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Р   Е   Ц   Е   Н   З   И   Я

на проф. д-р Пламен Митев

за дисертационния труд на Николай Илиев Иванов

на тема „Френските католически училища в Османската империя (1835 – 1923)”

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

 Темата за разпространението и развитието на френските католически училища в 

Османската империя отдавна привлича вниманието на специалисти от различни научни 

области. И най-беглият библиографски преглед ще покаже значително количество 

публикации, посветени и на френското културно присъствие на Балканите и в Близкия 

изток, и на католическата пропаганда в подвластните на Високата порта територии. В 

този смисъл, Николай Иванов е бил изправен пред две сериозни предизвикателства: да 

анализира и оцени критично вече направеното и да запълни празнотите в досегашните 

изследвания. Ако към това се добави и стремежът на докторанта да представи 

изграждането и функционирането на мрежата от католически училища в Турция като 

процес, като една добре премислена и последователно реализирана стратегия от страна 

на Ке д’Oрсе, ясно ще се откроят и актуалността на изследването, и реалните научни 

приноси на автора.

 Дисертацията е в обем от 210 стр. и е структурирана в увод, пет глави, 

заключение, две приложения и подробна библиография. Текстът е написан четивно и 

увлекателно, като основните акценти в изложението са удачно представени чрез 

обобщаващи таблици и диаграми. При подготовката на дисертацията си Николай 

Иванов е обработил значителен по обем библиографски масив и е успял да използва 

богат и разнообразен документален материал. Особено ценни за българската 

историопис са новоиздирените данни от фондовете на ЦДА, БИА-НБКМ  и 

Дипломатическия архив на Франция. Научният апарат е изготвен коректно, с точни и 

пълни позовавания на вече постигнатото от страна на българските и чуждите 
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специалисти. По убедителен начин докторантът е демонстрирал и уменията си за 

интердисциплинарен подход и комплексен анализ, за обективен и критичен прочит на 

историческите свидетелства, за синтезирано осмисляне и обобщено представяне на 

отделните факти.

 Приносен характер  в дисертацията има изясняването на точния брой и на 

географията на разпространение на френските училища в Османската империя. 

Разкрити са организационните механизми, кадровият потенциал и финансовите ресурси 

използвани от католическите мисионери. Откроена е ролята на различните фондации и 

сдружения, като специално внимание е отделено на Центъра за разпространение на 

вярата, на Фондацията на източните училища, на Алианс франсез, на Комитета за 

защита на френските интереси в Ориента. Уточнена е хронологията на изграждането на 

самите училища, броят на учителите и на учениците. На основата на автентичната 

документална информация докторантът е успял да отличи заслугите и на по-изявените 

мисионери из средите на френските йезуити, доминиканци, босоногите кармелити, 

капуцините, на Братята на християнските училища и на Конгрегацията на Св. 

Богородицаот Сион.

 Проследявайки възникването и съдбата на френските католически училища по 

селища и провинции, Николай Иванов е съумял да реконструира както общият модел, 

така и спецификата в просветителската дейност на различните мисионерски 

организации. Показателни в това отношение са сведенията за функционирането на 

френските училища в Истанбул, където лазаристите основават колеж, сестрите 

викентинки поддържат детски ясли, сиропиталища и приюти, а отците успенци, 

капуцините и асомпсионистите създават семинарии. По подобен начин докторантът 

осветлява конкретните насоки и резултати в работата на френските мисионери в Тракия 

и Македония, в Мала Азия, Сирия, Палестина, Ливан и Месопотамия.

Сред безспорните заслуги на рецензирания труд ще добавя и представянето на 

католическата пропаганда в отделните провинции на Османската империя в контекста 

на външнополитическата стратегия, следвана от Париж спрямо Високата порта през 

целия ХІХ и първата четвърт на ХХ век. Все в същата посока би трябвало да се оценят 

и направените наблюдения и констатации относно „отварянето” на католическите 

училища към представителите на всички етнически и религиозни общности в имперска 

Турция, което пък е позволило на докторанта убедително да обоснове своите изводи за 
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реалните измерения на френското влияние за развитието на учебното дело, за 

културната обнова и политическата еманципация на народите от региона на Балканите 

и Близкия изток.

За да бъде оценката към текста на Николай Иванов справедлива, ще отбележа и 

няколко от пропуските на автора. Дисертацията би спечелила например, ако още в 

уводната част бяха ясно изложени аргументите за възприетата хронологическа рамка, 

особено що се отнася до началната граница – 1835 г. По-детайлен би могъл да бъде и 

историографският анализ на научната литература по темата с подчертаване на вече 

постигнатото през ХІХ и ХХ в. от страна на специалистите в областта на 

балканистиката, османистиката, франкофонията, на историята на църковните 

пропаганди. Покрай желанието си да разкрие повече и повече подробности около 

откриването и функционирането на френските католически училища, авторът е 

неглижирал съдържателните акценти в организацията на учебния процес в тях. Поне на 

мен ми липсва и отношението, а и политиката на самата Висока порта към случващото 

се вследствие на активността на френските католически мисионери. Дали всичко, което 

пратениците на различните мисионерски фондации „носят” и „дават” на подвластните 

на падишаха народи е „модерно” и „добро” за тях? Търсенето на отговорите на тези, а и 

на други въпроси, касаещи рецепцията на френската просвета и култура в подвластните 

на Османската империя тертиории, щеше, според скромното ми мнение, неминуемо да 

обогати дисертацията и да открои още по-зримо нейния приносен за родната 

хуманитаристика характер.

 Авторефератът отразява коректно структурата, съдържанието, основните изводи 

и приносите на дисертационния труд. Всички изисквания на ЗРАСРБ и Правилника за 

неговото приложение са спазени. Докторантът се е съобразил и с основните бележки от 

заключителното обсъждане в катедрата по История на Византия и балканските народи. 

Николай Иванов е подготвил и три публикации по темата на дисертацията, две от които 

са под печат в авторитетни научни издания като Исторически преглед и Годишника на 

Исторически факултет.

Всичко това, независимо от направените по-горе забележки, ми дава основание 

убедено да препоръчам на Уважаемото научно жури да присъди на Николай Илиев 

Иванов образователната и научна степен „доктор”.
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София, 22.12. 2014 г.

       проф. д-р Пламен Митев


