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 Съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав 
становището е част от процедурата за придобиването на образователната и 
научна степен „доктор по философия” от Евелина Димитрова Митева. То се 
отнася до представения за защита дисертационен труд „Антропологията на 
Алберт Велики” и законово установените по защитата материали. 
 
 Евелина Митева е завършила магистратура по средновековна 
философия и култура в СУ „Св. Климент Охридски” (2006). От 2007 до 2010 
г. е редовен докторант по средновековна философия. Специализира по 
програмата „Сократ-Еразмус” в Саарбрюкен (2003/2004) и Бон (2004), а 
също и като стипендиант на ДААД в Кьолн (2007/2008). Понастоящем е 
докторант по средновековна философия и към Университета в гр. Бари 
(Италия). Свободно владее италиански, английски, немски и латински език. 
Ползува като работни – френски и старогръцки език. 
 
 Върху темата на изследването докторантката работи почти 
десетилетие и то в мащаб и с методическа последователност, присъщи на 
малцина нейни колеги: превежда съчиненията на Алберт Велики „За 
петнадесеттте въпроса” и „За съдбата” (2003), и специализира в Albertus-
Magnus-Institut (Бон); превежда съчинението „За интелекта и 
умопостигаемото” и пише дипломна работа върху учението за интелекта 
при Алберт Велики (2004); превежда неговото съчинение „За природата и 
произхода на душата” и представя магистърска теза върху 
антропологическите аспекти във философията на Алберт Велики (2006); 
събира, обработва преводите си, публикува ги като книжка № 16 от 
Bibliotheca Christiana и ни представя дисертационния си труд на тема 
„Антропологията на Алберт Велики”. Този подход, умело стимулиран от 
нейния научен ръководител, е дал превъзходни резултати. Докторантката в 
оригинал и пълнота познава творчеството на изследвания автор; нещо 
повече – през нейните преводи емблематични негови текстове 
„проговарят” на български. Изборът на темата е напълно релевантен на 
видимо повишения интерес сред медиевистите в Европа към творчеството 
на Алберт Велики през последните две-три десетилетия, а постигнатите от 
Евелина Митева резултати убедително демонстрират творческия 
потенциал на второто поколение български философи-медиевисти. Без да 
изземвам правомощията на рецензентите, бих желал да отбележа 
основните, според мен, приносни моменти в обсъждания дисертационен 
труд. 
 



• Евелина Митева много добре е очертала интерпретативното 
поле, в което разполага изследването си и по този начин релефно представя 
иновативността на предложените от самата нея решения. 

• През антропологичните възгледи на Алберт Велики тя е 
успяла да придаде основополагащите за цялостната философска доктрина 
на изследвания автор тези. 

• Нейните анализи върху теорията за интелекта прерастват в 
една завършена реконструкция на епистемологичната теория при Алберт 
Велики, като самата реконструкцията е осъществена чрез „свързването на 
теорията за абстракцията, теорията за модусите на съществуване на 
формата и на теорията за видовете универсално” (Автореф., с. 19). 

• Специално внимание заслужава оригиналното решение, 
което предлага докторантката, на въпроса за същността на 
интелектуалното щастие и начина на постигането му. Водещата роля на 
волята в акта на интелектуалното възхождане снема абстрактността от 
теорията за интелекта и предпоставя възможността щастието на 
философствуващия да се разглежда в неговата екзистенциална пълнота. 

• Последната глава на изследването, посветена на конкретните 
измерения в природното съществуване на човека, илюстрира и 
аргументира теоретичната съгласуваност между метафизическият и 
натурфилософски подход на Алберт Велики към антропологичната 
проблематика. 
 
 Авторефератът изчерпателно и точно представя текста на 
дисертационния труд. Приносните моменти са формулирани ясно и 
коретно. Авторските  публикации и преводите по темата на дисертацията 
значително надхвърлят обичайния стандарт за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор”. 
 
 Казаното до тук ми дава основания убедено да препоръчам на 
уважаемите членове на научното жури единодушно да гласуват за присъждане на  
образователната и научна степен „доктор по философия” на Евелина Димитрова 
Митева. 
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