници, методически пособия. Бил е научен
ръководител на един докторант, защитил успешно през 2003 г.

Що се отнася до участието на кандидата в научни срещи и дискусии,
те впечатляват със своята тематична последователност и актуалност.
Доц. Манолов е участвал в почти всички по-важни изяви на български и
балкански социолози през последните 20 години, посветени на
икономическите и социалните промени, на новите процеси в областта на
труда, управлението и организациите. Има свой отличителен почерк и
принос за развитие на националната и регионалната социология на труда
и предприемаческата дейност.

2. Научни постижения и приноси
Доц. Карамфил Манолов е изграден и авторитетен учен-изследовател

на социалните процеси и промени в областта на труда, икономическите
трансформации и организационните иновации, осъществявани в
периода на прехода у нас и в други страни с наследена държавно-
планова икономика. Ориентацията му към възникващото
предприемачество в новите пазарни условия –като дейност, отраслово
структуриране, социално-групово профилиране и пр.- му осигурява
благодатен и перспективен терен за изследвания. Той се е възползвал от
променящата се макроикономическа и отраслова ситуация, от смяната
на поколенията в стопанския мениджмънт, за да навлезе в дълбочина и
системно да проучва на емпирично и теоретично равнище генезиса,
възхода, сривовете и деградациите на българското предприемачество.

Неговите най-важни научни приноси според мен се свеждат до
следното:

Първо, теоретично изясняване и емпирично доказване на появата на
нов феномен/агент на постсоциалистическата икономика:
предприемачът (собственник и/или мениджър) . Тук доц. Манолов
извървява дълъг път: от проблематизиране на явлението,през описание
на неговия социален портрет до анализа на ефективността на
предприемаческата дейност. Тази възходяща еволюция на кандидата
ми дава основание да заключа, че той е един от водещите автори в
оформилото се през последните две десетилетия у нас ново тематично



направление: „Социология на предприемачеството” /виж. монографията
под №2 в списъка на научните публикации/.

Второ, първоначалният, превърнал се в траен изследователски
интерес на кандидата към трансформациите в стопанските структури,
пазарните отношения и стратификационните деления на професионална
основа , е доразвит с прибавянето на нови измерения на социалните
промени. Имам предвид трудовете, посветени на социалните
взаимодействия /монография №1 в списъка/; както и статиите,
посветени на методологическите въпроси на социологията и
икономиката, културните измерения и детерминанти на
предприемачеството и др.

Трето, оригинален е и приносът на кандидата в разработването на
темата за възникването и съвременното състояние на
предприемаческата активност в бранша „Книгоиздаване”. Тук доц.
Манолов демонстрира предимствата на социологическия подход при
изследването на една нова и специфична професионална област:
издателска дейност в условията на пазарна конкуренция.

Четвърто, убедителното и системно представяне на постиженията на
българската социология на труда, икономиката и предприемачеството
на национални и международни форуми. При това, докладите и
съдокладите на доц. Манолов са базирани на собствени емпирични
проучвания и на приложна дейност, която е негова лична заслуга.

В този контекст бих искал да отбележа и неговото участие в няколко
изследователски и експертно-приложни проекти, реализирани по линия
на работодателските организации и БАН. Тази дейност показва
умението на доц. Манолов да работи в екипи, както и да се изявява като
експерт оценител на промените в индустриалната практика.

В този пункт е и една от критичните ми бележки. Доц. Манолов се е
ангажирал като експерт в проект, спечелен от „АИКБ”, финансиран от
ЕС, спечелил конкурс със заглавието” Ограничаване и превенция на
неформалната икономика”. Според мен самата постановка на въпроса е
подвеждаща, защото априори приема, че неформалната икономика е
нещо нередно, негативно, което следва да се санкционира. На фона на
задълбочаващата се икономическа криза обаче се получава точно
обратното-неформалният сектор в икономиката и заетостта расте, което
се отнася и за легалните форми на т.нар. икономика в сянка; в ЕС и в
други региони се водят дискусии за преоценка на наследения
негативизъм към всяка дейност, която е извън официалния, приет за
легитимен, икономически каталог. Добре е при отговора на критичните
бележки да се изясни отношението към този въпрос, защото в случая
става дума и за ангажиране на социологията /въпреки, че доц. Манолов
е привлечен като външен експерт и очевидно не е имал отношение при
формулирането на темата/.



3. Отражение на публикациите в литературата; цитирания;
индивидуален принос в колективни трудове
От представената справка става ясно, че трудовете на доц. Карамфил

Манолов са цитирани в 14 самостоятелни и колективни публикации
като общият брой на позоваванията на публикации на кандидата е 28.
Цитиранията са главно от български автори, работещи в областта на
социологията, икономиката и социалната политика; интересът е към
трудове на кандидата, които са фокусирани върху темата за
предприемачеството, което говори и за неговия утвърден авторитет в
тази тематична област. Що се отнася да индивидуалния принос на доц.
Манолов при участие в колективни разработки, той е откроен
добросъвестно. (въпреки че подобни участия са минимални като
количество; авторът е с доминиращи ориентация към самостоятелна
работа)
4. Заключение:

Като имам предвид описаните по-горе приноси в изследователската
и публикационната дейност, както и систематичното и възходящо
професионално развитие на доц. д.с.н Карамфил Манолов,
препоръчвам на уважаемите членове на научното жури да гласува в
подкрепа на неговата кандидатура за научната длъжност професор по
специалност «Социология», обявен от ИИОЗ при БАН, за нуждите на
секция «Социология, антропология и науки за културата».

18.05.2014 Автор на становището :
/Проф. Д.ф.н. Кръстьо
Петков/


