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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

В съвременния свят, глобализиран, динамичен, с непредсказуеми рискове,

перманентна заплаха от терористични актове, когато дилемата е за неговата

сигурност или несигурност, все по-настойчиво е дискутиран въпросът за световния

мир и оцеляването на човечеството. И все по-често си задаваме въпроса научихме

ли уроците си от две световни и една студена война, в които водещ беше езикът на

силата. И колкото и да ни се иска отговорът да е „да“, за съжаление реалността на

заобикалящата ни среда ни оборва. В този контекст, като че ли идеята за

популяризиране на идеите за мир, , за обединение на нациите, заложени в

постулатите на пацифизма, започват да се извеждат на дневен ред. И то в

противовес на т.нар. „мрежово общество“, провокирано от информационния век,

чиито основи са технологиите, икономиката, сферата на труда, пораждащи

социалното неравенство, агресия тероризъм, ръст на престъпността и всичко това

при изявен стремеж към увеличаване на оръжията за масово унищожение на

съвременния свят. Нещо повече, редица учени поддържат мнението, че

икономическото развитие, културните и политически промени вървят заедно в

последователни и дори до известна степен предсказуеми модели, като една от

ключовите функции на религията е „да дава чувство за надеждност в невнушаваща

чувството за сигурност среда.” (Роналд Инглхарт). А това само по себе си обуславя
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необходимостта да се направи нов прочит на идеите на пацифизма, като важен

фактор и залог за оцеляване на човечеството, израз на хуманни и цивилизовани

отношения между народите, страните, отделните хора.

В отговор на това е представеният на научната общност труд от Тадеуш

Медзеловски на тема „Пацифизмът в Полша след Втората световна война“.

Актуалността на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и

научноприложно отношение произтича от научната необходимост за

протвопоставяне на насилието, недопускане на война в съвременния глобализиран

свят, белязан от шума на “ дрънкащи оръжия” и експерименти с оръжия за масово

унищожение, издигане на достойнството на човечеството в една устойчва жизнена

среда по зависимостта човек-природа и траен световен мир.

Прочитът на дисертационния труд е в подкрепа на пълното съответствие на

темата с основното съдържание на същия. Нещо повече, авторът си е поставил

амбициозната цел за разработването и представянето на относително завършена

теоретична концепция по идентифицирания научен проблем за необходимостта от

обосновката на теоретико-методологическите и приложните основи на процеса за

мир след Втората световна война, която да даде отговор на въпроса за

предотвратяване на бъдещи конфликти. И всичко това през призмата на

систематизираните възгледи на известни пацифистки групи, идеи и модел на

поведение.

Защитимостта на така поставената цел е посредством решаването на

конкретизираните научно-изследователски задачи, обоснованите обект и предмет на

научното изследване, приложимостта на общопризнатите на научното познание

теоретични и специални методи на отговорите на научноизследователските въпроси.

В подкрепа на формулираната теза на научното изследване, авторът

обосновава допустимите ограничения на изследователската дейност и обхватът на

научноизследователските търсения.
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На научната общност е представен дисертационен труд,  отличаващ се  с

яснота и логика на изследванията, с аналитичен научноизследователски  стил на

изложение. Предложени са научни решения с приложен характер, обосноваващи

систематичен модел за прогнозиране на възникването на движения, протоворечащ

на мира и сигурността на човечеството и тяхната пробация. Конкретиката на

аналитико-изследователската работа в дисертационния труд по неоспорим начин

доказват приносите на Тадеуш Медзеловски за разработването на теоретико-

методологически и практически подходи към пацифизма като световен и национален

проблем.

2.Обща характеристика и структура на дисертационния труд

В съответствие с формулираните цели и конкретизираните научно-

изследователски задачи, избраната методика и инструментариум, е структуриран

научният труд. Постигането на целта, решимостта на задачите и защитимостта на

изследователската хипотеза  в представените изследвания и анализи, e в обем от 260

страници, от които 232 страници основен текст. Съдържанието на научния труд е

представено от въведение, две части, структурирани в осем глави, заключение

библиография, включваща 513 източника.

Научната и научноприложната стойност и авторитет на авторите на

посочените източници не подлежи на съмнение, като е постигната висока

достоверност, всеобхватност и прецизиране на направените изследвания чрез

коректен научен анализ.

Към използваните в хода на изследването източници, третиращи в различна

степен и обем, отделни фрагменти и детайли от изследваната проблематика, от

страна на автора е подходено максимално добронамерено и обективно, като са

откроени не само забелязаните в тях слабости и различия с авторовата теза, но са

подчертани и неоспоримите им научни достойнства и практическо приложение.



4

Тадеуш  Медзеловски демонстрира високо равнище на запознатост спрямо

състоянието на досегашната разработеност на проблема в качеството му на обект на

научноизследователска дейност в дисертационния труд.

Основните резултати от научното изследване са презентирани и защитени от

автора в дискусии чрез участие и публикации в национални и международни научни

форуми и списания, в подкрепа на което са посочените 8 публикации и използваните

246 авторови произведения. Прецизно и адекватно са обработени и обобщени

многообразните и често пъти противоречиви елементи на научното изграждане,

представени в съответствие с общоприетата хронологизация при научните

разработки. Така е постигната максимална адекватност между заложените

изследователски цели, задачите за тяхното постигане и инструментариума,

използван за тяхното изпълнение.

Избраната методика на изследване при разработването на дисертационния

труд е реализирана в системно-структурен аспект, при което заложената

изследователска работна хипотеза на изследването в дисертационния труд с

използването на методите на историзма, далектиката, синтеза и анализа, системния

подход, синергетичния, комлексния, нтегративен метод, получава обоснован

отговор чрез поставената цел и задачи.

Предложеният дисертационен труд напълно съответства като научна

разработка по обем и качество на законовите изисквания за присъждане на научната

степен „доктор на науките”.

3.Характеристика на научните и научно-приложните приноси в

дисертационния труд. Достоверност на материала

Цялостното ми запознаване с дисертацията (разработена на руски език) и

автореферата (разработен на български език) на кандидата са основание да се

направи общият извод, че в представения за защита дисертационен труд се съдържат

научни и научно-приложни приноси. Основните научни и научно-приложни
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резултати от извършените изследвания в дисертационния труд се свеждат до

доказване с нови средства на съществени и нови страни в съществуващи научни

проблеми и теории. Достоверността на материала в дисертационния труд

представлява оригинално развитие на частни проблеми в нееднозначното приемане

на пацифистката позиция, която не отрича икономическите, обществените,

политическите и културните влияния за създаването на конкретни теории като

научно и професионално направление, водещи до конкретни резултати.

Получените научни резултати в дисертационния труд ми дават сериозни

основания да подкрепя посочените от кандидата претенции за приноси, които

определям основно като научни и научно-приложни и ги свързвам с постигнатите

резултати.

3.1. Научни резултати и приноси:

3.1.1. Разработена е научнотеоретична концепция за пацифизма като движение

в световен и национален мащаб.

3.1.2. Генерирано е ново знание за пацифизма като теория, с

интердисциплинарен характер с обосновано тълкуване на кючови понятия.

3.1.3. Предложен е концептуален синергетичен и систематичен метод за

систематизиране и анализиране на изследваната проблематика.

3.2. Научно-приложни резултати

3.2.1. Доказана е научноекспертната платформа на извършените изследвания

за пацифизма като движение, неразривно свързано със свободата и избора на

висшите ценности.

3.2.2. Научно защитен е предложеният комплексен механизъм за изследване

на младежките движения за противодействие на фашизма и сродните му движения.

3.2.3. Научно обоснован е систематичният модел за прогнозиране възникването

на античовешки движения и тяхната пробация.
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Научните и научноприложните изследователски резултати в дисертационния

труд се градят на задълбоченото познаване и творческото адаптиране на съвременни

научни теории.

4. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд

Предложеният дисертационен труд и постигнатите научни и научно-приложни

резултат и приноси, са лично дело на Тадеуш Медзеловски , като основната част от

разглежданите идеи, подходи и решения представляват оригинални разработки или

са нова интерпретация на вече известни, с отчитане влиянието на променящите се

условия и фактори.

Основание за това е научнолитературната осведоменост и компетентност на

автора, която не търпи възражения, а похвали за стремежа да бъдат компилирани,

анализирани, интерпретирани огромен брой  литературни, нормативни и справочни

източници, електронни сайтове,  досегашни научни мнения и изследвания по

научния проблем в процеса на тяхното многообразие и противоречиво развитие.

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството

Резултатите от научните търсения на автора в настоящия труд са

популяризирани в редица публикации в страната и в чужбина, което е в

потвърждение на дългогодишната, последователната, задълбочената, надграждащата

научноизследователска  дейност на Тадеуш Медзеловски по проблемите на мира и

жизнеустойчивостта на човечеството, пречупени през призмата на пацифизма в

съвременния глобализиран свят. В подкрепа на това ми твърдение са представените

8 публикации в национални и международни научни издания, пряко

кореспондиращи с темата на дисертационния труд. Нещо повече, няма разлика

между начина, подхода и анализа, който се прави в дисертацията и в представените

научни публикации. Това затвърждава мнението ми, че дисертационният труд е

самостоятелен творчески продукт, реализиран от автора.
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6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта

Литературната осведоменост и компетентност на автора на дисертационния

труд не търпят възражения, в подкрепа на което са използваните 513 литературни

източници, от които 246 са авторови произведения, 264 – периодичен научен печат 2

материала на резолюции и декларации. Прави впечатление, че в библиографската

справка към дисертационния труд са посочени релевантните по темата литертурни

източници, които намират отражение и коментар в разделите на дисертацията. По

подходящ начин са компилирани и систематизирани съществуващите мнения и

добрите практики в многообразието и противоречивото разбиране на изследвания

научен проблем.

Наличието на голям брой авторови произведения е в подкрепа на

последователността  на научните търсения на автора и умението му за извеждане  на

нови и надграждане на съществуващи вече научни и научно-приложни приноси.

7. Оценка за автореферата

Авторефератът съдържа основните проблеми и начините за тяхното решение,

посочени в дисертационния труд. Напълно съответства на съдържанието на

защитавания дисертационен труд и от него може да се добие еднозначна представа

за направеното научно изследване. Дава пълна представа за научната стойност и

практическата приложимост на постигнатите научни и научно-приложни резултати и

прноси, в подкрепа на защитимостта на научноизследователската хипотеза и

авторова теза.

8. Критични бележки

Авторът представя научен труд, в който ясно се вижда професионализмът,

добрата теоретична подготовка, умения за активно и критично полемизиране с

останалите учени в областта на изследваната проблематика и са доказани

възможности за по-нататъшна изследователска дейност. Това ми дава основание да

отправя конкретни препоръки с цел задълбочаване на постигнатото досега.
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На първо място считам, че дисертационният труд би могъл да спечели при по-

фокусирано представяне на изследователските тези и резултати. От една страна това

включва премахване на известни постановки, които само натоварват възприемането

на авторовата теза и от които трудът не печели съществено.

На второ място намирам, че времевият обхват на изследването е с широк

диапазон, което по моему затруднява в определени моменти обосноваността на

направените изводи в контекста на глобализационните процеси и съвременните

заплахи за световния мир.

На трето място, пространственият обхват на изследването се свежда само до

полските автори, с епизодично позоваване на идеите на водещите теоретици и

практици в областта на Пацифизма (Лев Толстой, Махатма Ганди, Мартин Лутър

Кинг и др.). Един по обстоен сравнителен анализ  и на трудовете  на други водещи

световни автори в тази област, би добавил по-висока научна стойност на научните

резултати  и приноси в дисертационния труд.

Посочените препоръки не нарушават общата позитивна оценка за качествата

на научния труд на автора. В ни най-малка степен не съм разколебана относно

постигнатите научни и научно-приложни резултати приноси в дисертационния труд.

Това са моите препоръки към кандидата във връзка с развитието на неговата бъдеща

научна дейност.

9. Лични впечатления за кандидата

Не познавам лично Тадеуш Медзеловски. Преценките ми в рецензията се

основават единствено на представените дисертационен труд и автореферат за

присъждане на научна степен “доктор на науките”. На това основание считам, че

Тадеуш Медзеловски познава изследваната от него проблематика, коректно използва

проучената за постигане на целите на дисертационния труд литература, има

критично отношение към идентифицираните в хода на научноизследователската му

работа проблеми. Научните изследвания и анализи са задълбочени, резултатите от
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тях правилно са интерпретирани, постигнати са значими за теорията и практиката

научни и научно-приложни резултати и приноси, в потвърждение на които е тяхната

апробация.

10. Заключение

След запознаване с дисертациония труд, анализа на неговата

научноизследователска стойност, открих оригинални, актуални и значими научни и

научно-приложни постижения. Същите са лично дело и в подкрепа на способността

на автора самостоятелно да разработва важни за теорията и практиката проблеми,

свързани със световния мир и оцеляването на човечеството в жизнеустойчива среда.

Това ми дава основание за положителна оценка и считам, че същият ще бъде

високо оценен от непредубедения читател и може да послужи като база за бъдещи

изследвания.

Дисертационният труд отговаря на ЗРАСРБ, Правилника за неговото

прилагане и нормативната уредба на ВСУ „Черноризец Храбър“. С убеденост

предлагам на уважаемите членове на научното жури да се присъди на Тадеуш

Медзеловски научната степен “доктор на науките” за разработения дисертационен

труд на тема „Пацифизмът след Втората световна война“, представен за придобиване

на научна степен "доктор на науките", по професионално направление 3.3.

„Политически науки“, докторска програма „Политология“.

17.09. 2017 г. Рецензент:
гр.Велико Търново Проф. д.ик.н. Севдалина Димитрова
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