
СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Веселин Панайотов, 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

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” 

 

 

В обявения в Държавен вестник, бр. 53 от 12. 06. 2020 г. и на интернет 

страницата на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ конкурс за 

доцент към Факултета по хуманитарни науки, участва един кандидат - гл. ас. д-р 

Грета Живкова Стоянова – преподавател по Стара българска литература в катедра 

„История и теория на литературата“ на ФХН - Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“. 

Грета Стоянова е представила в определения от закона срок за заемането на 

академичната длъжност всички необходими документи в съответствие с изискванията 

на ЗВО и Правилника за развитие на академичния състав на Шуменския университет. 

Към тях са добавени научните трудове на д-р Стоянова.  

Приложени са общо 29 научни труда (публикувани след придобиване на ОНС 

„доктор“ и не са били рецензирани по предходна процедура): 

- 1 монография / хабилитационен труд;  

- 2 студии;   

- 26 статии.  

Всички представени научни трудове на кандидата са самостоятелни.  

 Като колеги в Шуменския университет и още повече в НЦ „Преславска 

книжовна школа“  познавам д-р Стоянова много добре, защото съм бил свидетел на 

първите й крачки в медиевистиката, на защитата на докторската й дисертация, както и 

на всяка нова публикация. След толкова години мога да кажа няколко важни неща, 



които ще я опишат като научен работник и колега. Не бих могъл да степенувам 

аспектите, а само ще ги изредя в ред, по който аз ги виждам.  

На първо място д-р Стоянова е екипен играч. Независимо, че се труди върху 

собствените си научни теми, тя винаги проявява интерес към работата, с която се 

занимават колегите от НЦ „Преславска книжовна школа“  или пък археолозите, 

историците и пр. медиевисти. Готова е винаги да предложи своя гледна точка или 

наблюдение, което би могло да помогне за конкретния анализ, разискване, диалог. Това 

общо коментиране на раждащите се текстове в НЦ „Преславска книжовна школа“ е 

една от отличителните характеристики на екипа. В него Грета Стоянова се вписа още в 

самото начало на работата си в университета. 

Несъмнен е приносът на д-р Стоянова за издателската дейност на НЦ „Преславска 

книжовна школа“. Благодарение на нейните усилия и строгост излизат, с точността на 

метроном, основното издание – сборникът с изследвания „Преславска книжовна 

школа“, поредицата „In honorem” и всяко друго планирано издание. 

Д-р Стоянова се опитва да взема участие във всяка инициатива, експедиция, 

обсъждане или просто събиране на НЦ „Преславска книжовна школа“, въпреки че 

отделя много време на семейството си. Навярно това самораздаване й отнема внимание 

и сили, иначе тя отдавна да е изградила научната си биография и да се е хабилитирала, 

за което всички отдавна настоявахме. 

Преподавателската работа на кандидата върви паралелно с научната и може да се 

каже, че тя е многогодишен преподавател по дисциплината Стара българска 

литература и е овладяла тази част от българската култура много добре. Това обаче не е 

всичко. В последните години тя разширява преподавателския си хоризонт с 

преподаване на Българска възрожденска литература (бих казал, че това е 

задължително за всеки медиевист и историк на българската литература),  Култура на 

България, Българска детска литература, Старобългарска духовна книжнина (за 

специалност Теология), Семиотика на храма (в ОКС „магистър“ в програма Семиотика 

на културата). На всеки е ясно, че подобни „отклонения” в професионалния път са 

свързани с много труд и губене на време, но от личен опит знам, че те се отплащат с 

едно ново и по-широко разбиране на старобългарските текстове и на средновековната 

менталност.  

Ако се задълбаем в приложенията от документацията за конкурса, ще се уверим, 

че и посочените от кандидата избираеми научни дисциплини са резултат на поети 

сериозни преподавателски ангажименти, защото са свързани с вече направени 



задълбочени изследвания върху дисертационния й труд, посветен на Църковното 

сказание и на житията в старата българска литература (обект на хабилитацията). Те не 

са измислени между другото, а са съобразени с разширяването и задълбочаването на 

студенските познания върху материала на средновековната култура. 

Д-р Стоянова е научен ръководител на една дипломна работа, но е рецензент на 

десетки дипломни работи на студенти в разнообразни научни дисциплини. 

Ще започна оценката на научната работа на кандидата с монографията от 2020 г. 

- Топоси и прототипи в старобългарската оригинална агиография
1
. Изследването е 

основно в процедурата за заемане на академичната длъжност доцент. Д-р Стоянова 

събужда българската литературоведска медиевистика в нейната позабравена претенция 

да бъде теоретична и обобщаваща. „Живи са още, които помнят”, че ако не цитираш 

още в началото на доклада си двама-трима задгранични авторитета, вниманието се 

превръща в ненасилено съжаление... Може би съжалението е било логично, но това е 

друг разговор. Д-р Стоянова постъпва по друг начин, който всъщност е най-логичният. 

Тя се стреми да изследва явленията, които я интересуват на територията на  

българската традиция, върху материал от конкретни текстове. Строгото ограничаване 

на материала (регионално/пространствено и времево) е по принцип основа за постигане 

на коректност при анализа. Ще отбележа тази постановка като първа стъпка на автора 

за адекватен подход към проблема. Второто важно условие за постигане на реален 

резултат е диференцирането на понятията, които на пръв поглед изглеждат близки по 

смисъл или сходни по функционалност. Самото заглавие обаче предлага заявката, че в 

изследването подобен компромис няма да бъде допуснат. Третото условие за постигане 

на успех (според мен) е изобилието на илюстративния материал. Ясно е, че ако първите 

две условия са изпълнени, но после се чудим как да намерим примери, за да ги 

онагледим, работата е обречена. Третото условие в труда на д-р Стоянова е изпълнено 

максимално. Когато четох работата на моменти се чудих, кога най-сетне ще свършат 

примерите. Два пъти се чудих как не й е омръзнало да ги подрежда и изрежда. Сега си 

мисля, че това е имало смисъл. Концепцията е бетонирана с толкова примери, че да 

изглежда непоклатима. С текстовете е работено професионално и с лекота. Изводите са 

диференцирани и ясни. 

Изследването е предхождано от четири публикации, които по един или друг 

начин са свързани с темата. Свидетел съм на живия интерес на колегите медиевисти и 
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 В първия том на серията Епиграфика и Медиевистика. Изследвания. Т. 1. Шумен: Университетско 
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на техните мнения за качествата на текстовете. Това ми дава право да мисля, че и 

обединяващият текст ще предизвика професионалния интерес на научната гилдия.  

Хабилитационният труд представя кандидата д-р Гр. Стоянова като завършен 

специалист в областта на медиевистичните изследвания и претендент, който несъмнено 

заслужава академичната длъжност доцент.  

Същото се отнася и за останалите публикации на д-р Стоянова. Това са три теми, 

в които авторката има несъмнен принос. Първо, важният и ранен паметник на 

българската православна култура - Църковно сказание, което поставя основите в 

разбирането на най-видимите за неофитите елементи от ритуала (вж. публикации №№ 

1-5, 7, 10, 14, 22), продължаващи дисертационния труд; второ, проблемите, свързани с 

творчеството на Петър Черноризец (вж. публикации №№ 11, 13, 24, 26); трето, тя се 

занимава с интересния презвитер Григориев сборник = Цар Симеонов исторически 

сборник по Архивския препис (№№ 15, 19, 21). В трите области на старобългарската 

книжнина приносните моменти са видими. За мен обаче е важно да отбележа факта, че 

д-р Стоянова не смята, че след дисертацията е сложила точка на проблема, нито че след 

две статии въпросът за личността и творчеството на черноризец Петър е изчерпан 

окончателно. Точно обратното, тя се опитва да ги разглежда отново и подробно, от нова 

и интересна гледна точка. За мен това е признак на развитие на възгледите, за 

преосмисляне на собствените концепции, на самокритичност и готовност за промяна на 

мнението по даден въпрос. Мисля, че такава трябва да бъде позицията на всеки 

изследовател, освен ако не е изключителен гений, каквито често виждаме по 

телевизиите.  

Аз съм сигурен, че всички колеги от научното жури ще оценят по достойнство 

споменатите по-горе научни публикации. Искам да обърна внимание на една нова 

област, в която д-р Стоянова се включи с летящ старт. Това е химнографията. Стартът 

беше бърз по простата причина, че Грета Стоянова е вече опитен специалист и 

професионалист, който няма проблеми с ръкописната култура. Не казвам това, защото 

то се подразбира, а защото сме свидетели как има професори, които не са прочели и 

половин ръкопис и кандидат професори по старобългарска литература, които не знаят 

да четат старобългарски... Обратен е примерът, който стои пред нас. Човек, който от 

студентската скамейка борави с оригиналите на текстовете, който внимателно и без 

суетата на бързата кариера изгражда себе си, който не се затваря в една тематика, а 

притежава живото любопитство да се зарови в следваща сфера на средновековната 

култура. 



От това любопитство се реализира цял том от поредицата Глубины книжные
2
... на 

НЦ „Преславска книжовна школа“, който е посветен на един от най-интересните 

ръкописи на славянската литургика. Историята на тази публикация е малко по-трудна. 

Отначало Грета Стоянова работи дълго над друг ръкопис, но неговите особености не 

предполагаха интересни по-нататъшни изследвания. Тя загърби положения труд и 

продължи същата в насока, но с новоизбран ръкопис. Тази упорита работа даде чудесен 

резултат в посоченото издание.    

Паралелно с това д-р Стоянова премина и към изследвания на проспографията на 

българските литургисти, като чрез анализ на акростишните паратекстове направи свои 

открития и потвърди по-ранни хипотези за открити имена. В този аспект тя работи със 

същия ентусиазъм както и по другите проблеми, с които се занимава. 

Препоръки: 

Иска ми се в бъдещата си работа д-р Стоянова да работи съвместно с колеги 

медиевисти от различни сфери на науката. Втората ми препоръка е да следи по-

внимателно за цитиранията, в които се споменават нейни изследвания.  

В заключение искам да кажа, че моята оценка за научната й работа се основава 

на три съществени аспекта: 

първо - представените в конкурса научни трудове на Грета Стоянова доказват, 

че тя е вече изграден специалист с широки интереси в областта на българската култура 

и задълбочен изследовател на старобългарската литература; 

второ – публикуваната през монография на д-р Грета Стоянова - Топоси и 

прототипи в старобългарската оригинална агиография (2020 г.) е оригинално и 

приносно изследване; 

трето - данните от справката за научната работа на кандидата свидетелстват, че 

кандидатурата на гл. ас. д-р Грета Стоянова е в съответствие с националните 

наукометрични изисквания и отговаря напълно на всички основни изисквания по този 

критерий   в Правилниците относно длъжността доцент. 

Общото ми становище (основано на комплексната ми оценка) е, че 

представените в конкурса материали и научни трудове, приносните им моменти и 

преподавателската работа на кандидата, са фактор да дам положителна оценка и да 

препоръчам на уважаемото Научно жури да изготви доклад-предложение до 

Факултетния съвет на Факултета по хуманитарни науки за избор на Грета Живкова 
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