
Рецензия
на дисертационен труд

научна степен “доктор на науките”

по професионално направление 3.3 “Политически науки“

Автор на дисертационния труд: АРКАДИУШ МЕЛЛЕР

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ФАКУЛТЕТ “МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
И АДМИНИСТРАЦИЯ”

КАТЕДРА „АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“

Тема на дисертацията: „ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА
ИЗБОРИТЕ В ПОЛСКИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕН СЕЙМ ОТ 1919 Г. НА

ПРИМЕРА НА ПЛОЦКА МАЗОВИЯ“
Автор на рецензията: проф. д.п.н. Тодор Галунов, Катедра„Политология, социология и културология“, ВТУ „Св. св. Кирил иМетодий“.

1. Обща характеристика на дисертационния труд,

актуалност и значимост.Представената дисертация е с общ обем 231 страници активентекст и 45 страници, включващи ползваната литература,таблици, диаграми. В текста са включени 15 таблици и 9 фигури.В изследването са цитирани общо 528 източника на полски език –научна литература, доклади, документи. В структурно отношениесъдържа увод, три глави и заключение.



1. Избраната тема е дисертабилна. В нея се подлага на анализизборния процес в част от територията на Плоцка Мазовия, която ечаст от възстановената след Първата световна война държавност наПолша. Това е територия с население около 110 000 жители, но

изследването позволява да се направят редица обобщения за характера на

изборния процес на територията на създаващата се отново полска държава.Изборните практики в периода на новото конституиране надържавността винаги съдържат своя специфика. Те поставят началотона нови модели на излъчване на народното представителство. Винагиса една симбиоза между достиженията в теорията на изборния процесна по-напреднали в този аспект държави  и привнасянето на различнинационални специфики.В изследването акцентът е поставен върху са изборите за долната

камара на парламента - Законодателния Сейм. Авторът ги определя като

първите напълно демократични избори в историята на Полша. Акцентира се

върху важен теоретичен и практически проблем – възприетите норми на

активното избирателно право следват най-модерните тогава образци,

предоставящи активно избирателно право на всички граждани (независимо

от техния пол, образование или имуществен ценз), които са навършили 21

години към датата на обявяване на изборите.2. Темата е актуална от гледна точка на изясняване надемократичните механизми за излъчване на народнопредставителство в теоретичен и исторически аспект. С изследванетосе попълват „бели петна“ в изследването на изборните практики.Хвърля се допълнителна светлина върху гражданското участие приформиране на учредителните власти, което повишава качеството надемокрацията, но винаги остава спор за легитимност на процедуритена учредяване, отличаващи се със своя първичност и специфика.



Остава спорно в каква степен гражданите имат ресурси да участват вусловията на изграждаща се нова държавност. Актуалността е видимав изследователските приноси в първоначалното налагане надемократизация в новата държавност на Полша в условията на„преход“.
3. Качества на методикатаИзползваната в дисертационното изследване методика еподходяща за анализирания предмет. Тя се състои в: запознаване сналична литература по обекта и предмета на изследването; проучванена нормативни документи. Авторът прилага за своите изследователски

цели: историческият метод, методът на анализа на съдържанието и

институционално-правният метод. Освен това за целите на дисертацията са

използвани теорията на функционализма и функционално-структурната

теория.

4. Целта на изследването е да се анализират изборите за

Законодателен сейм през 1919 г. на територията на Плоцка Мазовия.

Основната изследователска теза е твърдението, че на изборите,

изключително важна роля изиграха въпросите, свързани със защита на

присъствието на религията в държавните училища, ролята и мястото на

Църквата в обществения живот, противопоставянето на избирателите

срещу радикалните политически методи и радикалните социални реформи.

Предмет на изследване е подготовката, организацията, хода и резултата, а

след това и политическите последици от изборите за Законодателен сейм,

които се проведоха в избирателния окръг Плоцк-Плонск-Шиерпец.

II. Aналитична характеристика на естеството и достоверността на

материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд.



1. Състоянието на изследването и иновативният му характер.Темата е актуална и значима и досега не е била обект на

достатъчно задълбочено научно изследване от представителите на

политическата наука и в частност на историческата политология. Забългарската политическа наука конкретната проблематика е почтинепозната. До голяма степен това е предпоставка за новаторския характер

на изследването. Констатациите и резултатите, представени в дисертацията

са иновативни. Авторът установява нови факти и обстоятелства за

изборите за Законодателен (учредителен) сейм в Плоцка Мазовия, който

можем да третираме като представителен регион на Полша, където са

съсредоточени проблемите и предизвикателствата, с които трябва да се

справя възродената държава

2. Изходна база данни

При написването на труда е са използвани богати архивни данни

Допълнително са използвани юридически актове, стенографски записи от

заседанията на Законодателния сейм, научни статии. Анализирани са и

около стотици статии в пресата, с цел представяне на целия спектър на

регионалната политическа сцена по онова време. Богатият изворов

материал, въвеждането на слабо ползвани документи по темата, са

предпоставки за приносния характер на изследването.

III. Оценка на авторското участие в получаването на приносите в

дисертационния труд и на публикациите по него.

1. В увода ясно са дефинирани обект и предмет на изследването,основната теза, целите, задачите, методите и обхвата наизследователския въпрос.  Така изградената рамка на текста еадресирана към анализ на изборния процес при формиране



на Законодателния сейм в Плоцка Мазовия през 1919 г. Прависе оценка на актуалните въпроси на изборната активност иотношението на електората към новото начало.Формулирането на изследователски хипотези, които сатествани в процеса на анализ, свидетелства за много добраизследователска култура.2. Основният текст на доктората е публикуван от А. Мелер катомонография през 2019 г. в България под името „Избори за

Законодателен сейм в Плоцка Мазовия през 1919 г. Авторът

представя и серия публикации, които са свързани с темата на

изследване. По отношение на изискванията, свързани спокриване на наукометричните показатели, той напълно севписва в българските норми за научни степени, залегнали вкритериите по „Закона за развитие на академичния състав”.Техническото оформление на текста съответства наобщоприетите правила. Структурата на дисертациятасъответства на утвърдените научни стандарти.
3. Общата ми оценка за дисертацията е положителна.Представен е цялостен и защитим текст, резултат на системнаи целенасочена работа. Авторът е извършил значителна пообем и с високо качество работа, насочена къмидентифициране, обзор и анализ на значителен корпус отинформационни източници. Поставени са актуални изначими въпроси за параметрите на организацията иучастието в изборния процес. Разглежданите проблеми сапоставени на високо теоретично равнище въпроса.Акцентирам на следните достойнства в доктората:



1. Извършена е систематизация на значителна по обемлитература, визираща събиране на емпиричен материал заизборите за Законодателен сейм в Плоцка Мазовия през 1919г.2. Попълнени са „бели петна“ в политическите науки,изследващи изборните практики.3. Дадена е ясна картина на посоките на гражданската активноств изборния процес през 1919 г.
4. Научни и научно-приложни приноси:

- Авторът извежда основни приноси не както е обичайно един поедин, а чрез изводите, които прави в заключението, доказвайки
основната изследователска теза. Според нея на първите общи

парламентарни избори за Законодателен сейм в Плоцка Мазовия

решаваща роля изиграха въпросите, свързани с отношението на

избирателите към: въпроса за светската държава, за светски

държавни училища. за радикални социални реформи и политическа

равнопоставеност на жените. Надделяляването на  политическият

консерватизъм той отдава на:

- Един от основните приноси е, че населението поради своята

социологическа и демографска структура, е силно повлияно от

католическата църква. Религиозният коснсерватизъм надделява над

идеите на изборното състезание. Избирателите решават да

подкрепят онези политици и политически партии, които са верни на

Католическата църква и са против секуларизацията на обществения

живот и радикалните социални промени, и подкрепят водещата

роля на полската ценностна система.



Противопоставянето на избирателите срещу радикалните

политически методи и радикалните социални реформи е по

причина:

- Високата степен на неграмотност

- Ниската степен на гражданско съзнание и закрепостеността в

изтъркани схеми и модели, които изискват от избирателите и

кандидатите за депутати да използват езика на политиката, което

благоприятства поляризацията на становищата и принуждава да се

вземе ясно становище в полза на една от страните в политическия

конфликт.

Отсъствието на полска държавност, в продължение на десетки

години, налага образци и модели на поведение, изразяващи се в

недоверие към радикалните социални промени, уважението към

установените социални структури В изборите за Законодателен Сейм

през 1919 г. е задействан механизмът на социалния нативизъм, т.е.

защита на своята култура, етническа и национална идентичност срещу

предполагаемото негативно влияние на външни фактори и влияния,

възприемани като заплаха за собствената идентичност. Фактически

национализмът побеждава космополитизма.Приемам приносите формулирани от автора и смятам, чете са резултат от неговата  самостоятелна работа. Авторът еуспял да изпълни поставените цели в дисертационнотоизследване и да докаже тезите си.IV. Постигнатите резултати могат да се ползват при формиране на

модели на нова учредителна власт в държави в преход към

демокрация. Вярно е, че историческите преходи не се

повтарят дословно, че времената се менят, но много от



общите закономерности в преходи към демокрация и нова

държавност са налице. В този план доктората може да се

използва за изводи и поуки, част от които да намерят

приложното си поле.

V.Автореферат
Авторефератът  е с обем от 69 страници, което е ¼ отдисертацията. Той е разработен подходящо и следва текста надоктората. Дава подробна вярна и точна представа за извършенатаизследователска работа и резултатите от нея. Начинът на оформянетонапълно отговаря на възприетите научни критерии.

VI. Бележки и Препоръки – текстът е на високо научно ниво ипоказва ерудираност на автора по разработвания проблем.Имам следните препоръки:
1. Авторът е можел по-подробно да разгледа прецедента при

който Сейма се формира по полския и по австрийския

изборни закони и да разкрие разликите между тях.

Парадоксално е за една нова държава да се прави избор и

по чужд закон. Фактически тук се нарушава принципа, че

депутатите трябва да бъдат избирни при еднакво

отношение към законите.

2. Да се разгледа по-обстойно същността на Полскияизборен закон в контекста на ефекта надиспропорционалност на представителството междупартиите.



3. Да се направи паралел между изборните практики надържавите, които в разглеждани период тръгват да сеизграждат наново.
VII. Заключение:

Изследването отговаря от структурна и съдържателна гледнаточка на изискванията за разработването на подобен вид труд заприсъждане на научната степен „доктор на науките“.  Трудът е с високастепен на информативност и съдържа богат набор от източници,проучени, обобщени и анализирани за целите на изследването, с коетоавторът успява да аргументира убедително изводите си. Цитирането едобросъвестно и допринася за постигане на целите на дисертацията.Използваните източници свидетелстват за добрата научнаосведоменост на автора по темата на изследването. Направен е точенанализ на изследвания проблем в различните научни аспекти.Уважаеми колеги,Оригиналността на дисертационния труд, наличието нанеобходимия брой публикации и участието в научни прояви, съгласноизискванията на „Закона за развитие на академичния състав”, ми

дават правото на обосновано заключение, че са налице всички

условия на Аркадиуш Мелер да се присъди степента „доктор на

науките“ по научна специалност 3.3. Политология. Ще гласувам и

предлагам на уважаемите членове на научното жури да гласуват

положително и без колебание за направеното предложение.

26.01.2022 г.гр. Велико Търново
професор д.п.н. Тодор Галунов (........................)




