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С Т А Н О В И Щ Е

За научните трудове и дейност на доц. дсн Карамфил Манолов,
участник в конкурса за академичната длъжност „професор” по специалност

„Социология”, по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки
за културата за нуждите на секция „Публични политики и социални промени”,

обявен в ДВ бр. 3 от 10.01.2014г.
от: доц. д-р Мария Желязкова

1. Общо описание на представените материали

По конкурса доц. К. Манолов е представил за рецензиране общо 29 труда, от

които 3 монографии, 8 статии в списания и 18 статии в сборници (4 от статиите са на

английски език).

Карамфил Манолов е доцент от 1998г. и доктор на социологическите науки от

2004. От представените трудове само три статии са публикувани преди 2005г. (2004,

2004 и 2002г) и не дублират дисертацията за дсн.

Посочено е също участие с доклади в 22 научни форума (от които 14

международни и 8 национални); както и участие в 7 проекта (3 от които индивидуални).

Доц. Манолов е утвърден изследовател на българското предприемачество. От

представените 29 научни работи, 21 са пряко насочени към предприемачеството, а

останалите 8 обсъждат проблеми, които са свързани косвено с предприемаческата

дейност или се опитват да решат научно-изследователски проблеми, които произтичат

от нейното изследване. По-късните научно-изследователски работи доразвиват идеи от

предходните, но няма припокриване, поради което не смятам, че е необходимо

редуциране.

2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата

дейност на кандидата.

Основната дейност на доц Манолов е научна. Той е утвърден изследовател на

предприемачеството със собствен стил и виждане, при което се съчетават теоретични

търсения и авторски емпирични социологически изследвания. Множеството ЕСИ,

които е провел, дават възможност да се прокара мост между научна и научно-приложна

дейност.

Научната му биография включва общо 54 публикации, от които 6 монографии, 2

брошури, 3 студии, 21 статии в списания и 22 статии в сборници. 33 от тези

публикации, от които 5 монографии, са след избора на К. Манолов за доцент през 1998.

3. Учебна дейност на кандидата от началото на кариерата му
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Доц. Манолов е осъществявал преподавателска работа в областта на

предприемачеството във Варненски свободен университет Нов български университет

Делта колеж. Бил е научен ръководител на един докторант с успешно защитена

дисертация.

4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата

Широката научно-изследователска и публикационна активност на Карамфил

Манолов обогатява съществуващите знания главно и особено по отношение на

предприемачеството, което както посочих е център на неговия изследователски интерес.

За основен принос считам опитът да се схване и анализира социалното пространство и

структурата на предприемачеството в българския контекст. В тази рамка, доц. Манолов

обсъжда предприемаческата култура като специфична субкултура; съвкупният

предприемач като автентичен субект на предприемачеството; предприемаческия етос и

негови основни елементи; културния ресурс на предприемачеството; значението на

социализиращите институции; обективните и субективни фактори, които взаимно

изграждат предприемаческата дейност; концептуализирането й като обществено-

индивидуален процес и т.н. Анализите, извеждането на основни характеристики и

детайлни характеристики на предприемачеството в трудовете на доц. Манолов се

базират на множество емпирични социологически изследвания (сред книгоиздатели

през 1994 г. и 2008; в сектора на хранително-вкусовата промишленост през 1995 г.,

2003 и 2009г.; сред работодателите от IT сектора през 2008 - 2009 г; както и изследване

сред абитуриенти през 2010 г.). В работите му се наблюдават множество преходи от

емпирични данни към теоретични обобщения и от теоретични виждания към

емпирични данни. В основата на подхода стои идеята, че извлечени от емпирични

социологически изследвания данни („едно изследване на живота на съвременните

български книгоиздатели, което си поставя за задача да възпроизведе техния актуален,

в момента протичащ живот”) създават достатъчна основа за генерализирани обобщения

на състоянието на предприемачеството у нас. („Ако изобщо може да се говори за

социологическо въображение, то се свежда до научната игра на мисълта ...която се

изразява в издигането на теоретичните хипотези и откриването на релевантните

изследователски процедури за емпиричната им проверка”). Смятам, че това е един

възможен поглед към социологическото изследване на предприемачеството. Наред с

това, работите на доц. Манолов дават възможност за сравнения в годините, както и за

сравнения между различни отрасли. Това създава възможности както за използването
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им в по-нататъшна научно-изследователска дейност (и от автора, и от други колеги),

така и за приложни ефекти.

5. При колективни публикации – определяне на приноса на кандидата;

Доц. Манолов работи главно самостоятелно, както по отношение на

теоретичните си търсения, така и при провеждането на емпирични социологически

изследвания. Посочена е само една колективна статия и за нея има разделителен

протокол.

6. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната

литература (по негови данни).

Кандидатът е посочил 28 цитирания в нашата литература. Те са свързани с факта

че доц. Манолов е утвърден изследовател в областта на предприемачеството у нас и

академични работи в областта обикновено се позовават на неговите изследвания.

7. Критични бележки на рецензента по представените трудове

Първата ми бележка е свързана със споменатата специфика на подхода на доц.

Манолов. Тази специфика допринася за авторски резултати в областта, но

същевременно е свързана със сериозни ограничения. Струва ми се, че би трябвало

ограниченията на подобен подход да са ясно екплицирани. Разбира се, това е по-скоро

препоръка към бъдещата научно-изследователска дейност.

Втората бележка се отнася до опитите да бъдат ”формулирани нови теоретични

понятия”. Например, както е посочено (на стр. 40, „Социологически тенденции и

баланси в социалното взаимодействие”) ”За яснота и краткост посоченото съдържание

ще обозначим с термина „сострема” (со-циален стрем-еж). Няма проблем, подобни

съкращения да бъдат използвани, но претенцията за формулирането им като

теоретични понятия не ми се струва убедителна. Още повече, че става дума за 12

подобни терминологични съкращения (Приложение 6, Речник на въведените термини,

стр. 337, цит. пр.), чиито възможности, струва ми се, са силно надценени. А и подобен

похват би могъл да има успех, ако авторът работи в мрежи или колективи, които имат

право да разработват и използват свой условен език, който може да улеснява

взаимодействието. Но доц. Манолов работи преди всичко самостоятелно и затова

подобни терминологични похвати по-скоро затрудняват разбирането, отколкото да го

облекчават.

8. Лични впечатления на рецензента за кандидата и други данни, непосочени в

предхождащите точки;



4

Доц. Манолов е сериозен и самовглъбен изследовател, който последователно

следва собствена линия в научно-изследователската си дейност. Несъмнено подобен

тип научна кариера има своите позитивни и негативни черти. Пожелавам му в бъдеще

да запази позитивните характеристики на подобно развитие и да се опитва да

неутрализира негативните.

9. Мотивирано и ясно формулирано заключение

Доц. дсн Карамфил Манолов има значителна продукция, дългогодишен

професионален научен опит и изследователската му дейност отговаря на всички

изисквания на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане, както и на изискванията на

БАН и ИИОЗ. Въз основа на това предлагам на Научното жури да препоръча на НС на

ИИОЗ да избере доц. дсн К. Манолов за академичната длъжност „професор” в секция

„Публични политики и социални промени”, специалност „Социология”, шифър

05.11.01

16 май, 2014

Гр. София Подпис: .............................

(Мария Желязкова)


