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РЕЦЕНЗИЯ  

на дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен 

“доктор ” на тема: “Взаимоотношения между Република Корея и 

Република България: от признаване към перспективно сътрудничество  ” 

представен от докторант Хванг Джонг Канг 

 

Предложеният за рецензиране дисертационен труд е посветен на 

актуална и значима-обществено и научно – изследователска проблематика, 

свързана с перипетиите, предизвикателствата, нерешените проблеми и 

перспективите в развитието на двустранните отношения между Р. Корея и 

Р. България за вече почти четвъртвековния период от тяхното взаимно 

признаване и установяване на динамични и ползотворни взаимо 

отношения. Още от самото начало следва да се изтъкне, че 

дисертационното изследване е пионерско от всяка гледна точка, както в 

българската, така и в корейската научно-изследователска книжнина. 

Поради това изборът на темата и направеното от докторанта г-н Канг  

заслужава адмирации и уважение, резултатите са повече от добри. 

Структурно изграждане и оформление  

Дисертационният труд представлява внушително изследване от 236 

стр., от които 20 стр. списък на литература и източници – общо  111 

заглавия   от които  на корейски език са 64,на български и английски език-

57. При разработване на проблематиката в дисертационния труд са 

приведени и анализирани множество автентични материали, официални 

документи и други оригинални източници: от Посолството и МВнР на 

Република корея-101,от Архива и дирекциите на МВнР на Р.България-

73,изследвания и материали от научна периодика и печатни медии-

59,интернет сайтове-123.Голямото количество, разнообразния и 

оригинален характер на много от документалните източници и материали 
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са предопределили обособяването им в отделен том от приложенията към 

дисертационния труд. 

 Докторантът показва широка информационна осведоменост, 

теоретични познания и аналитични умения при разработването на 

проблематиката в дисертационния труд. Огромната информация е 

обработена и синтезирана вещо, с умение и разбиране. В работата са 

формирани ясни позиции, съждения и изводи, които са защитени с 

основателни и обмислени аргументи. На редица места авторът коментира 

становища и позиции на други автори, което  прави коректно и с 

привеждане на обективни аргументи. Добро впечатление прави и фактът, 

че цитиранията и позоваванията на други автори и източници са прецизни 

и коректни, на редица места са включени бележки под линия, които 

допълват или изясняват текста в изложението. 

Структурата на дисертационния труд (Въведение, 3 глави, 

Заключение, библиография и приложения) е логично издържана, отговаря 

на поставените цели и задачи на изследването. Налице е съответствие 

между заглавието и съдържанието на дисертационния труд, между 

съчетаването на ретроспективния преглед, проследяване генезиса, 

развитието и реализацията на различните аспекти в двустранното 

сътрудничество между двете държави, което преминава от фазата на 

враждебност, през постепенното опознаване до „стратегическо 

партньорство”  

Въведението е написано в съответствие с изискванията – в него се 

представя същността, обхвата и актуалността на разглежданата 

проблематика, която е обект и предмет на изследването. Очертават се 

ограниченията и изключванията в хода на анализа. Формулирани са  

изследователските цели и задачи, очертани са методологията и средствата 

за тяхното постигане, посочена е документално-източниковата база и 

литературата свързани с разработване на изследваната проблематика. 
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Специално внимание следва да се обърне на  прецизното очертаване на 

основните направления на  обзора и анализа на установяването и 

развитието на всестранните взаимоотношения между Р.Корея и Р.България 

през последните 20 години. 

В съдържателно отношение   основните структурни части на 

дисертационния труд дават ясна представа за логиката на изследването, 

както и за формулирането на изводите, заключенията и теоретичните 

постулати. 

Първата част  на работата е посветена на сравнителния анализ при 

диахронно-синхронното проследяване на обществено-политическото 

развитие и външнополитическата активност на Южна Корея и НРБ в 

епохата на Студената война ,през която те са от ”двете противостоящи 

страни на барикадата”,нямат никакви контакти помежду си, изявяват се 

като верни и последователни съюзници на своите „патрони”,ангажирани са 

във враждебната пропагандна, политическа и икономическа кампания. 

Специално внимание  се отделя на методологическите подходи при 

определяне същността на авторитарния режим от военно хунтовски тип  в 

Ю.Корея  и командно-тоталитарното управление в НРБ, различията в 

поведението на народите в двете страни и начина по който се стига до 

промяната  в тях. Докато в Корея демократичните среди, младежите, 

студентите водят десетилетни борби и дават много жертви ,за да се стигне 

до радикална промяна, то в България подобни процеси отсъстват, смяната 

на режима става след вътрешнопартиен преврат и мъчителен,постепенен 

преход. Дисертантът отбелязва и това, че модернизацията и 

индустриализацията в двете страни започва приблизително по едно и също 

време, методи и темпове, но след промяната ситуацията е коренно 

различна- в Корея се продължава възходящото икономическо развитие, 

укрепването на държавността, докато в България се налага нихилизмът, 
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разграбването и разрушаването на материално-хуманитарните ценности и 

държавността. 

В работата се подлага на анализ и се проследява началото на 

установяването на дипломатически отношения между двете държави, като 

се изтъква ролята на т.нар. нестандартна дипломация- от „спортно-

олимпиийската”(подчертава се ролята на Олимпийските игри в Сеул от 

1988 г),през парламентарната до културната дипломация. Тук следва да се 

отбележи извеждането в научен оборот на редица обстоятелства „от 

кухнята” на дипломатическите контакти в началото, колебанията между 

идейно-политическата правоверност и прагматичния подход, стремежът на 

българската страна да не изостава от развитието на процесите и събитията. 

След началото на дипломатическите отношения настъпва период на 

взаимно опознаване, преодоляване на съмненията, динамично развитие на 

всестранните отношения. Специално внимание се отделя на ролята и 

активността на различните държавни институции и органи, от които до 

голяма степен зависи степента и насоките в това развитие, отношението и 

поведението на водещите личности в двете държави, които го стимулират 

или задържат. 

В следващите 2 части на работата обект на анализ са процесите 

свързани с развитието на взаимоотношенията в основните направления-

социално-икономическото и хуманитарното.   

Специално внимание се отделя на водещата роля на Корея като 

”донор” и източник на помощи и инвестиции за България, включването и 

нарастващата роля на бизнес-субектите в двустранните отношения, 

законодателната рамка за тяхното регулиране и стимулиране, възходящата 

динамика в развитието на взаимния стокообмен   

Нещо, което заслужава специални адмирации е задълбоченият и 

панорамен анализ, който докторантът прави на установяването и 

развитието на контактите и взаимоотношенията между двете държави в 
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хуманитарната област- културата, образованието, туризма, младежта и 

спорта. Тази част е изцяло оригинална и новаторска, в нея се въвеждат в 

научен оборот множество неизвестни обстоятелства, дейности, 

инициативи, личности и прояви. По този начин на практика се покрива 

целия диапазон от взаимоотношения в тези области, представя се 

многообразието и динамиката във взаимоотношенията и сътрудничеството 

на равнище обществено-държавни органи, ведомства и институции, 

граждански организации и културно-просветни институции.   

Специално внимание в тази глава  се отделя на анализа на контактите 

и сътрудничеството в сферата на образованието и културата, като акцентът 

е поставен върху създаването и развитието на специалностите 

„кореистика” и „българистика” във водещи български и корейски 

университети, установяването и утвърждаването на екзотични спортове от 

корейски треньори и специалисти в България, размяната на изтъкнати 

специалисти и творци от различни области на науката, спорта, културата. 

Интерес предизвиква направения от Х.Канг преглед на контактите и 

взаимоотношенията между двете страни на човешко равнище- каквито са 

все още незначителния, но и все по динамично нарастващ туристическия 

обмен, създаването на т.нар.алумни общности, установяване на такава 

традиционна за българската действителност и „народна дипломация” 

дейност като тази на връзките между т.-нар. побратимени градове, 

формирането и функционирането на корейското землячество в България, 

дейността на корейската протестантска църква и нейните мисионери през 

последните 20 години.  

Наред с безспорните качества и достойнства на дисертационния труд 

в текста има места, които се нуждаят от прецизиране, изясняване 

последващо аргументиране: 
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- преодоляване на известния дисбаланс, който се очертава в работата 

при анализа и проследяването на активността и инициативите на 

корейската страна, която сега е по-дискретно представена 

 - засилване на аналитично-оценъчния подход, очертаване на осново 

определящи тенденции, характеристики, перспективи в широкото 

многообразие на взаимоотношения между Корея и България   

 - прецизиране на някои оценки и становища с привличане на 

аргументи основаващи се на нови и малко известни документални 

източници и материали свързани с дипломатическите ведомства на двете 

държави и личната дейност на дисертанта в някои от тях. 

Следва да се отбележи, че в своята работа по  дисертационния труд 

докторантът проявява завидна осведоменост, последователност и 

упоритост, както и отзивчивост към отправените към него и работата 

бележки след вътрешното обсъждане на дисертацията. По 

енциклопедичността на своя обхват, първопроходчеството в 

проблематиката, обективния  и добронамерен подход при представянето и 

анализа на различните и многообразни прояви на взаимно сътрудничество 

между Корея и България, представената работа следва да бъде 

публикувана непременно и в скоро време и в двете страни. 

  В заключението на дисертационния труд са отбелязани основните 

резултати и изводи от изследването, което е направено убедително и 

аргументирано. Представени са приносите на дисертационния труд, които 

според мен обективно и коректно отразяват научноизследователските 

резултати и постижения, съдържащи се в изследването.  

Представеният автореферат е комплексен и изчерпателен, отговаря 

на изискванията, синтезирано представя основните характеристики, 

приносните елементи на изследването. По проблематиката на 

дисертационния труд дисертантът има  публикации  които  са пряко 

свързани с проблематиката на дисертационния труд.   
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Общо заключение и предложение: Представяният за обсъждане 

дисертационен труд съдържа всички необходими елементи, качества и 

характеристики на обзорно-аналитично изследване, посветено на 

научноизследователски и обществено политически значима проблематика. 

В него са налице оригинални идеи, значими научни приноси, 

ретроспективно аналитично проследяване, извеждане на обосновани 

изводи, прагматично ориентирани препоръки и модели за динамизиране и 

по-голяма ефективност в развитието на всестранните взаимоотношения 

между двете държави.   

   Докторантът Х.Д.Канг проявява завидна информационно-

документационна и научна осведоменост по разглежданата проблематика,   

професионализъм и компетентност. Въз основа на вече посочените 

достойнства и качества на представения дисертационен труд си 

позволявам да препоръчам на членовете на уважаемото Научно жури да 

дадат своя положителен вот за присъждане на г-н Хван Джонг Канг 

научната и образователна  степен ”доктор”  

  

 

 27.02.2015 г.    Рецензент:  проф. д-р Антон Първанов 

София         

 

 


