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СТАНОВИЩE
от проф. д-р Лидия Стоянова Велкова,
Военна академия „Георги С. Раковски”

Относно: дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на
науките” в професионално направление 3.3 "Политически науки” по
докторска програма „Политология” във ВСУ „Черноризец Храбър”.

Автор на дисертационния труд: д-р Тадеуш Мендзеловски

Тема на дисертационния труд:
ПАЦИФИЗМЪТ В ПОЛША СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Основание за представяне на становището: участие в състава на
научното жури за защита на дисертационния труд, определено със
Заповед № 1000 от 14.09.2017 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец
Храбър”.

1. Актуалност и значимост на разработения научен проблем
В началото на новото хилядолетие в общественото съзнание на хората от

целия свят отчетливо се проявява все по-осъзнатия стремеж за постигането на
мир на земята. В Устава на ООН по въпросите на образованието, науката и
културата е записано, че „мислите за война възникват в умовете на хората,
затова идеята за защита на мира трябва да се вкорени в съзнанието на хората”.
Ето защо в съвременни условия въпросът за опазването на мира трябва да се
разглежда не само от политическа, икономическа, социална и идеологическа
гледна точка, но и от духовни и морални позиции.

В този смисъл работата на докторанта да осмисли и да характеризира
миротворческите идеи и движения в съвременното културно-цивилизационно
пространство като цяло и по-специално да анализира процесите и тенденциите
в развитието на пацифистките възгледи в Полша след Втората световна война
има важно значение за популяризирането на пацифизма като мироглед, като
нравствена позиция и като обществено движение за защита на мира, съпротива
срещу надпреварата във въоръжаването, мирно разрешаване на
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международните и вътрешнодържавните конфликти, а в началото на 21-ви век
и противопоставяне на международния тероризъм.

Международната общност отдавна е осъзнала значимостта на пацифизма,
като „важен фактор и залог за оцеляване на човечеството” и е предприела
редица стъпки за реализацията на тази идея, но работата на д-р Мендзеловски е
доказателство за необходимостта от неговото по-нататъшно изследване и
развитие, като израз на нов тип хуманни и цивилизовани отношения на
обществено равнище, способстващи за оцеляването на човечеството и
опазването на биосферата в един по-сигурен свят.

Днес понятието пацифизъм се отличава с многопластовост и
разнообразие, но то категорично е свързано с безусловното осъждане на
насилието. Тезата на автора, че не всички осъзнават истинската стойност на
пацифизма и затова е необходимо обществото да разбере важността на тези
идеи, за да реши човечеството кардиналния проблем, пред който е изправено -
мир или унищожение, е намерила сполучливо решение в предложения за
рецензиране труд.

Това безспорно определя не само актуалността, но и значимостта и
мащаба на изследвания от д-р Тадеуш Мендзеловски научен проблем.
Представеният дисертационен труд е в състояние да даде тласък за работа в
тази толкова важна област, доколкото дава своя принос към слабо изучената
история на пацифизма в периода на „Студената война” в
постсоциалистическите страни и по-конкретно в Полша, както и в прехода на
света към нов исторически период, в който международните отношения се
основават на принципите на по-голяма откритост и доверие.

Представеният за рецензиране дисертационен труд е с обем от 260 с., от
които 232 с. основен текст, като в съответствие с целта и задачите на
изследването той логично е изграден от въведение, две части, като първата част
е от две глави, а втората - от четири, заключение и библиография. Главите
завършват с конкретни обобщения, изводи и практически препоръки.
Библиографията съдържа 511 литературни източника - 246 заглавия на книги,
265 заглавия от периодичен научен печат и 2 броя резолюции и декларации.
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Използваната научна литература отразява пълно най-новите постижения на
водещите в областта на теорията на пацифизма автори.

Идеята, че пацифистките възгледи, произтичащи от икономическите,
политическите и социални условия и обстоятелства, хармонират с епохата на
глобализацията, е убедително защитена. Обектът на изследването и
предметът на цялостния анализ в дисертационния труд са коректно
дефинирани и са пряко и непосредствено свързани с приетата научна цел – да се
направи обосновка на теоретико-методологическите, научно-
методологическите и приложни основи на процеса за мир след Втората
световна война, която да даде отговор на въпроса за предотвратяване на бъдещи
конфликти, предполага и поетапното решаване на съставните задачи на
разработката.

Всичко това свидетелства за всестранното познаване на поставените
проблеми, задълбочената теоретична подготовка и уменията на автора да ги
приложи при разработването на цялостната концепция на пацифизма в Полша
след края на Втората световна война.

Избраната методика на изследване включва общоприети подходи на
научното познание - историзъм, диалектика, анализ, синтез, теория за
системите, аналогия, индукция, дедукция, както и специални методи - синергия,
стратегически анализ, комплексен и интегративен подход. От методологическа
гледна точка авторът преимуществено прилага системния подход, без да го
противопоставя на историческия метод.

Изложението в представения за рецензиране труд, в рамките на
поставените времеви и пространствени ограничения, е логически издържано,
като е подкрепено от теоретични постулати и богата фактология, обслужващи
целта на изследването и издигнатите от автора тези. Приведената аргументация
за решаване на основния научен проблем на труда е коректно подбрана и се
основава на възприетите съвременни концепции за пацифизма, което позволява
да се направи изводът, че дисертационният труд напълно съответства на
общоприетите изисквания.
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Трябва да се отбележи високото теоретично равнище на постигнатите
научни резултати, както и постиженията на автора с практическа насоченост,
особено разработените теоретико-методологически и практически подходи към
пацифизма като световен и национален проблем.

2. Оценка на научните резултати
Справката за научните приноси обективно отразява постиженията на

кандидата Т. Мендзеловски, като получените научни резултати ми дават
сериозни основания да подкрепя направените приноси в развитието на теорията
и методологията на устойчивото развитие, които са класифицирани основно
като научни и научно-приложни.

Към най-съществените резултати, съставящи научната новост на
изследването откроявам обоснованата научно-методологическа същност на
пацифизма като движение в световен и в национален мащаб в епохата на
глобализацията; предложеният концептуален синергичен, систематичен метод
при анализа на трудовете на водещите научни работници в тази сфера; както и
предложеното и обосновано тълкуването на редица понятия, които
характеризират пацифизма като теория, като движение и като нова насока в
изследванията. Тук определено може да се твърди, че е налице синтезирано
знание, което може да бъде полезно на изследователи, преподаватели, студенти
и докторанти, които изучават проблематика на пацифизма.

Достоверността на научните резултати може да се търси в приносите с
научно-приложен характер, в лицето на разработения методически
инструментариум за изследване на философската тематика на пацифизма като
движение; предложения комплексен механизъм за изследване на младежките
движения за противодействие на фашизма и сродните му движения; както и
обоснования систематичен модел за прогнозиране възникването на
античовешки движения и тяхната пробация.

Коректно е да се направи оценка, че дисертационният труд и получените
приноси са лично постижение на автора и са резултат на задълбочено
познаване, творческо адаптиране и разработване по оригинален начин на
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теорията на пацифизма. Всички посочени публикации  по темата на
дисертационния труд (общо 8, от които 2 в съавторство) са в направлението на
научните изследвания на автора и верифицират резултатите от научното
изследване.

Представеният към дисертационния труд автореферат в обем от 29 с.
съответства на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение,
съдържа всички необходими атрибути и отразява основните постижения и
научните приноси на дисертацията.

3. Критични бележки и препоръки
Изследване от такъв характер върху сложен и значим проблем, като

пацифизма, безспорно предизвиква интерес, поставя въпроси и критични
препоръки, които не е възможно да се отбележат в едно становище. Все пак за
мен би било интересно да се запозная с мнението на автора относно
възможността в бъдещи свои разработки той да направи критичен анализ на
връзката между насилствената същност на тоталитарната държава и опитите за
защита на общочовешките ценности на пацифизма в този период.

4. Заключение
Отчитайки актуалността на изследвания научен проблем в

дисертационния труд на тема “Пацифизмът в Полша след Втората световна
война” и автореферата към него, значимостта, на разработката и качеството на
постигнатите научни резултати, считам, че същият представлява завършено
научно изследване с отчетливи научни и научно-приложни приноси,
отговарящо на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение
за получаване на научната степен “доктор на науките” в професионално
направление в професионално направление 3.3 "Политически науки”. Ето защо
убедено давам своята положителна оценка и предлагам на научното да присъди
на д-р Тадеуш Мендзеловски научната степен “доктор на науките”.

18 септември 2017 г. Член на журито: проф. д-р Лидия Велкова


