22; 39; 44; 48; 50; 51 и 55) са съавторски. Не е посочен конкретния дял на д-р Жекова,
при което съгласно правилата тя има право на ½ авторство от тях. Всички тези научни
изследвания биха могли да се групират в следните научни направления – нумизматика,
сфрагистика и вариа.
Нумизматика
Като завеждащ отдел „Нумизматика” и специализирала в областта на
средновековната

нумизматика,

усилията

й

са

насочени

към

издирването,

документирането и публикуването на монетните находки от Шумен и региона и
превръщането им в пълноценни извори за региона. Връх в това направление е
монографичното изследване „Монети и монетно обръщение в средновековния Шумен”,
което е логичен завършек на докторската дисертация.
По нумизматични данни в нея се проследява постепенното трансформиране на
Шумен от стратегическа крепост от епохата на Късната античност и Ранното
средновековие, до късносредновековен градски център, втори по значимост след
столицата Търново. Разбира се с тази монография не приключват процесите. Притока
на средновековни монети в региона не се преустановява, дори напротив и това води до
нови публикации и интерпретации
Първични публикации:
„Находки на византийски монети от Североизточна България (VIII – първата
половина на IX в.)”;
“Новопостъпили колективни находки с османски монети от Шуменско (ХІV – ХVІІ
в.)”;
“Монети на Селджушкия Иконийски султанат от ХІІІ в. от Шуменско”;
“Оловни монети на император Алексий І Комнин (1081 – 1118) от България“;
“Колективна находка с билонови номизми на Алексий І Комнин (1081 – 1118) и
Йоан ІІ Комнин (1118 – 1143) от района на Велики Преслав“;
“Колективна находка с билонови скифати на Константин Асен (1257 – 1277) от
околностите на Велики Преслав“;
“Две колективни монетни находки от местността Фисек в околностите на
шуменското село Черенча”;
“Непубликувано съкровище от с. Хан Крум, Шуменско (XIV в.) “;
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“Колективна находка с билонови византийски монети (края на XII в.) от района на
Велики Преслав“;
Свързването на монетните находки с конкретно селище или събития в страната.
“Събитията от 1186 г. според данните от колективните монетни находки от
България“;
“Походът на Исак ІІ Ангел в България от 1190 година. Опит за нумизматична
реконструкция, според данните от колективните монетни находки “;
“Икономически облик на Североизточните български земи през ХІІІ – ХІV в. (по
нумизматични данни).“;
“Evoluţia circulaţiei monetare în Šumenul medieval şi regiunea învecinată în perioada 971 –
1204“;
“Monetary circulation in the hinterland of the Western Black Sea coast, 13th – 15th c.“;
“Circulaţia monedelor muntene şi moldoveneşti în Bulgaria (secolele XIV – XV)”;
„Велики Преслав през втората половина на ХІІІ в. Залезът на един царстващ град
(По нумизматични данни)“;
“Владетелска резиденция ли е крепостта край село Черенча, Шуменско?“;
“Мястото на град Шумен в административната структура на средновековна
България“;
“България и Византия (976 – 1025). Приносът на нумизматиката“;
Заедно с това в трудовете на д-р Жекова констатираме една нова тенденция.
Намесата й в проблема, касаещ монетосеченето на Първото българско царство, един
проблем стоящ пред българската нумизматика от столетия. С голямо постоянство тя
издирва и публикува монетни находки, които й дават основание да отговори
положително на доскоро риторичния въпрос – секли ли са монети владетелите от
Първото българско царство? Тя успя да идентифицира една серия официално
имитативно българско монетосечене, имащо за първообраз византийски златни солиди
и медни фолиси:
“Монетите на император Роман І (920 – 944) от българските земи. Разпространение и
характерни особености“;
“Колективна находка с фолиси на император Константин VІІ от района на Ришки
проход“;
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“Отпечатъци на византийски монети върху оловни пластинки, намерени в
хинтерланда на столицата Велики Преслав”;
“A New “Pattern” Coin of Emperor Romanus I Lecapenus (920 – 944) from Bulgaria“;
“Имитация на златна византийска монета от Х век”;
По тази тема д-р Ж. Жекова тепърва ще обобщава своите наблюдения и резултати.
Сфрагистика
В РИМ – Шумен се съхранява най-голямата колекция от средновековни печати у
нас – византийски, български и западно-европейски. Една голяма част от тях са
експонирани в зала „Съкровищница”. Такава експозиция няма нито у нас, нито в
чужбина.Това предполага част от научните интереси на д-р Жекова да са в сферата на
средновековната сфрагистика – българска, византийска и европейска. Публикациите са
свързани с обнародване на нови находки, както и свързването им с конкретни селища
или региони.
Тук на първо място трябва да се постави Catalogue of Medieval Seals at the
Regional Historical Museum of Shumen, в който са включени всички придобити в
шуменския музей печати до 2007 г. Той е търсен и използван от редица изследователи у
нас и най-вече в чужбина. Цитиран е от повече 40 автори. Съгласно решение на НС на
НАИМ като съавтор нямам право на рецензия.
Първични публикации на постъпления в РИМ:
“Печати на Борис-Михаил (864 – 889) от сфрагистичната колекция на Регионален
исторически музей – Шумен“;
“Непубликувани печати на цар Петър І (927 – 969) от колекцията на Регионален
исторически музей – Шумен“;
“Печат на Симеон василевс (917 – 927) от колекцията на Регионален исторически музей
– Шумен”;
“Оловни печати от Разград и региона в колекцията на Регионален исторически музей –
Шумен“;
“Непубликувани средновековни български печати от колекцията на РИМ – Шумен”;
“Печат на Теоктист, патриций и логотет на дрома, открит в Плиска“;
Публикации касаещи разпространението на печатите:
“Географският ареал на разпространение на печатите на княз Борис-Михаил (864 –
889)”;
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“Владетелска резиденция ли е крепостта край село Черенча, Шуменско?“;
“The Defeat of the Byzantines in the Battle of Dristra (August 1087). A Sigillographic
Contribution to the Prosopography of the Participants“;
Шуменската колекция с печати стана повод и у нас да се заговори за
дигитализация на този род артефакти. В тази връзка бе участието на д-р Жекова в
семинара Digital Sigillography, организиран по време на ХХІ-я конгрес по
византинистика в Лондон (20.08.2006). Тази проблематика бе продължена чрез доклада
на колегата Жекова на XXІІ-я конгрес по византинистика в София през 2011 г. –
„SIGIDOC (DOC for Byzantine seals) of the Seals Collection of the Regional Historical
Museum – Shumen” и последвалата по-късно публикация.
От 2003 г. тя редовно участва в Международните симпозиуми по византийска
сигилография по време на конгресите и между тях (Лондон 2006; Янина 2009;
Истанбул 2014; Атина 2015; Белград 2016) с презентации на печати от шуменската
колекция.
Хабилитационен труд
Византийската императрица върху монетите и печатите.
В. Търново, Издателство „Фабер, 2017, 254 стр. ISBN 978-619-00-0576-6
Синтез от две групи паметници – монети и печати, различен от докторската й
теза.
Византийската империя съществува повече от 1100 години, през което време
начело на империята са между 90 и 100 императори. Приблизително толкова ще са
били и императриците. Наистина има някои императори, които управляват без съпруги
до себе си, но има и такива женени повече от един път. Някои, като Лъв VІ наречен
Философ, правят това нещо четири пъти и си навличат куп неприятности.
Всичките тези съпруги на императори са имали или са се опитвали да имат
думата в управлението на империята, но чрез височайшия си съпруг. Те участват в
пищните церемонии, допринасят за блясъка на короната, но само толкова. Те навярно
са имали печати, но без образа им. Върху печатите и монетите на Византия се
представя само суверенния владетел – императорът.
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В книгата на д-р Жекова са представени друга категория императрици, които
имат правото и задължението да управляват или участват в управлението на империята.
Това си качество те придобиват: ако са майки на малолетни императори, като регент,
или самите те застанат начело на империята, като императори. Само в този случай те
са представени върху монетите и печатите, които са официални държавни символи.
Това са редки случаи: имаме само две жени императори и няколко регенти.
Императори са Ирина Атинянката (787 – 801), образована и амбициозна жена,
която отначало е регент и изглежда това й харесва, защото след навършване на
пълнолетие на сина й Константин VІ (780 – 797), който не продължава политиката й, тя
извършва преврат и го ослепява. Интересно е, че точно това е формулировката и в
България, когато Владимир-Расате не продължава политиката на баща си БорисМихаил и също е ослепен. Вторият случай е с Теодора, последния представител на
Македонската династия, която става император, поради авторитета на династията. Тя е
императрица по-малко от една година.
Императрици-регенти са: Ирина – майка на Константин VІ; Теодора – майка на
Михаил ІІІ; Зоя – майка на Константин VІІ; Теофано – майка на Василий ІІ и
Константин VІІ и Анна Савойска – на Андроник ІІІ Палеолог.
Оформя се и една трета категория – на жени със знатен произход, по-висок от
този на съпрузите им, на които всъщност императорите дължат престола си.
Печатите и монетите на всички тези императрици са обект на книгата на д-р
Жекова. След задължителната за всяка книга встъпителна част е представена
фактическата част в три глави. Първата е посветена на монетите, върху които намираме
образа на императрицата. Тя започва с информация за ролята и мястото на
императрицата в живота на Византия как тя се представя върху монетите, нейните
инсигнии и регалии. Материалът е класифициран в три групи: титулярни императрици;
регентки и императрици съпруги.
Втората глава е посветена на представянето на византийската императрица
върху печатите. Тя в общи линии повтаря тази по-горе и все пак има различия, които се
дължат на общото и различното между печатите и монетите.
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В Третата глава са включени българските монети и печати, върху които
намираме образа на владетелката, което е сполучливо попадение. Те допълват
картината и повдигат някои въпроси, касаещи българската история, например
представянето на цар Петър І и съпругата му Мария върху най-често срещаните
средновековни български печати в какво качество – регентка, съпруга или
съвладетелка.
След Заключението следва пълен каталог на монетите и печатите с представени
върху тях владетелки, който е фактическият материал, който се интерпретира. Д-р
Жекова е документирала и привлякла всички известни в литературата (имам предвид
световната) монети и печати, дори и такива, излезли от земята в последния момент.
Касае се за печат на неизвестна императрица, намерен при разкопки в Айтоските
минерални бани в т.н. Аква калиде. Необходимо е да подчертая, че това е оригинално
изследване, което надхвърля рамките на страната ни, чрез което д-р Жекова анонсира
своето място сред колегията от наши и чужди специалисти.
Много сполучливо е, че книгата е на български и английски, достъпна на поголям брой читатели. Това е интернационална тематика.
Цитирания
Не на последно място трябва да се спрем на статистическия отзвук на
трудовете на д-р Жекова. Както е прието, този отзвук се измерва чрез цитирания на
нейните трудове от други наши и чужди изследователи.
Женя Жекова е установила 109 цитирания, от които близо една четвърт са в
чужбина (25), което е една добра цифра. Бил съм член на жури на 5 хабилитации в
университетите, където двадесетина цитирания са повече от достатъчни. Тези
цитирания показват, че трудовете на д-р Жекова са търсени и ползвани от
специалистите.
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
От 1998 г. до сега д-р Жекова е хоноруван преподавател по дисциплините
„Нумизматика” и „Сфрагистика”, изучавани от студентите в специалност „Археология”
във Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски” – отначало като асистент, а впоследствие след защита на докторска степен
и титуляр по „Нумизматика”.
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Участие с доклади в авторитетни международни научни форуми
В справката са посочени само международните научни форуми, в които д-р
Жекова взема участие – три конгреса по византинистика и осем научни симпозиума и
конференции предимно в областта на византийската нумизматика и сфрагистика.
Същата е участвала в десетки национални научни форуми.
РЕДАКТОРСКА ДЕЙНОСТ
Член на редакционната колегия на ИИМ – Шумен;
Отговорен редактор на т. XV на ИИМ – Шумен;
Член на редакционната колегия на Юбилеен сборник 100 години от
рождението на д-р Васил Хараланов. Шумен, 2008, 437 с.; Градът в българските земи
(По археологически данни). Шумен, 2014, 572 с.
ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ КАТО ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛ НА ДВИЖИМИ
КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
За периода 2004 – 2017 г. е извършила 92 експертни оценки и справки към
разследващите органи на ДАНС, МВР, Прокуратура, Гранична полиция в градовете
София, Варна, Бургас, Шумен, Русе, Силистра.
ЧЛЕНСТВО В ТВОРЧЕСКИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Член на Съюза на учените в България
Член на НС на Центъра по византинистика към ШУ „Еп. К. Преславски”
Носител на Наградата на Шумен за изкуство и култура за 2008 г.
МУЗЕЙНА ДЕЙНОСТ
Рецензирането на научноизследователската дейност на д-р Жекова, участието й
в авторитетни международни научни форуми (конгреси, симпозиуми и др.) я определят
като водещ учен-медиевист в страната и като че ли забравяме факта, че тя е служител
на РИМ – Шумен и длъжността й е свързана с най-различна по характер музейна
дейност.
Като завеждащ отдел „Нумизматика” тя отговаря за попълването, съхраняването
и популяризирането на паметниците, водени на отчет в отдела – монети, печати,
екзагии и пр. Нейно основно задължение е да инвентира новопостъпилите материали
съгласно изискванията на музейното дело в България, а така също и да следи за тяхното
физическо състояние. Фондът, за който тя отговаря е сред най-големите в страната –
над 15 000 инвентарни единици основен фонд. Отделно от това д-р Жекова полага
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грижи за обособяването на колекция „Д-р Васил Хараланов”, подарена на музея от този
наш възрожденец и съвременник. Неговата колекция е най-голямата в страната (около
8000 монети) и голяма част от тях са експонирани. Формирана е и колекция от лични
вещи и архив на д-р Васил Хараланов – дело, именно на д-р Женя Жекова. Във връзка
със сто години от неговото рождение (1907 – 2007) бе организирана специална
международна конференция и бе публикуван сборник с докладите изнесени в нея. Под
печат е специално издание, посветено на кореспонденцията на д-р В. Хараланов с
изтъкнатия български нумизмат – проф. Тодор Герасимов, чийто автор е д-р Жекова.
Тя е куратор на постоянната експозиция в зала „Съкровищница”, където са
експонирани най-ценните нумизматични и сфрагистични артефакти от фонда на РИМ –
Шумен.
Лични впечатления за кандидата
Познавам Женя Жекова от назначението й в музея през 1996 г. Бях научен
ръководител на нейната докторантура. Дисертационният й труд бе защитен успешно и
навреме, въпреки семейните й ангажименти (майчинство). Продължихме съвместната
си работа вече като колеги. Заедно участвахме в редица научни форуми у нас и в
чужбина и организирахме такива. Владее много добре английски и руски и участва
активно в дискусиите, съпътстващи научните прояви. Работи отлично в екип. През
годините тя израсна като специалист. Отстоява позициите си.
Всичко това ми дава основание да препоръчам на почитаемото научно жури по
конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” по нумизматика (специалност
2.2 история и археология), обявен в ДВ, бр. 48, 16 юни

2017 г., да гласува

положително за кандидатурата на гл. ас. д-р. Женя Йорданова Жекова, което да бъде
документирано в нарочния доклад до Научния съвет на НАИМ при БАН.

04.09.2017 г.

проф. д.и.н. Иван Йорданов
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