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СТАНОВИЩЕ

oт проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова

член на научно жури, назначено със заповед № 985 от 16.12.2021 г. на

Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”

ОТНОСНО: дисертационен труд на тема  „ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА

ИЗБОРИТЕ В ПОЛСКИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕН СЕЙМ ОТ 1919 Г. НА

ПРИМЕРА НА ПЛОЦКА МАЗОВИЯ” с автор д-р Аркадиуш Меллер,

докторант от катедра „Администрация, управление и политически науки” на

факултет „Международна икономика и администрация” на ВСУ „Черноризец

Храбър” за получаване на научна степен „доктор на науките” в професионално

направление 3.3. „Политически науки”, докторска програма „Политология”

След проведеното първо заседание, на утвърденото със заповед № 985 от

16.12.2021 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” научно жури за защитата

на дисертационния труд на д-р Аркадиуш Меллер, съм определена за член на

научното жури, който следва да представи становище. Процедурата отговаря на

Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника

към него и Наредба № 12 на ВСУ „Черноризец Храбър“ за придобиване на

образователната и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на

науките”.
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I. Характеристика на дисертационния труд

Дисертационният труд е с обем 276 страници и се състои от увод,

основен текст в три глави, заключение, списък с използвана литература (528

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

15 таблици и 9 диаграми.

Логиката на дисертацията следва възприетата традиционна структура в

три глави, заключение, библиография и приложения. Посочената структурата

на труда и неговото основно съдържание са подчинени на темата и на

формулираните в увода обект, предмет, теза и цел.

Целта на дисертацията аворът дефинира като „...анализиране на изборите

за Законодателния (учредителен) сейм от 1919 г. в района на Плоцка Мазовия“.

Основната изследователска теза на изследването е твърдението, че 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“. 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“.

Първа глава е посветена на генезиса на полската независимост. Втора, на

„изборите в новата държава“. Трета, на „избори за Законодателен сейм в

Плоцка Мазовия – резултати и парламентарна дейност“.

В заключението са обобщени някои изводи, които, според автора са

достатъчни за потвърждаване на формулираната теза.

По проблемите на дисертационния труд авторът Аркадиуш Меллер е

публикувал 5 монографии (в съавторство), глави в 8монографии, 12 статии, 2

речникови сттаии в различни издания в Полша, Русия и България. В тези
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публикации се интерпретират проблеми, разработени в труда. Някои отразяват

отделни моменти от дисертацията и по този начин преди окончателното ú

оформяне и защита са апробирани части от нея. Публикационната активност на

Меллер оценявам положително.

Авторефератът отразява основни части от дисертацията, с което се дава

възможност да се очертаят получените резултати, в случая – изводи.

II. Оценка на резултатите и приносите на докторанта

II.1. Основните резултати, които докторантът постига в дисертационния

си труд са:

Авторът на дисертационния труд дефинира изводи, а не приноси.

II.2. Заключителните изводи на Меллер в дисертационния труд се отнасят

до:

Първо, „ заключение от проведеното изследване е твърдението, че ….

Йенджей Морачевски след възстановяването на независимостта на Полша, е

провел… избори за Законодателния сейм“.

Второ, „..в бившата руска подялба, която включвала Плоцка Мазовия,

избирателите от народните маси въобще не били подготвени да участват в

изборите, тъй като досега в своето мнозинство не са имали възможност да

участват в избори“…

Трето, „...по време на изборите за Законодателен сейм в Плоцка Мазовия,

…., основният политически спор се е разиграл между десницата и левицата“.

Четвърто, „...предоставянето на избирателно право на жените на изборите

за Законодателен Сейм през 1919 г. е преломно събитие, което свидетелства за

способността на политиците от този период да вземат изключително смели

решения.
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Пето, „...Мазовия е била важна точка на геополитическата карта на

Полша с оглед на своето историческо значение и връзка с началото на полската

държавност, както и поради кръстосването на важни комуникационни пътища

…“.

Шесто, „...изборите за Законодателен сейм от 1919 г. се оказали форма за

проверка на ефективността на методите на политическа комуникация“.

Седмо, „..изборите за Законодателен сейм в Плоцка Мазовия …..

показаха, че националдемокрацията няма реална политическа конкуренция в

провинцията“.

Като частично приемам предложените от автора на дисертационния труд

изводи (с изключение на първия, смятам го за излишен) смятам, че те

съответстват на заявената рамка (доколкото я има).

III. Критични забележки и препоръки към дисертационния труд

1. Научният апарат в разработката е представен доста повърхностно,

непълно и небрежно. При повече от големия обем на увода (цели 14стр./Times

New Romans 12) само няколко изречения се отнасят до формулиране на цел,

предмет и теза на дисертацията. Вместо да се аргументира актуалност на

изследването се твърди за достоверност и валидност (в автореферата), в

дисертацията има няколко изречения. Методологията и ограниченията на

дисертацията са описани недостатъчно. Няма формулиран обект на изследване,

липсва изследователски проблем, не са посочени задачи на изследването.

Предвид тези факти не може с определеност да се прецени, дали

формулираните наименования на глави и параграфи към тях съответстват на

рамката на изследването, просто защото тя е непълна, което е странно за човек

претендиращ за научна степен.
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2. Очевидно, кандидатът бърка написването на книга и дисертация.

Самият той на няколко пъти назова дисертацията книга. В дисертацията

забелязвам описания, но не анализи.

3. Кандидатът нарича дисертацията новаторска и уникална. Напомням,

че според съвременната научна гледна точка е не е достатъчно нещо да бъде

направено за първи път, за да бъде новаторско.

4. Някои исторически факти са изопачени – например, в изброяването на

страните, които преди Полша дават политически права на жените е пропусната

Съветска Русия (1917г). Твърди се, че «Финландия дадат право на глас на

жените по-рано от Полша“, но се „пропуска“ да се спомени, че през 1906г.,

когато това се е случило Финландия е част от Руската империя. В текста се

споменава литовското княжество, но не се казва, че това е Великото княжество

литовско и руско. Не мога да приветствам манипулирането с исторически

факти и си задавам въпроса дали кандидатът не прави същото по отношение на

описанието на полската реалност в началото на 20в.

5. Повече от странно е, че кандидатът не е формулирал приноси, а

изводи. Това едно и също ли е? А първият извод, че са проведени избори е

излишен. Щеше ли да има подобна тема на дисертация, ако нямаше избори.

6. На стр. 11 кандидатът твърди, че “…разбирането на механизмите и

предизборната кампания от 1919 г. за Законодателния Сейм ни улеснява да

разберем съвременните политически дебати, които се провеждат в Полша,

което означава, че тази дисертация е актуална“. Не видях препратки към

съвременната ситуация в Полша. Според мен, трета глава би следвало да бъде

посветена на това. Все пак говорим за дисертация в сферата на политологията, а

не на историята и социологията. В дисертация, която претендира да бъде в

сферата на политологията, историческият и социологическите подходи не бива

да бъдат самоцел.
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IV. Заключение по дисертационния труд на

Като член на научното жури давам положителна оценка на

дисертационния труд „ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ИЗБОРИТЕ В

ПОЛСКИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕН СЕЙМ ОТ 1919 Г. НА ПРИМЕРА НА

ПЛОЦКА МАЗОВИЯ” на Аркадиуш Меллер, поради което предлагам на

научното жури да му бъде присъдена научната степен „доктор на науките” по

научната специалност „Политология”.

01.02.2021 г. Член на научното жури:

гр. София (проф. д.с.н. Лоретта Парашкевова)


