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СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Еленита Кирилова Великова

за дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”

в направление 3.9 Туризъм, област на висше образование 3. Социални, стопански и

правни науки, научна специалност „Икономика и управление по отрасли (туризъм)”

на тема „Управление на привлекателността на туристическата дестинация”

с автор Иванка Петрова Въсенска, редовен докторант в катедра „Туризъм” при

Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Представеният за рецензиране дисертационен труд е предназначен за обсъждане

от научно жури, определено със Заповед № 1649/03.06.2015 г. на Ректора на ЮЗУ

„Неофит Рилски” - Благоевград.

За по-голяма прегледност становището е структурирано в пет части, съдържащи

последователно характеристика на структурата на дисертацията, достойнства на

разработката, критичен анализ на дисертационния труд, автореферат, справка за

приносите и публикации и заключение. Становището е изготвено в съответствие със

ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и Вътрешните правила за развитие на

академичния състав в ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград.

І. Кратка характеристика на структурата на дисертацията

Дисертационният труд е разработен в обем от 235 страници, от които 17

страници са приложения, а 16 страници - списък на използваната литература.

Библиографската справка включва 219 литературни, от които 8 на български език, а

останалите на латиница и 11 интернет източници. В структурно отношение трудът е

съставен от три глави, увод и заключение. В тях последователно са разгледани

въпросите, свързани с теоретичната, методологическата и приложната рамка на

привлекателността на туристическата дестинация.

ІІ. Достойнства на разработката

Актуалността на темата е ясно обоснована, като докторантът я структурира в

четири направления, изясняващи важността на привлекателността на дестинацията за

различните участници в туристическия процес. Обектът на изследване е добре

определен, целта и задачите са коректно изведени, като прецизно отразяват
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извършената изследователска работа от докторанта. Тезата, хипотезата и

предположенията логично следват структурата на разработката, като последователно са

постигнати и доказани. Със своите достойнства се отличават методологията на

изследването и ограничителните условия. Изложението и използваната литература

показват, че докторантът се е запознал със значителен брой литературни източници,

макар че преобладават чуждестранните източници. Апробирането на дисертационното

изследване потвърждава значимостта му в теоретичен и приложен аспект. Стилът на

дисертацията също е добър с малки изключения. На структурата на дисертационния

труд може да се даде висока оценка.

Много добре в началото на дисертацията е определена привлекателността на

туристическата дестинация и възможностите за постигането й. Подробно е представена

концепцията, проследено е развитието й и е обоснована необходимостта от

прилагането на системен подход в управлението на привлекателността на

туристическата дестинация. Атракциите са представени като основен мотив в

привличането на туристическото внимание. При изследване на методологическите

въпроси на привлекателността на туристическата дестинация тя е представена като

социална конструкция. Изследвани са потребителските нагласи по отношение на

привлекателността на дестинацията въз основа на проведено електронно анкетно

проучване. На тази основа е предложена методика за управление на привлекателността

на туристическата дестинация. Приложните аспекти са намерили конкретно отражение

в проектирането на подсистема за управление на привлекателността на дестинацията

чрез приложение на факторния анализ и определянето на детерминантите на тази

привлекателност. На тази основа е проведено проучване, което дава възможност за

оценка на привлекателността на дестинация България и извеждането на конкретни

изводи и препоръки в изследваната проблематика. Авторът стига до извода, че

привлекателността на туристическа дестинация отразява чувствата, вярванията,

мненията и възприятията, които даден индивид има за способността на конкретна

туристическа дестинация да удовлетвори неговите специфични ваканционни и

рекреационни нужди. Добро впечатление прави съчетаването на различни видове

проучвания за постигането на целта и решаването на задачите в дисертационния труд.

В методологически и приложен аспект дисертацията е разработена задълбочено и може

да се използва като основа за бъдещи изследвания на близка или подобна

проблематика.
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ІІІ. Критичен анализ на дисертационния труд

Въпреки достойнствата на дисертационния труд могат да бъдат очертани и

някои слабости. По-конкретно имам предвид следните:

1. На места стилът е утежнен от излишни чуждици, за които е налице

еквивалент в българския език (конотация и др.). В някои от изреченията и

дадените дефиниции също липсва яснота и са налице технически грешки,

вероятно в резултат на превода (стр. 17, 19, 25 и т.н.). Същото се наблюдава

и в автореферата.

2. Според нас предметът на изследване в дисертацията е ефективното

управление на дестинацията, чрез което се постига нейната привлекателност,

а не анализът на привлекателността на дестинация България, както е посочил

авторът.

3. В дисертацията е анализирана значителна по обем чуждестранна литература,

на българските източници е отредено значително по-скромно място.

4. Резултатите и изводите в отделните части на дисертацията е могло да бъдат

по-ясно отличени и обобщени.

Посочените слабости са от техническо естество, не особено сериозни и с

препоръчителен характер, което не поставя под съмнение изразените достойнства на

дисертационния труд и извършената работа от докторанта.

ІV. Автореферат, справка за приносите и публикации

Авторефератът достоверно възпроизвежда съдържанието на труда. Подготвен е

в обем от 43 страници компютърно набран текст и е съставен от седем части, които се

отнасят за общата характеристика, структурата и краткото изложение на

дисертационния труд, насоките за бъдещата изследователска работа, заключението,

справката за приносите и списъка на публикациите, свързани с дисертационното

изследване. Справката за приносите, представена с дисертационния труд, отразява

обективно реалните достижения на докторанта. Приемам изцяло изведените приноси.

По вид и брой представените публикации съответстват на обявените от

докторанта в приложения списък и автореферата. Общо са представени пет публикации

– доклади, изнесени на значими национални и международни научни форуми. Считам,

че тези публикации представят реално постиженията на докторанта и са достатъчно

представителни, за да ги огласят пред академичната общност и заинтересованите

делови кръгове от практиката.
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V. Заключение

В дисертационния труд са поставени ясни цели и задачи, които докторант

Въсенска безспорно е постигнала и изпълнила. Практическата част е задълбочена,

добре аргументирана и добросъвестна. Проучена е както съществуващата литература,

така и актуални документи в изследваната област. Анализите са коректни, препоръките

обосновани и произтичащи от резултатите от изследването. Докторантът демонстрира

умения за задълбочен и аргументиран анализ, обобщения и критично мислене.

Авторефератът съответства на съдържанието на дисертационното изследване.

Самооценката за научните приноси е точна и отговаря на действителните приноси.

Иванка Въсенска има достатъчно научни публикации по темата на дисертацията.

Анализираната дисертация представлява творческо постижение, което като тематика,

теоретични обобщения, изводи и препоръки има своето безспорно значение за теорията

и практиката в туризма.

Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на

научното жури да присъдят на Иванка Петрова Въсенска образователната и

научна степен „доктор“ в направление 3.9 Туризъм, научна специалност

„Икономика и управление по отрасли (туризъм)”.

27.06.2015 г. Член на научното жури:

Гр. София /доц. д-р Е. Великова/


