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Научна област: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Факултет: "Mеждународна икономика и администрация"
Катедра „Администрация, управление и политически науки"
ВСУ "Черноризец Храбър"

СТАНОВИЩЕ
За дисертационния труд на

КШИШТОФ ПРЕНДЕЦКИ

на тема „НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА

СИСТЕМАТА В ПОЛША“

за присъждане на образователна и научна степен „доктор на науките “ по
научна специалност 3.3. Политология.

от доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска

Настоящето становище е изготвено в съответствие със Заповед №

216 от 26.02.2019 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър.”

Становището включва следните части – анализ и оценка на резултатите и

приносите на кандидата, критични бележки и препоръки и заключение.

Представените по процедурата документи и дисертационен текст

напълно отговарят на изискванията на Наредба №12 за "Придобиване на

образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на

науките”, и за заемане на академични длъжности." Не ми е известно да са

допуснати нарушения в процеса на изработване на дисертацията и

свързаните с нея процедури.

Представеният дисертационен труд е с класическа структура в обем

от 367страници, следвайки логически етапите на проведеното изследване.

Състои се от въведение, четири проблемни глави, заключение,

библиографска справка. Ясно са очертани обекта, предмета, целите,

задачите, основната изследователска хипотеза, изследователските методи и
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структурата на работата. В представената си формулировка, те са

защитими и са напълно подходящи за подобен род текст. Броят на

използваните източници е около 388 - заглавия на английски и полски

език, както и други източници на информация като интернет платформи и

пр. тоест, достатъчен за написването на една добра и коректна в научно

отношение дисертация.

Източниците са разнообразни, авторитетни и сред тях няма

неизползвани. Цитираната научна литература е релевантна на темата.

Техническото оформление на текста съответства на общоприетите

изисквания. Авторефератът е в обем от 51 стр. и адекватно обобщава

съдържанието на дисертацията и научните приноси.

1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ

Актуалността и значимостта на настоящето изследване е до голяма

степен предопределена от динамиката на политическите и икономическите

процеси в контекста на промените в страните от Източния блок след 1989

година. На фокус е поставен механизмът за политическа и икономическа

трансформация на системата в Полша, използвайки индикатори за

измерване степента на успех взаимствани от полето на неолибералната

доктрина. Едно от безспорните достойнства на дисертацията е

оригиналността й по отношение изследването на проблематиката в

сравнителен план с българската политологическа наука.

Приносите на дисертацията са обусловени от избора на обект и предмет

на изследване. Най-общо могат да бъдат изведени следните приносни моменти:

1. Предложен е цялостен механизъм за изследване естеството на

трансформацията на системата в Полша, използвайки класически

интердисциплинарен подход, включващ амалгама от икономически,

политически теории и исторически анализ. Този авторов похват до голяма

степен обуславя и практическата стойност на неговата работа, осветляваща

отражението на неолибералната доктрина, възприета повсеместно в
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страните от бившия Източен блок върху трансформациите на

политическите и икономическите системи в тези държави.

2. Осъществено е задълбочено и многоспектърно изследване на проблема

за не/успеха на трансформацията на системата в Полша след 1989 г. от три

различни страни - икономическа, политическа и социална. Изборът на

подход предполага много добро познаване на фактологията, процесите и

политико-икономическите зависимости във фиксирания период. Това се

доказва, по мое скромно мнение, и в приносния момент за дефиниране на

социално-икономическата система в Полша към настоящия момент на

политически сътресения и "пъплещ авторитаризъм", според някои

съвременни полски анализатори.

3. Поставя на критичен анализ неолибералните теории и възгледи на

редица изявени икономисти, безспорни авторитети и анализатори, вкл. и от

полски произход, като извежда оценка за степента на влиянието им при

формиране на културно-ценностните характеристики на младата част от

полското общество в качеството му на двигател за бъдещото развитие на

Полша, в което откривам и елемент на прогностичност.

4. Поставяйки на дисекция полската икономическа и политическа система

след 1989 г., секторните политики на управляващата върхушка и

културните особености на самото полско общество, авторът създава модел

за изследване на ефективността от приложението на неолибералните

теории, който може да бъде приложен и към други общества от бившия

Източен блок.

5.Формулиране на препоръки за задълбочаване на икономическото

благосъстояние и просперитет на полската държава и полското общество

чрез адаптиране на добри неолиберални практики в глобален мащаб.

Към достойнствата на научната разработка бих добавила и коректно

заявения и използван методологически инструментариум, адекватен на
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поставените цели и задачи, както и задълбочено познаване на

институционалната и икономическата система на Полша.

2. БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ
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.

Бих си позволила само да отправя една препоръка, касаеща

методологията на самото изследване и би могла да бъде приета като идея

за бъдещи научни изследвания по темата на дисертацията. Смятам, че един

сравнителен анализ между трансформациите на системите в страните от

Източна Европа след 1989 година, направен през призмата на

неолибералните теории, би бил изключително полезен и би допринесъл за

пълнотата на политологическия анализ.

По темата на дисертацията докторантът има 25 публикации, което е

напълно достатъчно и отговаря на изискванията за провеждане на

процедурата по защитата.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертацията „Неолиберализъм и трансформация на системата в

Полша" съдържа изследователски приноси с научна, методологична и

практическа стойност и съответства на изискванията за присъждане на

научната степен „доктор на науките“.

Това ми дава основание да дам положителна оценка на дисертационния

труд и предлагам на уважаемото научно жури да гласува "ЗА"

получаването от страна на г-н Кшиштоф Прендецки на научната

степен „доктор на науките” в професионално направление 3.3.

Политически науки.

05/03/2019 г. ............................................................................

/Доц. д-р Ангелина Марковска/


