
СТАНОВИЩЕ
за докторската дисертация на Елица Стефанова Маркова на тема:

„Преговорите на Турция за членство в Европейския съюз“

от доц. д-р Румяна Коларова, катедра „Политология“, Философски 

факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

1. Общи данни по процедурата.

Представен е дисертационен труд с обем 221 стандартни страници, 

разделен на увод,  седем глави и заключение.  Научният апарат съдържа 

над  250  заглавия  и  39  официални  документа.  Източниците  са 

разнообразни,  авторитетни  и  сред  тях  няма  неизползвани,  т.е. 

библиографията е действителна и пълноценно приложена. Значимо място 

в цитираната научна литература заемат релевантни за темата заглавия от 

турски автори, с което трудът въвежда необходимата многостранност на 

аналитичните гледни точки и комплексност на подхода.

Дисертационният труд напълно отговаря на изискванията в Чл. 6, ал. 

3 от Закона и чл. 27 от Правилника – еднозначно показва, че кандидатът 

притежава задълбочени теоретични знания и способност за самостоятелно 

научно  изследване  и  съдържа  научни  или  научно-приложни  резултати, 

които представляват оригинален принос.

2. Характеристика на структурата на дисертационния труд.

Избраната  структура  на  дисертацията  съответства  на  стандарти  за 

балансиран  и  добре  аргументиран  анализ.  Общото  впечатление  от 

структурата на дисертационния труд на Елица Маркова говори за висока 

теоретико-методологическа култура и отлично владеене на практическите 

техники на изграждане на такъв тип анализи.

3. Оценка на дисертационния труд. 

Цялостната оценка на предлагания дисертационен труд предполага 

да се подчертае високата подготовка на авторката и нейната способност 
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целенасочено  да  преследва  реализирането  на  сложни  научни  задачи. 

Въпреки че анализира един от най-коментираните и детайлно изследвани 

проблеми в съвременната европейска политика – членството на Турция в 

ЕС  Елица  Маркова  го  осмисля  творчески,  успява  да  то  изследва 

комплексно и задълбочено, както и да направи реалистични прогнози за 

бъдещото  развитие  на  сложните  политически  процеси  и  за  възможни 

резултати. 

Бих конкретизирала оценките си за  достойнствата и приносите на 

дисертацията в следните четири пункта.

Първо,  изборът  на  тема. Темата  несъмнено  е  дисертабилна,  тъй 

като е открита и съдържа множество предизвикателства. Актуалността на 

проблематиката  е  особено  ясно  откроена,  тъй  като  всеки  нов  етап  в 

развитието на дългогодишните отношения между Турция и ЕС може да 

очертава  ново  поле  от  предизвикателства  и  ново  поле  от  възможни 

решения.  Но  достойнствата  на  избора  на  тема  не  се  изчерпват  с 

актуалността,  със  сложността  и  динамичността  на  проблема,  чийто 

системен  анализ  напълно  отговаря  на  изискванията  за  придобиване  на 

научната степен „Доктор”. Елица Маркова анализира тема, която изисква 

интелектуален и граждански кураж и морална позиция. Само така може да 

се избегнат рисковете на двете крайности – безкритичен евро-оптимизъм и 

крайно отрицание, особено в контекста на силно политизираните дебати по 

темата за членството на Турция в ЕС. 

Второ, формулирането на основната изследователска цел. Елица 

Маркова  си  е  поставила за  цел  да  анализира  отношенията  между ЕС и 

Турция като „процес на двустранна промяна“, в резултат на която не само 

Турция трябва да даде отговор на въпроса дали иска да стане член на ЕС, 

но и политиците и гражданите на ЕС трябва да дадат отговор на въпроса за 

променящата се идентичност на Съюза. Така поставена целта излиза извън 
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едностранния  прочит  на  процеса  на  присъединяване  като  „политика  на 

поставяне на условия”.

Трето,  избора  на  изследователски  подход  -  Елица  Маркова 

подчертава,  че  усилията  й  са  насочени  към  обогатяване  на  дебата  за 

членството на Турция в ЕС чрез „социологически прочит“ на процеса на 

взаимна  трансформация.  В  този  „социологически  прочит”  прави 

впечатление  постигнатия  много  добър  баланс  между  анализа  на 

исторически тенденции и на актуални фактори (като например динамика 

на  обществените  нагласи). Елица  Маркова ясно  и  прецизно  дефинира 

времевите  и  системни  ограниченията  на  нейното  изследване,  както  и 

параметрите  на  социологическия  анализ,  който  провежда,  за  да 

аргументира своите изводи и оценки.

Четвърто,  дисертационния труд  си  поставя за  цел  да  направи 

реалистична прогноза, чрез аргументиране на четири възможни хипотези 

съобразно с идентифицираните специфични предизвикателства. В рамките 

на  тригодишния  изследователски  труд  на  дисертантката  политическите 

институции, стратегии и нагласи на политиците и гражданите на Турция, 

от една страна, и на ЕС от друга претърпяват съществена промяна, която 

адекватно е отчетена при разработването и аргументирането на четирите 

хипотези.

4. Лични впечатления за кандидата. 

Впечатленията  ми  от  Елица  Маркова  са  епизодични,  но  за  дълъг 

период от време -  тя еднозначно формира в мен и колегите  от катедра 

„Политология“  убеждението  че  е  много  интелигентен,  трудолюбив  и 

почтен млад изследовател, способен успешно да приключи научен проект 

по изключително сложна и трудна изследователска задача. Убедена съм, че 

такъв кандидат за научната степен “Доктор” прави чест на научното ни 

звено и заслужава подкрепа и насърчение.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Като имам предвид: 

-  научно-теоретичната,  изследователската  и  приложната  значимост 

на темата; 

- ясно откроените достойнства и приноси на труда; 

- безспорната оригиналност на редица идеи и аналитични оценки в 

труда,  предлагам  на  Научното  жури  да  присъди  на  Елица  Стефанова 

Маркова образователната и научна степен “ДОКТОР”.

ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ:

12.06.2011 доц. д-р Румяна Коларова 

4


