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постави съответното събитие, търсейки общобалканската перспектива и още по-

широкия контекст на икономическите връзки в Източното Средиземноморие. Тя 

проследява интересите на Венеция, на балканските държави, на самия Дубровник, 

и на османците, които се появяват през ХІV в. В този смисъл наистина пред нас 

стои изследване за “България, Дубровник и Балканите”. В Първата си част то 

включва подробен анализ на официални владетелски документи от края на ХІІ до 

ХІV в. Тук имаме паралелно проследяване от една страна – на българо-

дубровнишките политически и икономически контакти, и от друга – на наличната 

документация, свързана с отношенията на Дубровник с неговите славянски съседи: 

Босна, Рашка (Сърбия), Хум (Захълмие). Втората част е посветена на изследването 

на механизмите за осъществяване на търговския обмен от страна на 

дубровнишките търговци – дейността на консулите, митническите такси, 

официалните разпоредби на дубровнишките власти от края на ХІV в., и др. В 

заключителната Трета част авторката е включила две студии за известни от 

българското Средновековие лица (царица Ана-Неда) и за инак неизвестния Никола 

българина, които са пример за реалната връзка между българската аристокрация и 

Рагуза, наред, разбира се, с други многобройни, но останали безименни, търговци, 

занаятчии и представители на по-низшите обществени прослойки, които със 

сигурност са посещавали града на Адриатичския бряг. 

 Елена Костова е автор на множество публикации, свързани с темата на 

хабилитационния труд, сред които се открояват вече споменатите два тома 

“Дубровнишки документи”. (Вж. Приложения – Списък на публикациите). От 

общо над 30 нейни статии и студии, които са вече публикувани (вкл. и няколко, 

които са приети за печат) – 11 са свързани с нейните изследвания на българо-

дубровнишките отношения. Останалите й публикации са посветени главно на 

издаване и анализ на нови и неизвестни документи (най-общо от периода ХІІІ-ХІV 

в.), свързани с дейността на отделни личности от епохата, с дейността на 

църковните институции и Атонските манастири и т.н. 

 Посочените цитирания на нейните публикации, показват добрата 

разпознаваемост и важността на нейните изследвания. Представената “Справка за 

научните приноси” отразява достатъчно добре приносните моменти както в нейния 
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хабилитационен труд, така и в отделните други нейни изследвания, посветени на 

отделни конкретни теми. 

 Смятам, че представените от Елена Костова материали, свързани с 

участието й в конкурса за академичната длъжност “доцент”, са напълно 

достатъчни, за да изпълнят необходимите изисквания за заемането на такава 

длъжност. Те отговарят (и дори надхвърлят) посочените “Минимални изисквания” 

за академична длъжност “доцент” според ЗРАСБ, което се вижда от попълнената от 

кандидатката таблица. 

 Препоръчвам на Уважаемата комисия по конкурса да вземе положително 

решение относно кандидатурата на гл.ас. Елена Костова за академичната длъжност 

“доцент”. 

 

 

 

София, 8 декември 2019                                                  Подпис: 

         /Сн. Ракова/ 




