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С Т А Н О В И Щ Е

от доц. д-р Блага Иванова Благоева; УНСС, катедра „Политология“;

Научна специалност: 3.3.Политически науки

Относно: дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“

по научна специалност 3.3.Политически науки във ВСУ „Черноризец Храбър“

Автор на дисертационния труд: Аркадиуш Меллер

Катедра „Администрация, управление и политически науки“, ВСУ

Тема на дисертационния труд: „Политически анализ на изборите в Полския

законодателен Сейм от 1919 г. на примера на Плоцка Мазовия“

1. Кратка характеристика на представения дисертационен труд

Още в началото на своето становище изказвам подкрепата си към

предложения за публична защита дисертационен труд и неговия автор.

Представеният за защита дисертационен труд е без съмнение значим

за историческата наука, защото дава задълбочена информация за

исторически факти от парламентарната практика на Полския Сейм. В

същото време трудът е с приносен характер и за политическата наука,

защото има претенциите за политологичен анализ на парламентарни

процеси и практики на местно ниво. Темата на изследването е коректно и

прецизно формулирана – налице е съответствие между заглавие и

съдържание на дисертационния труд. Заедно с посоченото, изследването се

отличава с балансирано съчетаване на теоретични познания и умения за

практически исторически анализи и обобщения.

В съдържателно отношение изследването на Аркадиуш Меллер се

характеризира с прецизност на анализа, свободна интерпретация на тези и

авторски мнения, коректност при позовавания и цитирания.
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В структурно отношение трудът е балансиран и се придържа към

„класическите“ модели на подобен тип изследвания – увод, три глави,

заключение, приложения и използвана литература.

Общият обем на дисертацията – 276 страници отговаря на

утвърдените стандарти. Използваните литературни източници, 528

заглавия, сред които статии от полски вестници, монографии и научни

статии са напълно удовлетворителни като времева актуалност и тематична

насоченост.

Много добро впечатление в изследването прави илюстрацията на

съдържанието на основния текст с таблици и диаграми - 15 таблици и 9

диаграми.

Прецизно са определени основната цел - „да се анализират изборите

за Законодателен сейм през 1919 г. на територията на Плоцка Мазовия“ и

изследователска теза на дисертационния труд - „на първите общи

парламентарни избори в избирателен окръг № 6, обхващащ следните

околии: Плоцка, Плонска и Шиерпецка, изключително важна роля

изиграха въпросите, свързани със защита на присъствието на религията в

държавните училища, ролята и мястото на Църквата в обществения живот,

както и противопоставянето на избирателите срещу радикалните

политически методи и радикалните социални реформи“.

Коректно е заявен и използван методологически инструментариум,

адекватен на изследователските цели. Всеки от използваните методи –

исторически, социологически, политологически - допринася за постигане

целите на анализа.

Прецизно са формулирани съдържателните и темпорални

ограничения на изследването.
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А. Меллер демонстрира висока степен на познаване на научната

литература по изследваната проблематика, адекватно и продуктивно я

използва.

Уводът на дисертационното изследване би спечелил, ако авторът

специално бе посочил задачите, които си поставя и хипотезите, които

проверява в хода на изследването.

Анализът е логичен и последователно представя следните проблеми:

генезисът на  полската независимост; изборите в новата полска държава и

изборите за Законодателен сейм в Плоцка Мазовия.

Много добро впечатление прави, че всяка от трите глави завършва с

прецизно формулирани изводи и заключения от анализа. Това показва

висока степен на осмисленост и личната позиция на автора.

2. Оценка на научните и научно-приложни приноси

Приемам посочените от д-р Аркадиуш Меллер изводи в

дисертационния труд, които са добре защитени от цялостния анализ.

Приемам също така самооценката за новостите в дисертационния,

свързани със следното:

1. За пръв път в политологичните изследвания е разгледан въпросът

за изборите за Законодателен сейм през 1919 г. в района на Плоцка

Мазовия.

2. Съчетаване на политологичен със социологически и исторически

подходи, т.е. интердисциплинарен характер на изследване на конкретния

проблем.

3. За пръв път в научната литература са анализирани

парламентарните избори през 1919 г. в микромащаб.

4. Използване на подробни статистически изчисления по отношение

на изборите и извършване на реконструкция на изборната география .
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Очаквах авторът да направи и самооценка на приносите в своето

изследване. Моята оценка за авторовите приноси е свързана със следното:

(1) Теоретични и методологически: обработени и вкарани в научно

обръщение са многобройни и неизползвани до този момент литературни

източници и историографски и статистически факти; направен е

ползотворен опит за политологичен анализ на исторически процеси,

свързани с избори и изборни процедури в контекста на полския

законодателен процес от 1919 година; (2) Приложно-практически:

обогатена е историческата и политологична литература с конкретни и

подробни анализи на исторически факти (някои от които малко познати) и

са направени политологични оценки на поведението на различни

участници в избирателния процес.

3. Оценка на публикациите по дисертацията

Аркадиуш Меллер е представил справка за необходимите

публикации – 5 монография и 8 глави в научни изследвания, 12 научни

статии и публикации в други научни изследвания, публикувани след

защита на докторската си дисертация (PhD).

4. Оценка на автореферата

Авторефератът съдържа необходимите елементи и информация,

които съответстват на/ и адекватно отразяват съдържанието на

дисертационния труд.

5. Критични бележки, препоръки и въпроси

Нямам формално основание за отправяне на критични бележки към

рецензирания дисертационен труд, защото те биха били резултат на мои

анализи и мнения по разглежданите проблеми. Изследването е на

Аркадиуш Меллер и неговото мнение и заключения са защитени коректно

и убедително. В този план на мисли обаче си позволявам да формулирам

един въпрос: Продуктивен ли ще бъде анализът на разглеждания проблем

през призмата на теорията за политическата култура; има ли специфики
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полската политическа култура през разглеждания период, които влияят

върху резултатите от изборите за Сейм на местно равнище?

6. Заключение

Дисертационния труд на  д-р Аркадиуш Меллер съдържа

необходимите теоретични и методологически и приложно-практически

резултати. Качествата на дисертационния труд ми дават основание да

заключа, че той удоволетворява изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за

неговото прилагане. Ето защо предлагам на научното жури да присъди на

Аркадиуш Меллер научната степен „доктор на науките“ по научна

специалност 3.3.Политически науки.

5.02.2022, София Подпис: ………………………

(доц.д-р Блага Благоева)


