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 Представеният за обсъждане труд се състои от 230 страници и 

включва въведение, три глави, заключение, приложения и библиография. 

Веднага бих искал да кажа, че по същество този труд е първият у нас опит 

да бъдат анализирани всестранно и задълбочено взаимоотношенията 

между Република Корея (РК) и Република България (РБ). Впрочем, 

доколкото ми е известно, такова изследване не е правено до този момент 

не само у нас, но и в Република Корея. 

 Избраната от автора на дисертацията и неговия научен ръководител 

проф. Антон Първанов тема е повече от актуална, тъй като връзките между 

нашите две страни се отличават с изключителен динамизъм, а 

образователният и академичен обмен върви и по линията на създадените 

след установяването на дипломатически отношения между РБ и РК 

специалности кореистика и българистика съответно в София и Сеул. В 

програмата на българските студенти-кореисти разглежданата от Хван 

Джонг Канг в дисертацията тема заема важно място, а това означава, че 

написаният от него текст има практическа стойност и може да се използва 

като учебно помагало. 

 Тук идва и първото ми предложение: дисертацията да бъде 

отпечатана в най-скоро време. 

 В труда си дисертантът използва както диахронния, така и 

синхронния подход, като в първа глава се спира подробно върху 



ситуацията на Корейския полуостров след края на Втората световна война, 

анализира взаимоотношенята между двете корейски държави, 

характеризира Корейската война и следвоенното възстановяване. Важно 

място заема и анализът на прехода от авторитарно към демократично 

управление в РК. 

 Като кореист мога да кажа, че почти всички официални корейски 

лица, посещаващи РБ, намират забележително сходство в историческия и 

политически следвоенен развой на нашите страни. След тази констатация 

те любезно препоръчват да почерпим от корейския опит в икономическото 

им строителство
1
. Няма съмнение, че България има на какво да се поучи от 

корейците. Друг въпрос, че, за да постигнем такъв икономически успех, би 

трябвало „да прихванем” и малко от корейското, а фактически 

конфуцианското чувство за колективна отговорност, чисто корейското 

усърдие и трудолюбие и т.н. и т.н. 

РК преживява тежки години след появата на политическата карта на 

света и преди всичко Корейската война през 1950-1953 г. Идва времето на 

жестока диктатура, свързана с ограничаване на свободата на словото, 

личните права и свободи на гражданите на РК. Авторитарното управление 

оставя тежка следа в съзнанието на няколко поколения корейци, но не бива 

да забравяме, без да оправдаваме диктаторите, че тъкмо тогава в РК се 

строи онази икономика, която като локомотив извежда страната в 

авангарда на световното икономическо развитие. 

Авторът на дисертацията подробно описва не само икономическите, 

но и политическите успехи на РК, които нейните политически ръководства 

постигат стъпка по стъпка. Политическото признание идва като резултат 

от прехода от авторитарното към демократичното управление в РК. Ще 

добавя, че този преход става възможен благодарение на неуморната борба 

на южнокорейското общество, преди всичко на студентите и младите хора 

                                                 
1
 РК е сред петнадесетте най-развити икономики в света – А.Ф. 



срещу политическата диктатура и ограничаването на личните права и 

свободи. Истинският „пробив” на световната политическа арена идва през 

1988 г., когато в Сеул се провеждат Олимпийските игри. Тогава за първи 

път страната е посетена и от граждани – главно спортисти – от Съветския 

съюз, Източна Европа и „комунистически държави”. След Олимпиада идва 

и ред на Световното Експо и други събития, привлекли вниманието на 

много страни към Република Корея. След падането на „Източния блок” РК 

установява дипломатически отношения с източноевропейските държави в 

рамките на три години (стр. 24 от дисертацията). 

В рамките на анализ на международните отношения между РК и 

останалия свят дисертантът пестеливо, но правилно поставя акценти върху 

връзките й със САЩ като основен стратегически партньор, с Япония, 

която е упражнявала колониално управление в Корея между 1910-1945 г., с 

КНДР – тук авторът на дисертацията би трябвало да бъде по-обстоен, със 

СССР – според мен тук заглавите би трябвало да бъде променено: вместо 

СССР да се използва Русия, защото историята на съветско-

южнокорейските официални отношения е повече от кратка и трае само 

няколко месеца, а руско-южнокорейските връзки продължават и до ден 

днешен. 

Поставя се акцент и върху участието на РК в международните 

организации за сътрудничество на различни нива. 

Аналогично се изследва и българският преход от „социалистическа 

модернизация” по тоталитарен образец към демократизация. В 

дисертацията ясно проличава авторовото убеждение, че в скорошното си 

минало нашите две държави извървяват един и същ път. Впрочем, също 

така е ясно, че скоростта на промените е твърде различна, да не говорим за 

днешните резултати! 

С оглед тази условна съпоставимост между РБ и РК откъм 

територията, населението и ресурсите в началото на най-новия период в 



тяхната история, връзките между нашите държави имат още важно 

значение.  

Във втората глава Хван Джонг Канг разглежда контактите, връзките 

и трайните взаимоотношения между РБ и РК в различни сфери, в това 

число икономическата, социалната и хуманитарната, като не само посочва 

постигнатите резултати, но и откроява перспективи в такова 

сътрудничество. Особено място заема сътрудничеството между РК и РБ в 

икономическата област, търговията, информационните технологии. 

Посочват се подписаните от ръководствата на двете страни споразумения, 

договори, описва се обменът на бизнес делегации, организирането на 

съвместни бизнес и политически форуми и т.н. 

Като директор на Центъра по кореистика бих искал да кажа, че 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” в лицето на нашия 

Център често е не само инициатор, но и активен организатор на редица 

съвместни българо-корейски политически форуми. 

Особено място в рамките на третата глава се отделя на връзките в 

сферата на културата, образованието, младежта и спорта. Тук бих искал да 

подчертая, че описаните събития за Хван Джонг Канг са част от неговия 

професионален живот като дългогодишен служител в посолството на РК в 

София, а с това споделеното от него в дисертацията получава още по-

голяма ценност, защото представлява информация „от първа ръка”, от 

свидетел на описаните събития. 

В изследването си дисертантът използва много архивни материали, 

документи от МВнР в София, документи от посолството на РК в София, 

материали от медии и интернет. 

Третата глава от дисертацията е и най-представителна, защото 

контактите между двете ни страни в хуманитарната сфера винаги бяха и 

продължават да бъдат динамични и активни. Дисертантът изброява както 

официални срещи между представители на двете министерства на 



културата, така и неофициалните прояви в културната област, 

организирани съответно в РБ и РК. 

Важно място в тази глава заема информацията за контактите в 

областта на образованието, спорта и младежта. Не е тайна, че откриването 

на специалност кореистика в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски” през 1995 г. става своеобразен трамплин за много други 

полезни инициативи в културната и като цяло хуманитарната област на 

двустранните взаимоотношения. Преподаватели и студенти-кореисти 

активно участват в културния обмен, занимават се с превод на корейска 

художествена литература, превеждат корейски сериали, организират Дни 

на корейската култура, корейското кино, корейската поп-музика и т.н. 

Създаденият преди две години Институт „Седжонг” към Софийския 

университет „Св. Климент Охридски” се превърна в истинско средище за 

преподаване на корейски език и култура на граждани. Неговата дейност 

никак не се дублира с дейността на Катедрата по кореистика към 

Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Ще добавя, че 

интересът към специалност кореистика е толкова висок, че обикновено за 

влизането в нея е необходим изключително добър успех. 

Дисертантът не пропуска да се спре върху развитието на туризма, 

дейността на дружествата за приятелство, сътрудничеството между 

побратимените градове, функционирането на корейското землячество в 

България, дейността на корейската протестантска църква у нас. 

Като приложения в дисертацията се дават наличните документи в 

МВнР в областта на двустранните отношения между РБ и РК, материали от 

медиите на двете страни и т.н. 

Хван Джонг Канг е етнически кореец, затова бих искал специално да 

подчертая, че работата е написана на великолепен български език, 

оформена според необходимите изисквания, а авторефератът отговаря на 

необходимите условия. 



По темата на дисертацията има и необходим брой публикации. 

Моята основна критична забележка засяга цялата работа: авторът 

почти навсякъде използва само констативен подход, като забравя за 

аналитичния такъв. Като кореист ще кажа, че това е в духа на т.нар. 

източно писане (авторът трябва да съобщи, а умният читател ще направи 

своите изводи). В нашия случай дисертантът би трябвало да отдели повече 

място на анализ на представените факти, да се опита да обобщи казаното и 

даже, ако е необходимо, да посочи перспективи в развиитето на 

двустранните ни отношения. 

Впрочем, виждам, че след обсъждането на дисертацията в Катедра по 

политология, нейният автор е изпълнил препоръките на научната колегия, 

което ми дава правото да помоля уважаемото научно жури да присъди на 

Хван Джонг Канг образователната и научна степен доктор. 

 

 

София, 28.01.2015 г. 
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