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finalist for the George Washington Prize, Founding America: Documents from the Revolution to the Bill of
Rights(2006); The Annotated U.S. Constitution and Declaration of Independence(2009) and the editor of
seven others, including The Unfinished Election of 2000 (2001). He is a member of the American
Academy of Arts and Sciences, the American Philosophical Society, and a past president of the Society
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Ջեք Ռակով
Ջեք Ռակով, Վիլյամ Ռոբերտսոն Քոյի անվան պատմության ու ամերիկագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր և
քաղաքագիտության ու իրավագիտության պրոֆեսոր Ստանֆորդում: Այստեղ նա դասավանդում է 1980թ.-ից: Ջեք
Ռակովը նախ ուսանել է Հավերֆորդի քոլեջում՝ ստանալով բակալավրի կոչում 1968թ.-ին, իսկ 1975թ. ստացել է
դոկտորական կոչում Հարվարդի համալսարանում: 1966-67թթ. նա նաև ուսանել է Էդինբուրգի համալսարանում:
Հիմնական ոլորտները, որտեղ նա իրականացրել է հետազոտություններ, ներառում են. ամերիկյան
հեղափոխության ու սահմանադրության ակունքները, Ջեյմս Մեդիսոնի քաղաքական պրակտիկան և տեսությունը
և պատմության իմացության դերը սահմանադրականության հարցերով դատավարություններում: Հեղինակել է 6
գիրք, այդ թվում՝ «Նախնական իմաստներ. Քաղաքականությունը և սահմանադրության կերտման

գաղափարները» (1996թ., արժանացել է պատմության գծով Պուլիցերյան մրցանակի), «Հեղափոխականները.
Ամերիկայի հայտնաբերման նոր պատմությունը» (2010թ., Ջորջ Վաշինգտոնի անվան մրցանակաբաշխության
եզրափակիչ փուլ), «Ամերիկայի հիմնադրումը.փաստաթղթեր հեղափոխությունից մինչև Իրավունքների բիլ»
(2006թ.), «ԱՄՆ սահմանադրությունն ու անկախության հռչակագիրը՝ ծանոթագրություններով» (2009թ.): Նա
խմբագրել է 7 գրքեր, որոնց թվում է նաև 2001թ. հրատարակված «2000թ. անավարտ ընտրությունը»: Գիտության և
արվեստների ամերիկյան ակադեմիայի, Ամերիկյան փիլիսոփաների ընկերակցության անդամ է, իսկ նախկինում
զբաղեցրել է Ամերիկյան հանրապետության վաղ շրջանի պատմաբանների ընկերակցության նախագահի
պաշտոնը:
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