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Гл. ас. д-р Грета Стоянова е дългогодишен сътрудник на Научния център 

„Преславска книжовна школа“ още от 1993 г. и утвърден хоноруван преподавател по стара 

българска литература в различни бакалавърски и магистърски специалности на Шуменския 

университет. Тя води лекционни и семинарни занятия не само за филолози, но и за студенти 

по специалността „Теология“, а четените от нея курсове се разпростират от 

старобългарската книжнина до проблеми на семиотиката на културата. Започвам с тези 

въвеждащи данни, защото те очертават профила на кандидатката като напълно 

съответстващ на тематиката и областта на конкурса, за който тя е подала документи. 

Г. Стоянова е доктор от 2002 г. с тема на дисертационния труд Църковното сказание 

и старобългарската литература от края на ІХ и началото на Х век. В процедурата за 

хабилитация тя е представила следните подлежащи на оценка материали, групирани по 

наукометричните показатели според Националните минимални изисквания за длъжността 

доцент: отпечатан хабилитационен труд; 2 студии; 26 публикувани статии, една от тях 

индексирана в Scopus, WoS. Справката за цитиранията на трудовете показва 34 забелязани 

цитатa, повече от една трета от тях в международни издания. Д-р Стоянова има 

забележителна дейност като едно от разпознаваемите имена в организирането и 

провеждането на традиционните форуми на Научния център „Преславска книжовна школа“ 

към Шуменския университет, както и в редактирането на едноименната поредица и други 

тематични сборници. Участвала е в общо 3 големи национални проекта с външно 

финансиране, един от които по КИННПОР актуален,  и в 13 на ШУ. Ръководила е един 

дипломант. В резултат на запознаването ми с отлично организираните материали на 

кандидатката смятам, че оценяваната кандидатура напълно отговаря на националните 



изисквания към длъжността доцент, на изискванията по чл. 24, ал.1 от ЗРАСРБ и чл. 53, ал.1 

от ППЗРАСРБ и Правилника за придобиване на научни степени и присъждането на научни 

звания на ШУ. Това ми позволява да премина към научните качества на рецензираните 

трудове.   

На първо място обект на анализ трябва да бъдат приносите на д-р Стоянова в 

хабилитационния ù труд Топоси и прототипи в старобългарската оригинална агиография. 

– Епиграфика и Медиевистика. Изследвания. Т. 1. Шумен: Университетско издателство 

„Епископ Константин Преславски“, 2020, 283 с. Отпечатан като книга с резюме на руски и 

английски, този труд е оригинална разработка върху три познати текста – Пространното 

житие на св. Константин-Кирил Философ, Пространното житие на Методий и Безименното 

житие на св. Йоан Рилски, но през призмата на културологичните понятия топос, 

протообраз, прототип. Не може да не прави впечатление, че анализираните източници са 

плод на целенасочен избор с акцент към оригиналните творби за животоописанието на 

емблематични фигури на Българското средновековие и православното славянство. В 

началото авторката представя богатата библиография по темата и формулира ясно 

признаците на трите основни оперативни термина, с които борави. Тя изработва прецизен 

понятиен апарат, като се опира на формулировката на А. Милтенова за топосите и тяхната 

органична свързаност с организацията на текста на различно ниво – от тематика и 

композиция до художествено средство, и т. нар. „каталог на топосите“ на Т. Прач. Неин 

личен принос е формулирането на четири видови понятия за топоса – сюжетен (наративен), 

тематичен, етически и езиков. Смятам, че въпреки условностите и взаимовръзката схемата 

точно обобщава теорията на топоса и е адекватно приложима към избраните текстове. 

Диференцирането на протообраз като по-частно и конкретно спрямо прототип като по-

общо, модел, еталон, и агиотип също е направено достатъчно ясно и може да се използва и 

от други изследователи. В същинската част на разработката много прегледно са разписани 

топоси при сравнение на Римския патерик с отделни елементи от трите изследвани текста, 

за да се изрази хипотезата за неговото влияние на „практическо агиографско ръководство“ 

(с. 92). Тази теза е възможна, разбира се, но не бива да се абсолютизира и да ограничава 

много по-широкото поле, според мен, от влияния върху оригиналната българска 

агиография. В следващите глави на конкретен анализ по отношение на трите работни 

термина са анализирани и трите източника с открояване както на общото, така и на 



спецификата за всеки текст. При св. Методий например Мойсеевата парадигма от качества 

е особено подходяща за законотворец, какъвто е само по-възрастният от равноапостолите; 

в Безименното житие на св. Йоан Рилски протообразът на Мойсей е натоварен с други 

конотации. Безспорни качества на труда за мен са: висока теоретична подготовка и владеене 

на научния език на литературознанието и културологията; аналитичност, методическа 

издържаност, умение за формулиране на ясни заключения; липса на вътрешни противоречия 

в изложението; баланс между теоретични положения и тяхната защита в конкретен 

материал. За мен не подлежи на съмнение, че наукометричното съответствие за заемане на 

длъжността доцент е съчетано с реални научни приноси в хабилитационния труд. Трудът 

ще спомогне да бъдат осмислени от съвременна гледна точка основополагащи текстове на 

българската средновековна духовност.  

Останалите публикации в конкурса попадат в точно изброените от авторката полета 

на знанието. Освен темата на дисертацията, която тя развива и след успешната защита, това 

са разработки върху творчеството на Петър Черноризец, върху Симеоновия изборник, 

Мъчение на св. Климент, папа Римски, и др. Те разкриват Стоянова като отличен медиевист, 

който: има извороведски приноси с издаването и изследването на нови преписи на някои 

средновековни съчинения. Тази сфера на дейност е много успешна и авторката е въвела в 

обращение редица нови преписи на Слова на Петър Черноризец, на Църковното сказание и 

др.;  владее кодикологията и археографията на старите кирилски текстове; издава текстове 

по стандартите на научната дескрипция и едиционната практика; работи върху проблеми на 

текстологията и преводаческата техника; добавя езиковедски умения към литературните и 

културологичните. При работата си върху Мъчението на св. Климент, папа Римски, по 

преписи от Троицката сбирка тя прави и превод на новобългарски език. Голяма част от 

публикациите на Стоянова са достъпни в интернет пространството чрез дигитализацията на 

основополагащите трудове на НЦ „Преславска книжовна школа“. В една от последните ù 

публикации СЛУЖБА ЗА МЕТОДИЙ ОТ КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ И СЛУЖБА ЗА ТЕКЛА – ЕДНА 

ВЪЗМОЖНА ВРЪЗКА (ПКШ, 2018 г., с. 259–279) се търсят интертекстови връзки въз основа 

на рядката дума теклоименить и се дава тълкуване въз основа на личното име на 

равноапостолната първомъченица Текла. Публикацията е образец за приложението на 

изброените качества и попада в полето на най-актуланите търсения на авторката върху 

прототипите и топосите. Всичко това свидетелства за комплексен характер на  
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