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Участвам в състава на научното жури съгласно заповед на Ректора на

ВСУ „Черноризец Храбър” № 1000 от 14.09.2017 г.

Обща характеристика и оценка на дисертационния труд

Дисертационният труд е разработен в обем от 260 страници, в т.ч. 232

страници основен текст и 28 страници списък с използвана литература.

Трудът се състои от въведение, две части (включващи общо осем глави) и

заключение. Библиографията включва 513 заглавия.

От зората на своето възникване като движение, пацифизмът се стреми

да популяризира идеите за мир, за хуманни и цивилизовани отношения

между народите и отделните хора, за отказ от войни и насилие, за мирно

решаване на конфликтите. В този смисъл авторът правилно акцентира

върху актуалността на проблематиката, поставяйки пацифистката

идеология в тясна връзка с по-нататъшното оцеляване и съществуване на

човечеството, като контрапункт на огромните инвестиции, които

съвременния свят прави в оръжия за масово унищожение и изграждане на



мощни военни комплекси. Похвален е неговия стремеж да се насочи към

темата за пацифизма в една епоха, в която военната индустрия има

огромно значение за икономиката и доминират милитаристично настроени

управляващи, силно заинтересовани от съществуването на война и

подддържането на постоянна военна надпревара, които много трудно биха

променили курса на своята политика. По тази причина настоящият

дисертационен труд може да се приеме за изключително актуален и значим

от гледна точка не само на проблемите на Полша, а и в глобален мащаб.

Оценка на резултатите и приносите на кандидата

Дисертационният труд заслужава висока оценка въз основа на

следното:

• Посветен е на особено актуален и важен проблем за полската

действителност (а и не само).

• Въвеждащата част на труда включва концептуална рамка с всички

необходими реквизити – актуалност и значимост на темата, предмет и

обект на изследване, цел и задачи, възприети ограничения.

• Авторът демонстрира много добра осведоменост и познаване на

идеологическите възгледи и трудове на водещи в областта автори и дейци

(религиозни и нерелигиозни), което му позволява изчерпателно да изясни

същността на пацифизма, както и да проследи неговото историческо

развитие след Втората световна война.

• Списъкът с използваната литература е внушителен и включва

заглавия с висока литературна и историческа стойност (513 бр.).

• Заключението на труда аргументира доказването на

изследователската теза, решаването на поставените задачи и постигането

на основната дисертационна цел.

• Основните постановки и резултати от работата по дисертационния

труд са популяризирани чрез достатъчен брой научни публикации (8 бр.).



Определено може да се приеме, че разработения дисертационен труд

допринася за обогатяване на съществуващото знание за пацифистките

възгледи в Полша. Приемам посочените в автореферата приноси като

достатъчно значими в научен и методически аспект, като си позволявам да

ги синтезирам до следните:

1. Обобщени и задълбочено анализирани са редица водещи трудове,

имащи отношение към пацифизма и на тази основа са синтезирани

неговата същност, значение и роля за съвременното глобално общество.

2. Разработен и приложен е методически инструментариум за

изследване на пацифизма от позициите на политологията, религията,

философията, хуманитаристиката и т.н. – интердисциплинарност, която

безспорно обогатява и придава висока стойност на труда.

3. Предложени са модели и механизми за изследване на младежките

движения за противодействие на фашизма и сродните му движения, за

прогнозиране възникването на античовешки движения и тяхната пробация

и т.н.

Критични оценки, забележки и препоръки

Към дисертационния труд нямам съществени забележки, но въпреки

това считам, че той определено би спечелил от отстраняването на някои

слабости:

1. Прецизиране на реквизитите на концептуалната рамка (предмет,

обект, цел, задачи и т.н.), както и на заключението на труда.

2. По-ясно открояване на връзката между обобщенията (по моему

неуместно наречени изводи и практически препоръки) в края на главите и

теоретичното съдържание на самите глави.

3. Отстраняване на съществената несъразмерност на отделните глави.



4. Подбор на по-стойностни моменти от дисертацията (каквито

несъмнено са налице) и отразяването им в автореферата.

5. По-богато представяне на конкретни действия, и най-вече техния

обществен отзвук/ефект, наред с чисто идеологическите възгледи на

водещи пацифисти (все пак авторът дефинира сред изследователските си

намерения разглеждането на „практически подходи към пацифизма” ,

„приложни основи на пацифизма”, „модели на поведение” и т.н.).

Отправените забележки и препоръки не са свързани с някакви сериозни

слабости по същество и не подценяват качествата на дисертационния труд,

а по-скоро са предназначени да го усъвършенстват.

Заключение

В обобщение, дисертационният труд представлява комплексно и

завършено изследване, посветено на особено важен глобален проблем,

съответстващо на изискванията към такъв вид научна разработка, посочени

в ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника на ВСУ

„Черноризец Храбър“, и предоставящо достатъчно основания за висока

оценка.

Предвид гореизложеното, предлагам на уважаемото научно жури да

присъди научната степен ‘доктор на науките’ на Тадеуш Медзеловски по

професионално направление 3.3. „Политически науки ”, докторска

програма „Политология”.
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