СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев,
относно дисертационен труд на тема: “Проблеми и перспективи при
интегриране на Турция в общите европейски структури (геополитически и
геостратегически аспекти) на Айсун Айдънов Авджиев, докторант на
самостоятелна подготовка към катедра „Регионална и политическа география“
при Геолого-географския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“
Научна област 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление. 4.4. Науки за Земята (01.08.13. География на
страните (Регионална и политическа география)
1.

Данни за дисертанта.

Айсун Айдънов Авджиев е докторант на самостоятелна подготовка към
катедра „Регионална и политическа география “ при Геолого-географския
факултет на СУ“Св. Климент Охридски“
Роден е на 23.08.1974 г. в гр. Търговище.
Висшето си образование завършва в Анкарския университет, Турция, през
2002 г. с образователно-квалификационна степен бакалавър по „Социална
антропология и етнология“.

През 2005 г. придобива степента магистър по

„Международни отношения“ от същия университет.
Айсун

Авджиев

усъвършенства

научната

си

подготовка,

което

е

аргументирано с придобиване на сертификати от наши и международни

институции и организации (фондация „Партньори за България“, Фондация
„Английски клуб“, Университетът в Дарби – Великобритания и др.).
Научният му интерес провокира последователно и усърдно отношение към
разработваната от него проблематика и е официализирано с положителни оценки
по отношение на изискуемите от закона процедурни действия.
Естеството на неговите интереси – политико-географски, геополитически и
социално-икономически проблеми на Балканския регион през призмата на
политическото битие на Република Турция – предполага адекватна резултативност
на изследванията.
2.

Данни за докторантурата.

По процедурата за защитата на дисертационния труд са представени
изискуемите документи съгласно Закона... и Правилника на СУ: дисертационен
труд;

автореферат;

заповеди,

регламентиращи

всички

етапи

по

законосъобразността на процедурата; протоколи от съответните заседания;
заповед за определяне на състава на научното жури; заповед, регламентираща
датата на заключителното заседание на журито – Р038-663/19.12.2013 за 24.03.
20014.
Считаме,

че

са

спазени

всички

изисквания

на

ЗРАСРБ

относно

легитимността на процедурата.
3.

Данни за докторантския труд.

Общият обем на предоставения труд включва 164 стр. текст, 8 стр.
литература, 2 стр. списък на използваните съкращения, 20 приложения.
Авторефератът в обем от 51 стр. Отразява същността на труда и е коректна
редукция на съдържанието му.

Структурата на дисертационния труд включва увод, 4 глави и заключение.
В обемно отношение съществува баланс, продиктуван както от изискванията
за представяне на подобен академичен труд, така и от актуалната научна
съдържателност на изискванията към него.
Уводът има качествата на актуализиращо въведение към изследването, в
което ясно е откроена неговата цел, а задачите за постигането й са редоположени
и ранжирани адекватно Така заявените намерения за достигане на крайни
резултати имат съответна академична обосновка.
Подбран е и е приложен значителен набор от методи с цел реализиране на
научните намерения на Айсун Авджиев. В хода на изследването те изиграват
своята роля за достигане до научни заключения.
В първа глава, която по същество е теоретико-методологична база на
изследването, докторантът прави опит да акцентира върху интердисциплинарния
статут и пространствените аспекти на геополитиката и геостратегията. В нея е
откроена същността на геопространствената необходимост от характеристика на
основни понятия като геополитика и геостратегия. Обосновани са и са приложени
основни действия по изясняване на основните методологични подходи и
механизми в политическата география.
Глава втора е посветена на геополитическия потенциал и геостратегията на
съвременна Турция. Разработката е в духа на наложената политикогеографска
матрица на изследване, в която се акцентира както върху оценката на
географското положение, така и върху социално-икономическите фактори,
принципите и механизмите, определящи геостратегическото поведение на
държавата.
Трета глава акцентира върху въпроса за мястото на Турция в европейското
интеграционно пространство. Макар и актуална, същата е разработена през
призмата на необходимата дипломатическа коректност и състоятелност на

съответните европейски органи, ангажирани с проблематиката. Това вероятно е
предположило омекотеност на анализа и научните изводи.
Четвърта глава, актуално предопределена, считаме за „извеждаща“.
Абстрахирайки се от нагнетения в обществото националистически патос, я
възприемаме като разумно представена, но и незавършена. Като отчитаме
недостатъчната аргументираност в защита на тезата, заложена в първите два
подраздела, считаме, че възможността за апробацията на предложените варианти в
третия е очаквана своеобразна компенсация.
Заключението

отразява

основните

резултати

от

извършеното

изследване. С настоящия труд е дадена сериозна заявка за по-нататъшна дейност в
избраната насока.
4.

Научни приноси.

Айсун Авджиев представя актуален дисертационен труд. Неговата научност
и необходимостта от приложимост сами по себе си считам за съществен принос.
Провокацията: “интеграционен процес” и “геополитическа реалност”, зад
която се крият отличителните белези на процеси и съдби, отчитам като
аргументиращ актуалността на изследването фактор.
В съдържателно и научно отношение откроявам следните приноси:
1. Обективното научно диференциране и характеристика на системноструктурния модел, представящ същността на геополитиката и приложността на
геостратегията.
2. Оценяването на геополитическия потенциал на Република Турция и
възможностите за неговата благодатна „експлоатация“.
3. Предлагането

на

възможности

за

създаване

и

активизиране

на

интеграционни процеси с оглед реализацията на дифузно социо-икономическо
пространство в региона с активната роля на България и Турция.

5. Публикации и участие в научни форуми.
Апробацията на дисертационния труд на Айсун Авджиев включва
автореферат и две научни публикации (в съавторство) в списание „Геополитика“.
Те отразяват част от основните научни достижения на докторанта.
Участието на Айсун Авджиев в научни форуми и публикациите по темата на
дисертационния му труд отговарят на изискванията за реализиране на процедурата
по придобиване на образователната и научна степен “доктор”.
6. Заключение.
Въз основа на предоставената документация, потвърждаваща качествата на
кандидата, както и въз основа на личните ми впечатления и заключения относно
стойността на научната дейност на Айсун Авджиев, аргументирани с
предоставения труд на тема “Проблеми и перспективи при интегриране на Турция
в общите европейски структури (геополитически и геостратегически аспекти)
предлагам на уважаемото жури да гласува положително “ЗА” присъждане на
образователната и научна степен “доктор” на Айсун Айдънов Аджиев.

В. Търново
18.02.2014

Проф. д-р Атанас Дерменджиев

