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Становище 

за представената дисертация на Хван Джонг Канг на тема 

„Взаимоотношения между Република Корея и Република България: От 

признаване към перспективно сътрудничество“ 

 

Дисертацията на г-н Хван Джонг Канг е разработена в рамките на докторската 

програма на СУ „Св. Климент Охридски“ под научното ръководства на доц. д.п.н. Огнян 

Минчев. Докторантът има богат опит в двустранните отношения и дисертация до 

известна степен обобщава и личния му живот, значителна част от който е преминал в 

България. Несъмнено от полза за такава работа е и фактът, че освен родния си 

корейски език, г-н Хван Джонг Канг владее български и английски езици. 

Представена е дисертация в общ обем от 236 страници, от които 212 за 

изложението, а останалите с приложения. Изложението съдържа въведение, три глави 

и заключение. Информационната база е изключително богата, ако се съди по 

включената библиография, съдържаща 101 заглавия на книги и статии на български, 

английски,  и корейски езици, 101 заглавия на документи от посолството на република 

Корея, 73 документа от МВнР в София и 59 статии от различни медии. Използвани са 

също така 123 интернет сайта. 

Изследването се вписва в проблематиката на международните отношения и 

външната политика, но е оригинално най-малко заради избраната тема – двустранните 

отношения между Република България и Република Корея. Едва ли има друго подобно 

и толкова пространно изследване на тези отношения в българската политологична 

литература. Изследването проследява систематично три големи области на 

отношенията: политически отношения, външноикономически отношения и 

отношенията в областта на културата, образованието, младежта и спорта. 

Дисертацията е доста систематично и съпоставително изследване на две 

далечни страни, чиито отношения преминават от фазата на противници по време на 

студената война към фазата на добри и надеждни партньори, които си сътрудничат 

интензивно, независимо от голямото разстояние, което ги дели. Именно педантичното 

и систематичното обобщение и анализиране на наличната информация за 

двустранните отношения прави тази дисертация особено оригинална. Основната 

задача на работата е формулирана във въведението: да представи, проследи и 

анализира отношенията между Република Корея и Република България от 

взаимното им признаване до наши дни и да очертае тяхното развитие към 

перспективно сътрудничество. 
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Така формулираната цел не предполага специфична проблематизация – 

изследователското усилие се свежда до систематизиране на един специфичен и 

натрупан през последните двадесет и пет години опит на отношенията. Това изисква на 

първо време събирането на огромен емпиричен материал, щудирането на практически 

всичко, публикувано по темата, както и на повечето по-широки изследвания върху 

външната политика на двете страни. Периодът, който се обхваща, е широк, макар 

времето на студената война, когато практически няма никакви двустранни отношения, 

да е резюмирано накратко. Всъщност вниманието на изследователя е концентрирано 

върху последните 25 години. 

Първата глава на дисертацията очертава насоките на политическото 

сътрудничество. Авторът започва със съпоставително изследване на политическото 

развитие на двете страни по времето, но най-вече след края на студената война, като 

посочва, че именно вътрешните политически промени, демократизацията в двете 

държави след 1989-1990 г. прави възможно развитието на едно ползотворно 

двустранно сътрудничество. В тази глава авторът обобщава също така всички налични 

политически документи на двустранните отношения, мобилизира общи изследвания 

по външна политика, прави необходимите заключения за връзката между 

вътрешнополитическите условия, новите геополитически реалности и двустранните 

отношения. Тези три равнища на анализа – субнационално, глобално и двустранно – 

пронизват първата глава на дисертацията. Обобщени са и отношенията на всички 

равнища на държавните институции – президенти на републиката, правителства, 

парламенти. 

Втората глава е посветена на икономическите и търговските отношения между 

двете страни. Тук наред с обобщението на официалните документи са въведени и 

много количествени данни, описващи стоокобмена и други елементи на 

икономическите взаимотношения. Отбелязано е значението, което отношенията 

между република Корея и Европейския съюз като цяло оказват върху двустранните 

връзки. Тук е направен анализ и на структурата на стокообмена, като се систематизират 

и факторите за това. Особено място в анализа заема оценката на корейските преки 

инвестиции в българската икономика и значението им за България. 

Третата глава обобщава направеното в областта на културното, научното и 

спортното сътрудничество. Тук е събрана цялата информация за културните прояви в 

двете страни в рамките на двустранното сътрудничество – една ценна база-данни, 

която може да служи и за по-нататъшни изследвания. Особено място е отделено и на 

междууниверситетското сътрудничество. 

В заключението, освен че се обобщава казаното в основното изложение, се 

отправят препоръки за институционализирането и усъвършенстването на двустранното 

сътрудничество. Личната ангажираност на автора очевидно проличава при 

формулирането на тези препоръки – малко необичайни за такъв тип съчинение. 
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Имайки предвид огромния материал, събран за написването на представената 

дисертация, неговото систематизиране и обобщение, създаването на една обстойна 

база-данни за българо-корейските отношения след падането на Берлинската стена, 

като отчитам специфичните трудности при написването на работата, и оценявайки 

качеството на направените обобщения и заключения, смятам, че представения труд 

покрива базовите изисквания за дисертация за получаване на образователната и 

научна степен „доктор“. 

 

 

проф. д.п.н. Антоний Тодоров 

 


