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период на натрупването им говори за значителна интензивност на проучванията на 

кандидата.  

Разбира се, основно внимание трябва да се отдели на хабилитационния труд. Той 

започва с част, посветена на няколлко документа от владетелски канцеларии, като извор за 

дубровнишко-българските отношения в балкански контекст от края на 12 до средата на 14 

в. Тук са известните и многоклатно публикувани и коментирани грамоти и писма на 

царете  Иван Асен II и Михаил Асен, както и два сръбски злагопечатника на крал и цар 

Стефан Душан, и на неговия син цар Урош V.  

Част Втора е посветена на специални въпроси от икономическите отношения между 

Дубровник и България, като акцентите са върху въпроса за митата и за дубровнишките 

консулски служби. Както ще стане ясно по-долу, тази част е най-съществената и 

приносната в цялата дисертация. 

Третата част е озаглавена „Исторически портрети“. Обсъждат се съдбите на царица 

Ана Неда (първата съпруга на цар Михеил III Шишман) и Никола Българина от края на 14 

в. и въобще техните жития-бития в историята на Дубровник от 14 в. 

В Приложенията са публикувани основните дубровнишки и други документи, върху 

които почива изследването, от края на 12 до 50-те години на 14 в.  

В Списъка на приносите д.р Костова коректно е посочила своите заслуги към 

проучването на българо-дубровнишките отношения. Някои от тези приноси, като 

например терминологичното разграничаване между „комуна“ и „република“, имат смисъл 

само за българската научна действителност, тък като в по-широк научен аспект отдала са 

разрешени. Бих искал по-категорично да се каже, че дубровнишко-българските отношения 

не са водещи за комуната и републиката. За нея в балкански аспект са водещи 

отношенията със Сърбия, Босна и други съседни на Дубровник области. В епохата на 

Средновековието България няма търговски артикул, който да съперничи на суровото 

сребро, добивано в Сърбия и Босна.   

Кои са положителните моменти в хабилитационния труд и в свързаните с него 

публикации? 

На първо място особено поощрение заслужава работата на място на д-р Костова в 

дубровнишкия архив. Редица български учени са работили там, като резултатите не са 

много окуражаващи. Публикуваните два тома с документи показва, че неизвестните от тях 
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са много малко и без особена стойност. Но самата работа в архива крие изненади и 

упоритостта може да бъде възнаградена.  

На второ място искам особено да подчертая приносите по въпроса за митата и за 

дубровнишката консулска служба в българските земи. За мен това е основния принос на 

кандидата за доцент.  

На трето място от публикациите личи стила на офомен изследовател. С други думи 

д.р Костова, след първите успехи, които има, продължава със същата упоритост да бъде 

изследовател на българското средновековие в различните му аспекти.  

Четвърто, всички документи по конкурса, публикациите и издание на извори са 

оформени изрядно, които показва прецизна и внимателна работа с текстове от различно 

естество.  

Разбира се, към публикациите и оособено към хабилитационния труд могат да се 

направят някои бележки, които, бързам да подчертая, не намалява тяхната стойност.  

На първо място, според мен, частите на хабилитацията са неравностойни като 

приноси и разгадаване на неизвестни  въпроси. Така например голяма част от Част Първа 

е изградена от документи, които са били обект на многобройни коментари и издания. 

Повтарянето им може би не е напълно оправдано, ако няма нещо ново за казване.  

Второ, от предоставения текст личи, че отделните части са писани в разлини 

времена, с малко или много различна нагласа. Това личи и от анализа на текстовете, и от 

цитирацията на специализирана литература.  

Трето, имам бележки към цитираните заглавия. На места твърде натрапчиво се 

цитират работи на Гюзелев и Божилов. Оставя се с впечатление, че в България едва ли не 

те казат последната дума. Колко са я казали някои от тях личи от някои от коментариите в 

документите за Дубровник. И още: кой вече използва работата на Д. Ангелов за Велбъжд? 

В нея няма приносни елементи, да не говорим, че градът  не се нарича така от последната 

четвърт на 14 в.  Кандидатът за доцент трябва с по-голямо самочувствие да се отнася към 

авторитетите, дори и ако са много чувствителни за собственото си „аз“.  

Иначе аз съм напълно съгласен, че предоставените документи по конкурса и 

хабилитационния труд отговарят на условията за придобиването на академичната 

длъжност  „доцент“ от страна на д-р Елена Костова. С убеденост ще гласувам в този 

смисъл и съм сигурен, че и другите членове на журито ще постъпят по този начин. 
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София, 6 декември, Никулден, 2019 г.             Подпис: 

        Проф.дин Христо Матанов 




