
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д.ф.н. Тодорка Й. Георгиева 
по процедура за заемане на академичната длъжност доцент  
по Българска литература (Стара българска литература)  
в област на висше образование 2. Хуманитаристика,  

професионално направление 2.1. Филология  
в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” 

 
 

Конкурсът за доцент по научната специалност Българска литература 
(Стара българска литература) е заявен от Факултета по хуманитарни науки 
на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Обявен е в ДВ, 
бр. 53 от 12.06.2020 г., и на интернет страницата на Университета. Първото 
заседание на научното жури, назначено със заповед № РД-16-080/5.08.2020 г. 
на ректора на ШУ, се състоя на 18.08.2020 г. Трябва да се отбележи, че в хода 
на процедурата са спазени всички нормативни изисквания.  

За участие в конкурса е подал документи един кандидат – гл. ас. д-р Грета 
Живкова Стоянова, преподавател в Катедрата по история и теория на 
литературата. Гл. ас. д-р Грета Стоянова отговаря на законовите условия за 
участие в конкурса: има завършено висше образование по българска 
филология (1993), притежава ОНС „доктор“ по научната специалност 
Българска литература (Старобългарска литература), придобита през 2002 г. 
въз основа на защитена дисертация на тема: „Църковното сказание и 
старобългарската литература от края на ІХ и началото на Х век”; научната и 
преподавателската ѝ дейност отговарят на минималните национални 
изисквания съгласно чл. 2б, ал. 2 и ал. 3 на ЗРАСРБ и чл. 53, ал. 1 от 
ППЗРАСРБ, и на допълнителните показатели, посочени в чл. 57, ал. 2 от 
ППЗРАСРБ.  

 
1. Общо описание на представените материали 
В конкурса за заемане на академичната длъжност доцент гл. ас. д-р Грета 

Стоянова участва с: 
 Монография, аналогична на хабилитационен труд - 1; 
 Студии - 2; 
 Статии и доклади, публикувани в научни издания, които са реферирани 
и индексирани в световните база данни с научна информация - 1; 

 Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 
рецензиране или в редактирани колективни томове - 25; 



 Известни цитирания, изразяващи академичното влияние на научните ѝ 
публикации - 34. 

Всички представени научни разработки на кандидатката са самостоятелни 
и не са били рецензирани по предходна процедура. Публикувани са в периода 
след придобиването на ОНС „доктор“. 

 
2. Характеристика на дейността на кандидата 
2.1. Учебно-преподавателска дейност  
Гл. ас. д-р Грета Стоянова е университетски преподавател с достатъчно 

богат педагогически опит. Тя води аудиторни занятия (лекции и семинарни 
упражнения) на студенти бакалаври от девет специалности по учебните 
дисциплини Стара българска литература, Възрожденска литература, 
Детска литература и Старобългарска духовна книжнина и на магистри от 
две специалности по учебните дисциплини Семиотика на храма и Текстов 
дизайн. Като ръководител на магистърски дипломен проект гл. ас. д-р Грета 
Стоянова е придобила опит в индивидуалната работа със студенти. 

 
2.2. Научна дейност 
Развиваната в периода след защитата на докторската дисертация (т.е. в 

периода 2002 – 2020 г.) научна дейност на д-р Г. Стоянова е многопосочна и 
разностранна. Представително място в общия списък на публикациите ѝ 
безспорно заема отпечатаната през настоящата 2020 г. монография „Топоси и 
прототипи в старобългарската оригинална агиография”. – Епиграфика и 
медиевистика. Изследвания. Т. 1. Шумен: Университетско издателство 
„Епископ Константин Преславски”, 283 с. Монографията има ISBN 978-619-
201-389-9, двама рецензенти и двама научни редактори.  

До написването на това сериозно и прецизно изследване на топосите и 
прототипите в пространните старобългарски жития кандидатката достига след 
многогодишен целенасочен и задълбочен труд над проблемите на 
агиографския канон и унаследяването на християнската агиографска традиция 
в Ранносредновековна България, на християнската символика и агиотопика. В 
този смисъл може да се каже, че предложената за разглеждане монография, 
аналогична на хабилитационен труд, е продължение и обобщение, но без 
буквално преповтаряне на вече публикуваните, предходни изследвания. 
Работата е встрани от заложената в дисертационния труд проблематика и в 
този смисъл удовлетворява изискванията на чл. 53, ал. 3 от ППЗРАСРБ. 

Избраната тема е актуална и значима за българската медиевистика. 
Топосите и прототипите в старобългарската оригинална агиография са все още 
недостатъчно проучени като изразители на българската християнска памет и 
на общочовешките универсалии и архетипи. Предложената за оценяване 



монография успешно запълва тази празнота. Избраният от авторката подход 
изследването на житиеписната традиция да се разшири в посока установяване 
на генезиса и семантиката на топосите, на явния или скрития протообраз 
(прототип), заложен в текста, е подходящ и особено продуктивен. 
Наблюденията на кандидатката показват, че докато топосите са лесно 
разпознаваеми за читателя, то протообразите невинаги се открояват веднага 
както от реципиента, така и от изследователя на средновековния текст. За 
тяхното идентифициране и обяснение се изискват задълбочени знания в 
областта на библеистиката, патристиката, агиографията, античната, 
византийската, старобългарската и старославянската литература и култура, 
изследователска интуиция, умения за достигане сърцевината на нерешения 
научен проблем и за откриване на обосновани и задълбочени решения – все 
качества, които д-р Грета Стоянова е показала в много висока степен. Едни от 
безспорните достойнства на изследването се дължат на доизясняването на 
някои топоси и протообрази при съвместното им разглеждане с похвални 
слова, химнографски текстове и монашески четива.  

Библиографията към монографията включва общо 227 заглавия, 
групирани в три раздела: Източници и справочници – 46 заглавия; Цитирана 
литература – 165 заглавия; Електронни източници – 16 заглавия. 

 
2.3. Научни приноси  
В научните разработки на д-р Грета Стоянова определено се отбелязват 

теоретични и практико-приложни приноси. Трудовете ѝ пораждат интерес със 
своята проблематика и с прилагания изследователски подход. Осъществени са 
с  подходяща за конкретните цели методика, отличават се със стилно-езикова 
издържаност.   

Сред актуалните научни приноси на д-р Грета Стоянова се открояват 
разработките ѝ върху топосите и прототипите в старобългарските пространни 
жития, върху Църковното сказание, Архивския хронограф, творчеството на 
Петър Черноризец. Ценен неин принос е обнародването на старобългарски 
преводни и оригинални текстове. Публикациите по други теми (напр. върху 
християнските добродетели и символиката на храма) доказват широтата в 
изследователския обсег на научните интереси на кандидатката и 
разнообразието в усвоения от нея интердисциплинарен инструментариум за 
проучване и представяне на научни резултати. 

 
3. Оценка на личния принос на кандидата 
Професионалната вещина и прецизност, широката библиографска и 

извороведска осведоменост очертават кандидатката като изследовател със 
свой собствен почерк и присъствие в съвременната българска наука. Тя умело 
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