
С Т А Н О В И Щ Е 

 

за дисертационния труд на  

 

Хван Джонг Канг 

 
На тема: Взаимоотношения между Република Корея и Република България: 

От признаване към перспективно сътрудничество 

 

 

Дисертационният труд се състои от 236 страници, с въведение, три глави и заключение, в които авторът 

компетентно и професионално е изградил своята теза. Дисертацията е посветена на тема, която не е 

разработвана в рамките на българската академична общност. Проучването и систематизирането на 

внушителен брой източници по темата е основополагащ принос на дисертанта в изследването на 

двустранните отношения между България и Република Корея през последния четвърт век след периода на 

Студената война, през който двете страни почти не общуват помежду си.  

 

Дисертацията отговаря на всички изисквания за присъждане на научната степен "доктор по политология". 

Дисертантът демонстрира високи професионални качества за политически анализ, висока специална 

култура в областта на дипломацията, международните отношения и политическите изследвания. 

Дисертацията е написана на един много добър и четивен български език. Публикуването на 

дисертационния труд би представлявало интерес не само за академичната общност в областта на 

политическите науки, но и за обществеността, която се интересува от участието на България и Корея в 

системата на международните отношения.  

 

Първата глава на дисертацията е посветена на развитието на двустранните политически и 

дипломатически отношения между България и Република Корея. Обобщена е информацията от 

многобройни емпирични източници. Авторът е ползвал своя собствен богат опит в двустранните 

отношения като дългогодишен дипломат в посолството на Република Корея в София. Анализът е 

интересен не само с конкретните изводи за двустранните отношения, до които достига дисертанта, но и с 

дълбокия контекст на еволюция на международната система, в която е поставено изследването на 

политико-дипломатическите връзки между двете страни.  

 

Втората глава разглежда развитието на икономическите и търговски отношения между София и Сеул, 

ролята на Европейския съюз във формиране на рамката на двустранните стопански отношения, както и 

перспективите на тяхното развитие. Важно значение за анализа има оценката на корейските преки 

инвестиции в българската икономика. Детайлната емпирична база за анализ на конкретните измерения на 

стокообмена между двете страни е внушителна. Третата глава е посветена на развитието на културното, 

научното и спортното сътрудничество между двете страни. Взаимоотношенията между академичните 

институции на двете страни са специален фокус на изследването. 

 

Дисертационният труд е изграден върху методите на интердисциплинарния анализ. В основата си това е 

едно сравнително политологично изследване, в което авторът уверено борави с методите на анализ на 

международните отношения, историята, теорията на дипломацията, международната политическа 

икономия и статистиката.  

 

Внушително впечатление прави многообразието на източници в основата на дисертационната теза. Като 

имаме предвид, че това е едно напълно оригинално изследване, богатството на източници показва 

завидната способност на дисертанта да събира и ползва аналитична информация и самостоятелно да 

формулира и изгражда своята теза. Имах възможността да общувам и дискутирам с колегата Хван Джонг 

Канг в процеса на неговата работа по дисертацията и съм впечатлен от неговия богат дипломатически 

опит, последователността и системността на неговата работа по текста, желанието му да обогатява и 

осмисля своите тези като амбиция за професионално самоусъвършенстване.  

 

Препоръчвам дисертационния труд на Хван Джонг Канг да бъде оценен максимално високо и да му бъде 

присъдена научната степен "доктор по политология".  

 

 

Доц. д.с.н. Огнян Минчев 


