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СТАНОВИЩЕ 

задисертациятанаЗорница Емилова Грекова на тема „Национализмът и регионализмът в 

източноазиатската политика на Индонезия и Китай (1991-

2009)“заприсъжданенаобразователната и научнатастепен “докторпоистория” 

отдоц. д-рКостадин Иванов Грозев, преподавател в Историческияфакултетна 

СУ „Св. КлиментОхридски” 

 

Зорница Грекова осъществи своята докторантура и подготвидисертацията си под 

моето научно ръководство, така че искам да запозная почитаемото жури с малко повече 

сведения за нейната подготовка и показаните умения приреализиране наизследователската 

й дейност. Тя е завършила специалност„Международни отношения” в Юридическия 

факултет на СУ „Св. КлиментОхридски” с дипломна работа, посветена на „Регионална 

външна политика на Република Индонезия в края на ХХ в. и началото на ХХІ век”. 

Междувременно тя изучава като втора специалност в СУ модули по „Арабско 

обществознание” и „Египтология и асириология”, а по-късно завършва две допълнителни 

магистратури по „Право на ЕС” (съвместна към СУ и Университета Нанси-2, Франция) и 

„Философия и култура на Изтока” (СУ). Нейните широки интереси в областта на 

съвременната история, международните отношения и политически науки обусловиха 

нейния изследователски интерес към регионалното развитие на Югоизточна Азия и тя 

имаше шанса да спечели конкурс на Фондация „Сасакава“ и да бъде зачислена през 

февруари 2008 г. като редовен докторант в катедрата по нова и съвременна история с тема, 

близка и надграждаща темата на дипломната й работа. Похвално е, че докторантката успя 

да подготви, напише и представи своята дисертация вопределения от закона тригодишен 

срок. Този факт и добрият краен резултат са свидетелство за нейната организираност, 

отдаденост на науката и качества на характера. За това допринесе и възможността й да 

събере документи и да работи в азиатска и европейска академична среда по време на 

нейните специализация в Джакарта, Индонезия и Хелсинки Финландия. За израстването й 

като изследовател спомогнаха и серията й участия с доклади и съобщения в авторитетни 

международни и национални научни форуми и лятни школи за млади изследователи.  

Дисертацията, която Зорница Грекова представя за защитае напълно в рамките на 

академичните стандарти за подобен изследователски труд. Тя е в обем от 291 м. стр. и се 
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състои от въведение, три глави и заключение, списък на използваните документи и извори 

(80) и на научна литература (288 заглавия) и 3 приложения. Дисертацията е написана 

върху основата на солиден бройдокументални източници (публикувани и с архивен 

произход), спомени на участници в събитията и научниизследвания (с исторически, 

дипломатически, политологически, социологически, културологичен и др. характер). 

Изворовата и историографската база на изследването е адекватна на поставените 

изследователски цели и доказва способността на дисертантката да се ориентира в 

сложните актуални проблеми на регионализма в международни отношения и да открои 

своята изследователска позиция и преценка при критично отношение към съществуващата 

научна литература по темата.   

Изследването само на единия от двата основни аспекта на така формулираната тема  

- например регионализмът във външната политика или на Китай, или на Индонезия би бил 

достатъчен за открояването на личния принос на дисертантката към анализираната 

проблемна област и за присъждане на съответната научна степен. Заслужава поздравление 

стремежът на З. Грекова да изследва и двата аспекта, откроявайки в сравнителен план 

специфичните особености във външната политика на двете страни като същевременно 

уверено разсъждава и върху теоретичните аспекти на съвременния азиатски национализъм. 

Тези изводи имат проекции не само в азиатския регион, но и в интеграционните и 

регионални подходи във външната политика и на други континенти. 

Зрелият изследователски подход личи в избраните хронологически граници на 

дисертацията и в структурирането на съдържанието в отделните глави. Поставяйки 

разсъжденията си в контекста на наследството на Студената война долната граница е 

началото на 90-те години на ХХ век, а горната – началото на глобалната икономическа 

криза от последните години. Първата глава хронологически излиза, на пръв поглед, 

извън така дефинираната хронологическа рамка, но тя е същностно необходима за анализа 

на причините за изследваните процеси и явления, както и за очертаване на теоретичния 

подход към темата за национализма в регионалния му контекст. Принос на дисертацията в 

тази глава е очертаването на спецификата на национализма в Китай и Индонезия на 

основата на теоретичните интерпретации на национализма в литературата, на връзката 

между колониалната борба за независимост и аспектите на национализма в условията на 

суверенно развитие,  ролята на идеологическите подходи във  формирането на 
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съвременните доктрини на азиатския национализъм, развитието на  институционалните 

форми на регионално сътрудничество като АСЕАН в условията на късната Студена война. 

Втората глава анализира в сравнителен план проявите на регионализъм и национализъм 

във външната политика на Китай и Индонезия през 90-те години на ХХ в. Всъщност тук са 

концентрирани основните приноси на дисертацията –изследването на новата динамика в 

отношенията между двете държави след установяването на дипломатически отношения 

между тях, анализът на променената геополитическа ситуация в Югоизточна Азия, на 

връзката между икономическия растеж на Китай и нарастващата му увереност в 

международната политика,  както и на търсенето на форми за регионална интеграция. 

Направено е и твърде важната периодизация на регионализма с различията между този от 

50-те – 60-те години и този след 80-те години. Освен икономическите, не са пропуснати и 

толкова важните аспекти на сигурността като фактор на регионалното сътрудничество. 

Главата завършва със задълбочен анализ на отражението на Азиатската финансова криза 

от 1997 г. като основният политически резултат,  според дисертантката, е засилването на 

връзките между Китай и държавите от АСЕАН.Третата глава допълва основните изводи 

от работата посредством анализа на регионалните връзки в началото на Третото 

хилядолетие.Очертан е нов етап в сближаването между страните от региона като кризата 

основателно  е представена като катализатор на сътрудничеството, при това под егидата 

едновременно на Китай и Индонезия. Принос на изследването е анализът на 

неолибералните тенденции в политиката на реализъм на китайските управляващи особено 

в отношенията им с регионалните организации в Югоизточна Азия, най-вече с 

Регионалния форум на АСЕАНЗаключението обобщава удачно основните изводи от 

изследването като източноазиатският регионализъм е поставен в общата рамкана 

международните отношения в глобализиращия се свят и взаимодействието с регионални 

организации от други части на света (особено връзките с ЕС). 

В заключение декларирам своето убедено становище, че дисертацията на Зорница 

Грекова „Национализмът и регионализмът в източноазиатската политика на Индонезия и 

Китай (1991-2009)“ отговарянаизискваниятазаприсъжданенаобразователната и 

научнатастепен“докторпоистория” и азсеобявявамзаприсъждането й. 

 

София, 4 юли 2011 г.                       доц. д-р Костадин Грозев 


