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За присъждане на образователната и научна степен „доктор" 

Елмира Василева е редовен докторант в И-т за балканистика с ц-р по 

тракология (БАН), чийто научен ръководител бях през последните три години. Твърде 

малко са случаите, когато докторант успее да подготви своя труд и той да бъде обсъден в 

научното звено в рамките на този период. В случая трябва да похвалим Елмира Василева 

за успешното и качествено завършване на дисертацията си. 

Трудът се състои от предговор, изложение, разделено на три глави, 

заключение и библиографски списъци на използваните извори и научна литература. 

Общият обем е 230 страници. Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертацията. 

В него е прибавен списък на публикациите по темата. 

Авторката е завършила специалност история в СУ „Кл. Охридски", като 

докторант имаше възможност да работи в няколко европейски библиотеки, както и да 

получи езикови познания по латински език във ФКНФ. Темата за Босна и францисканците 

е твърде специфична, но навременна и необходима за областта на балканистиката. На 

този етап Елмира Василева изследва процесите въз основа на многобройните 

историографски изследвания и публикуваните извори. В началото на труда са 

формулирани целите и задачите на дисертантката, а именно да се представи 

историческото развитие на Францисканския орден в Босна, неговото присъствие в земите 

под османска власт, организация и мисионерска дейност в периода XV-XVII в. Проблемът 

е разгледан в контекста на цялостната политическа, икономическа, социална и духовна 



ситуация в Османската империя, на връзките с Рим и другите християнски общности на 

Балканите. 

Следвайки установените у нас правила за структуриране на дисертационен 

труд Елмира Василева е направила историографски преглед, въз основа на който в трите 

глави се разглеждат и извеждат проблемите за връзките на францисканците с османските 

власти, статутът на католиците в империята на фона на сравнения с привилегиите на 

православното духовенство. Представяйки в хронологичен ред ключови моменти от 

историята на Западна Европа и католицизма авторката проследява папската политика на 

Балканите след Триндетските събори и създаването на „Конгрегацията за 

разпространение на вярата". Тъй нареченият „златен век" за католическите мисии 

безспорно включва и мисионерска дейност на босненските францисканци, проследена от 

авторката в контекста и на българското католическо движение и отвъддунавски райони. В 

заключението на дисертацията основателно се отбелязва, че през 17 в. основният 

резултат от динамичните босненски процеси е функционирането на католическа мрежа, 

пряко подчинена на Рим и без център на Балканите. 

Като цяло трудът има за основа богата научна литература и публикувани 

извори на няколко езика. Включената библиография накрая на текста обхваща 25 

страници. Умелото й използване в изследването красноречиво говори за подготовката и 

езиковите познания на дисертантката, чиято работа има несъмнено приносен характер не 

само за българската историография. Надявам се, че Елмира Василева ще има възможност 

да продължи проучванията си в областта на изворознанието и допринесе за осветляване 

на редица балкански процеси от историята на католицизма, които очакват млади 

изследователи. 

Изложеното дотук кратко становище и практиката на научен ръководител ми 

дават основание да препоръчам на останалите членове на научното жури да присъдят на 

Елмира Василева научната и образователна степен „доктор". 

София, 18.04.2013 г. проф. д.и.н. Рая Заимова 


