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Представената за защита докторска дисертация на Жасмина 

Христова Донкова плътно се вгражда в теологично-философския каталог 

на новата българска философска книжнина. Основната изследователска 

програма може да бъде определена като опит за навременен историко-

философски и богословски анализ, изграден върху разчленима 

методологична основа. При нейното реализиране авторката отговаря на 

естествената потребност да бъде аналитично проучено (в маркирания от 

докторантката период) изграждането на религиозната идентичност на 

българската протестантска общност и нейната социална легитимност в 

широкия контекст на мисията на Българската православна църква. 

• Замисълът на дисертацията е респектиращ. Темата е задълбочено 

проучено и профилирано изследване с подчертана практическа полезност: 

- Новост във философско-теологичната област; 

- Възможност за обогатяване на съществуващото знание за 

протестантските общности в България и за техните взаимоотношения. 

• Приложеният изследователски метод отговаря на съвременните 

изисквания за научност; той вярно сочи пътя към специализираното 

изследване на Жасмина Донкова. В дисертацията ясно е изразен стремеж 

към историческа обективност и изявена чувствителност към църковните и 

социалните реалности в страната. Чрез избрания метод докторантката 

успешно съчетава логическото обвързване на историко-богословската с 

философската проблемна област. 
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• Предметно изследването е изградено на няколко нива с памет за 

собствения ракурс. Темите са правилно субординирани и свързани в 

систематична конструкция със здрава идейна основа. 

• Идейната структура на съчинението обхваща две основни 

проблемни теми: идентичност на протестантството в България (по тази 

тема в българското богословие се пише за първи път) и социален профил и 

обществена легитимност на протестантските общности. Трудът е изграден 

с изключително старание. 

Особено добро постижение на дисертацията е изборът на трудната 

и неизследвана досега тема за протестантските общности в България. 

Впечатлява доброто познаване на цялостната църковна ситуация в 

страната (не само християнска) и на вътрешния живот на протестантските 

общности. Въпреки православната принадлежност докторантката запазва 

ясен изследователски поглед и обективност при излагане на специални 

факти. С удоволствие отбелязвам концептуалната и научната й решимост 

да работи върху дисертация, която разширява хоризонта на християните и 

на специалистите религиоведи в страната с нови аналитични постановки. 

Дисертацията на Жасмина Донкова е начално успешно изследване в 

избраното направление и поради това е твърде важно: всяка следваща 

работа в тази насока следва да се съобразява с нейната. 

С настоящото изследване докторантката заявява определени не 

само богословски, но и философски амбиции и възможности, висока 

степен на философска и богословска култура, които ще се развиват. 

Като имам предвид законовите основания, яркото авторско 

присъствие в съчинението, неговите научни теоретични и практически 

приноси и високите ми лични впечатления за докторантката, си 

позволявам да предложа на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” на Жасмина Христова Донкова. 

Димитър Киров 


