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С Т А Н О В И Щ Е 

Относно: 

Дисертационния труд на Елка Иванова Златева, представен за присъждане на научната 

и образователна степен „доктор” по специалност „Политология”, 

от проф. дфн Петър-Емил Митев 

 

 

 

 Има няколко критерия, които дават възможност да се даде точен отговор на 

въпроса дали и доколко дисертационната работа е изпълнена успешно.  

 

 Тематичен критерий. Темата – „ Републиканската теория за разделение на 

властта в първите американски конституции (1776 – 1787)”, обхваща важен, но по-

малко изследван и дълго подценяван (в известен смисъл „преходен”) период от 

развитието на американския конституционализъм. Неговата преходност го прави да 

изглежда незрял, но тъкмо поради своя динамизъм е плодотворно изследователско 

поле. Темата е дисертабилна.  

 

 Фактологичен критерий. Разработката е с повишена трудност. Изисква 

многостранна ерудиция, познаване на множество документи и произведения от ХVIII 

век и заедно с това – интерпретациите им от ХХ и ХХI век. Без познаване на 

първоизточниците автор на подобна тема рискува да остане зависим от 

интерпретациите, а без познаването на съвременните, преди всичко американски и 

английски автори, – да работи на провинциално равнище. Авторката е избегнала и 

Сцила, и Харибда. Библиографията е респектираща. Овладян и концептуално осмислен 

е огромен емпиричен материал.  

 

 Методичен критерий. Основен методичен инструмент в изследването е 

американският политически език през втората половина на ХVIII век. През тази „врата” 

авторката „влиза” в темата и достига до своята основна теза, евангелско-

републиканския синтез, и през нея „излиза” на финала: промените в езика са показател 

за нова епоха в американския политически живот. Методичният подход е адекватен на 

изследователската задача. 
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 Евристичен критерий. Дисертационният труд е посветен на историята на 

политическите идеи. Основен критерий за успех на разработката е до каква степен 

анализът на политическите идеи и на политическите дебати достига до дълбочината 

и същността на реалния политически процес. В случая това е интеграционен процес, 

който превръща отделните колонии (и частични съюзи между тях) в национална 

(федеративна) държава и в който се ражда американското национално съзнание. Ако се 

използва този, подчертавам, според мен основен критерий, дисертацията на авторката 

трябва категорично да се признае за успешна. Нейната тема е междинният 

конфедеративен период. Авторката успешно е намерила интеграционния мост в 

републиканско-протестантския синтез. Когато по този мост се преминава през периода 

на проби и грешки, на другия бряг нещата се променят и синтезът се разпада.  

 

 Приложен критерий. Авторката анализира и доказва уникалността на 

американския политически опит и заедно с това достига до аспекти на неговото 

универсално значение. В друго пространство и време интеграционен процес протича в 

съвременна Европа. И отново на дневен ред е ключовият проблем за баланса на властта 

на местно, в европейския случай – национално, и на централно равнище. Отново 

трудностите се фокусират в конституционен проблем, отново препъни-камък е 

данъчната политика. Да се правят груби аналогии, би било далеч от науката. Но тъкмо 

затова са особено полезни прецизни изследвания като дисертацията на Елка Златева. 

 

 Литературен критерий. Предизвикателство би било да се пише за 

американския политически език на лош и объркан български. Предизвикателство към 

журито, към гилдията. За щастие налице е точен отговор. Пред нас е логически стройно 

изложение. Авторският текст се отличава с ясна мисъл, усет към детайлите и 

същевременно с убедителност на обобщенията, достига до парадоксите, до иронията на 

историята и заедно с това – до нейната логика. 

 

 В заключение. Дисертацията на Елка Иванова Златева е цялостна, завършена, 

зряла работа, която отговаря на критериите за присъждане на научната и образователна 

степен „доктор” по специалност „Политология”. 

 

Проф. Дфн Петър-Емил Митев 


