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за дисертацията на Ива Йосифова Венкова на тема „Основни аспекти на 

икономическите и политическите отношения „Япония – ЕО/ЕС” (1990–2006)” за 

присъждане на образователната и научната степен “доктор по история”

от проф. д-р Искра Баева, преподавателка в Историческия факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски”

Както личи от заглавието на дисертацията на Ива Венкова, нейните 

изследователски усилия са насочени към една изключително широкообхватна 

тема, засягаща множество проблеми в отношенията между една островна 

азиатска държава като Япония, чиято историческа традиция я е направила 

единствената за този континент колониална сила, но е претърпяла и тежко 

поражение в края на Втората световна война, от една страна, и един почти цял 

континент, играл водеща световна роля в продължение на столетия, който през 

последните десетилетия полага усилия да се обедини да си върне позициите на 

важна глобална сила след сътресенията от Студената война. Тази сама по себе си 

е твърде мащабна тема представлява истинско предизвикателство за всеки 

историк-изследовател, още повече за един млад изследовател.

Преди да се спра на качествата и недостатъците на дисертационния труд, 

се чувствам длъжна да представя образователния и научен път на Ива Венкова до 

нейната докторантура в катедрата по нова и съвременна история в Историческия 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

През 1999 г. Ива Венкова завършва 18 гимназия с изучаване на японски 

език в София, което ни показва колко отдавна датират нейните интереси към 

Япония, страна, разположена в най-източната част на азиатския континент. 
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Висшето си образование с пълно отличие и със степен „магистър” Венкова 

завършва в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 2006 г. в 

специалност Международни отношения. Тъй като съм била нейна 

преподавателка, се чувствам длъжна да кажа, че освен отличничка, тя беше и 

първенец на курса. Дипломната работа на Ива Венкова „Проблеми и 

противоречия в отношенията между Япония и Китай през 90-те години на ХХ и 

началото на ХХІ в.” потвърждава интереса й към  Азия. Учебната и 

професионалната дейност на Ива Венкова между 2006 и края на 2009 г., когато 

печели кандидатдокторантския конкурс в нашата катедра, е впечатляваща, тя е 

изпълнена със специализации, участие в конференции, публикации. Венкова не 

се отказва от подобна разностранна активност и по време на тригодишната си 

докторантура.

В своята дисертация, разработена в рамките на тригодишната 

докторантура и обхванала внушителния обем от 513 маш. страници, Ива Венкова 

си е поставили пет научноизследователски цели, потърсени в изследването на 

отношенията между двата големи геополитически субекта Япония и 

Европейския съюз. Ще се опитам да обобщила нейните цели и да ги представя 

по следния начин: „да се откроят, изследват и анализират основните 

проблеми”, „да се дефинират ключови моменти... външнополитически 

концепции”, „да се анализират и систематизират . . . връзките и 

взаимодействията... върху общото развитие на отношенията”, „да се 

проследят и анализират взаимните представи и двустранното 

сътрудничество”, „да се дефинира влиянието на Япония и  ЕС на 

международната сцена”, „да се определят основанията за съществуването на 

стратегическото партньорство”. Още при целеполагането авторката на 

дисертацията е потърсила твърде много посоки на изследването, поставила е 

много акценти, изброила е широк кръг от проблеми на и без това широко 

формулираната тема. Според нея трябва да се търсят „основните аспекти” на 
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„икономическите и политическите отношения” на Япония като водещата в 

икономическо отношение азиатска страна (в изследвания период) и на 

изключително  сложната формация, каквато представлява обединена Европа. С 

две думи, искам да кажа, че от самото начало – формулирането на целите, 

авторката си поставя почти необятни задачи, което е дало отражение и върху 

текста на дисертацията.

Следващият елемент на дисертацията, който заслужава специално 

внимание, е изворовата и историографската й основа. И в този аспект Ива 

Венкова е подходила мащабно. Тя е изградила изследването си върху запознаване 

с аналитичната литература, свързана както с историята, развитието, политиката 

на Европа, така и с подобна литература, посветена на Азия и по-специално на 

Япония. И тъй като докторантката полза няколко европейски езика и японски, то 

и литературата, с която се е запознала е повече от внушителна. Само като 

илюстрация ще посоча, че общият брой на научната литература на кирилица, 

латиница и на японски достига 252 позиции, към които трябва да се добавят още 

32 периодични журналистически издания и 18 интернет източника. С подобна 

сериозност докторантката се е отнесла и към издирването и използването на 

документалните източници за своята дисертация, като: в по-голямата си част 

това са официални документи на ЕС и на правителствата на най-важните 

европейски държави и съответно японски документи – общо 170 на брой. 

Общият ми извод за документалната и историографската обоснованост на 

дисертацията е, че несъмнено Ива Венкова е построила своето изследване върху 

много широк кръг извори и изследвания, макар че голяма част от тях са от 

бюрократично-правителствен характер.

Структурата на предлаганата за защита дисертация е класическа. Тя е 

разработена в три глави, подчинени на най-характерния за едно историческо 

изследване принцип – хронологичния. Вътрешната структура на всяка от трите 

глави Ива Венкова е подчинила на проблемния подход, с който подрежда 
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областите на взаимоотношенията на Япония с европейската общност според 

предложения от нея принцип на значимост: икономическите отношения са 

първостепенно, следвани от политическите, като в някои случаи те са 

придружени и от отношението на двете визирани общности към други 

международни сили или към важни международни конфликти и проблеми.

Първата глава „Специалните отношения „Япония – ЕО/ЕС” след края на 

Студената война” въвежда в проблема за новите условия, при които се оформят в 

началото на новия световен ред отношенията на Япония с Европа. Приемам, че 

Япония е в центъра на изследователските дирения на Иван Венкова, защото 

такава е логиката на текста и защото при формулирането на целите тя е 

поставила на Япония на първо място. Това, което ми се струва, че липсва или 

поне трябваше да бъде откроено по-ясно в изложението, е по-задълбоченото 

представяне на японската гледна точка, за която можеше да се отдели специално 

място в структурата – или като отделна глава, или по  един параграф в трите 

основни глави. Същевременно като успех на докторантката трябва да се приеме 

проблематизирането на двустранните отношения, които несъмнено са 

асиметрични. Основният проблем  в отношенията на Япония с външния свят и 

по-конкретно с европейските държави е нейната голяма външнотърговска 

активност и опитите на партньорите й да я ограничат и балансират. В това 

отношение Ива Венкова е свършила прецизно своето изследване, като е 

проследила позициите на водещите европейски държави към  този проблем, при 

което е показала добро познаване на спецификите в индивидуалното им 

историческо и политическо развитие. Успешно е формулирала докторантката и 

основния проблем в икономическите отношения помежду им  – дисбаланса в 

търговските връзки, особено по отношение на продажбата на евтините японски 

автомобили (с. 65, 69-90), но го е направила чрез индивидуално проследяване на 

отношенията на Япония с конкретни страни от ЕО/ЕС (някои данни са дори за 

всички членки на общността).
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Прави впечатление опитът на докторантката да не се ограничава с кръга от 

проблеми, формулиран в заглавието, а да се опита да представи своите знания по 

всички контакти на Япония с външния свят – например сложните й отношения 

със Съединените щати, които заемат доста място в целия текст (в този случай 

например на с. 90-109).

Вторият фокус на проблемите във всяка глава са политическите 

отношения или по-скоро „политическият диалог” между Япония и европейските 

общности. И в тази част на първата глава Ива Венкова добросъвестно е 

проследила световните събития и ги е представила през призмата на 

отношенията между Япония и ЕО/ЕС. Проблемът при този подход е, че той 

предлага широк наратив по много събития и размива посоката на изследването.

Втората глава на дисертацията, озаглавена „Нови аспекти в диалога и 

сътрудничеството „Япония–ЕС” през втората половина на 90-те години на ХХ 

в.” повтаря схемата на първата, като изложението започва с икономическите 

контакти и проблеми, последвани от политическите взаимоотношения. Отново 

са проследени добросъвестно всички стъпки при реализацията на регулаторния 

процес и проблемите в търговските отношения. Според мен, най-далеч от темата 

на дисертация са текстовете, проследяващи повечето важни международни 

проблеми, в обсъждането и решаването на които паралелно участват както 

Япония, така и ЕС (с. 202–224) (249–294).

Подобен на първите две глави е подходът и в третата глава, озаглавена 

„Япония и ЕС в началото на ХХІ век”. В този случай икономическите връзки на 

Япония с ЕС са поставени в контекста на стратегията на ЕС по отношение на 

азиатския континент изобщо. В тази глава отново доминира констативният 

характер на изложението, което залага на добросъвестното и подробно 

представяне на документите по визираната тема, в която е включена и 

политиката на САЩ като важен фактор за развитието и за двата геополитически 

субекта. Подходът от първите две глави на подробен и илюстриран с 
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многобройни официални документи разказ за многобройните инициативи на 

Япония и ЕС по най-различни регионални и световни проблеми се повтаря и в 

онази част от третата глава, която представя политическите аспекти във 

взаимните отношения.

Какво е общото впечатление от дисертацията от гледна точка на 

формулираните от докторантката заключения? Нейните изводи са изброени 32 

тези-констатации, които по същество повтарят разказаното в предишните 451 

страници. Написаното в обемната дисертация на Ива Венкова позволява да се 

направи извода, че като дисертацията изпълнява поставените цели, а резултатът е 

богато информативен, но по-скоро описателен. Тя предлага на научната общност 

своите виждания по проблематика, която не е била тема на научна интерпретация 

у нас, като се опитва да впише тази проблематика в по-общата рамка на 

съвременните международни отношения. Този подход представлява определен 

успех за младата изследователка.

Докторантката Ива Венкова има четири публикации, свързани с темата на 

дисертацията. Три от тях са излезли от печат, а именно: „Transatlantic Divergence 

and Convergence”, публикувана в сп. “A Different View”, 2009, Issue 25, 23–28; 

„Визията на „източноазиатската” общност и политиката на правителството на 

Юкио Хатояма в Източна Азия”, публикувана в сп. „Исторически преглед”, кн. 

3–4, 2011, 156–182; „Провалът на европейското единство: японо-европейските 

отношения и иракската криза (края на 2002 г. – началото на 2003 г.)” в сборника с 

доклади от ХVІІ Кюстендилски четения „Провалите в историята”, 2012, 322–336. 

Четвъртата публикация, която е в обем  от 27 маш. стр., е още под печат и е на 

тема „Японската външна политика по време на косовската криза и отношенията 

между Япония и ЕС (1999–2000)”.

Дисертацията на Ива Венкова демонстрира нейните умения да извършва 

огромна събирателска работа, да предлага доказателствен материал и на неговата 

основа да прави обосновани изводи. Тези качества на докторантката, както и 
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публикациите й по изследваната проблематика ми дават основание да гласувам 

за присъждането на Ива Венкова на образователната и научната степен „доктор 

по история”.

30 януари 2013 г.    проф. д-р Искра БаеваЬ


