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„Епископ Константин Преславски” със сериозен авторитет сред 

студентите и преподавателската колегия. 

Според представените документи гл. ас. д-р Женя Жекова 

участва в конкурса с три монографии и 55 студии, статии и научни 

съобщения, публикувани след придобиването на образователната и 

научна степен „доктор”.  

Посочените публикации не обхващат всички научни 

изследвания на кандидата (те са повече), но дават възможност да се 

направи обективна оценка на научните й приноси. Прави впечатление 

тяхната задълбоченост, целенасоченост и стремеж към 

интердисциплинарен подход.  

Ще започна представянето и оценката на научната продукция на 

д-р Жекова с монографията „Византийската императрица върху 

монетите и печатите“. Тя е своеобразен венец в досегашната й 

изследователска кариера и има статута на хабилитационен труд.  

Основната цел на този труд е да проследи представянето на 

византийската императрица и българската царица върху монетите и 

печатите. От формулировката на тази цел ясно личи, че Женя Жекова 

се е изправила пред едно сериозно предизвикателство, което 

същевременно дава възможност и за добра научноизследователска 

изява. В изследването са включени 58 типа монети и 36 типа печати – 

византийски и български, описани и каталогизирани според 

изискванията на нумизматиката и сфрагистиката. 

В първа глава се разглежда и анализира представянето на 

византийската императрица върху монетите. Във втора глава е 

проследено представянето на византийската императрица върху 

печатите. Третата глава на пръв поглед създава впечатлението за 

отклонение от темата на проучването, тъй като е посветена на 

присъствието на българската царица върху монетите и печатите. Това 

първо впечатление се разсейва от добре известния факт за сериозното 

византийско влияние върху българските официални знаци – монетите 

и печатите. Последното оправдава присъствието на тази глава в 

рамките на монографичното изследване. 
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По-сериозната забележка, която бих отправил по отношение на 

този труд е сравнително скромното присъствие на проблемния подход 

при анализа на нумизматичния и сфрагистичен материал и коментара 

на информацията, която той ни дава. Според мен има възможност да се 

разгледат по-подробно явленията съвладетелство и регентство. 

Независимо от тази забележка смятам, че монографичния труд на 

Ж. Жекова със своето стегнато и хомогенно изложение, ясно очертан и 

следван изследователски подход и приносни елементи е сериозна 

крачка към попълването на една празнина в изследователското поле на 

българската византинистика. 

 Както вече отбелязах по-горе освен с монографичното си 

изследване, д-р Жекова участва в конкурса с 55 студии, статии и 

съобщения. Тези научни разработки освен, че далеч надхвърлят 

изискуемия минимум за заемане на академичната длъжност „доцент”, 

представят кандидата като утвърден специалист в областта на 

средновековната нумизматика и сфрагистика с редица научни приноси, 

които могат да бъдат очертани в следните направления: 

1. Имитативно българско монетосечене VII – XI в. 

Според мен именно това направление най-добре представя д-р 

Жекова като упорит изследовател-нумизмат. Особено значими в тази 

насока са проучванията, в които се застъпва тезата за имитативно 

българско монетосечене през Х в. (статии № 8 и 9).  

2. Монетите от столичните центрове Плиска и Велики 

Преслав 

През последното десетилетие д-р Жекова с публикации на 

единични или колективни монетни находки от българските столици, 

допринася за нарастването на емпиричния материал, за научна 

разработка и изказване на конкретни заключения, касаещи монетния 

статус в тези центрове. 

3. Приноси в областта на средновековната българска и 

византийска сфрагистика 

Както е известно д-р Жекова е куратор на най-голямата в 

страната колекция от средновековни български и византийски печати. 

Съвместната й работа с един водещите в света сигилографи (проф. 



 4 

Иван Йорданов) й даде възможност да придобие сериозен опит и в това 

направление. Тези качества тя илюстрира както при съставянето на 

каталога (в съавторство с И. Йорданов) на средновековните печати, 

съхранявани в РИМ – Шумен (№ 2), така и в монографичното си 

изследване, посветено на византийската императрица (№ 1), а също и в 

редица статии и съобщения, посветени на нови сигилографски 

находки. 

Освен в очертаните по-горе направления на научните приноси не 

може да не се отбележи активната експертна дейност на д-р Жекова, 

която допринася за опазване на родното ни културно-историческо 

наследство. 

Представените материали по конкурса и дългогодишните ми 

лични впечатления ми дават основание да изтъкна, че 

професионалната подготовка, научноизследователската, 

преподавателската практика и експертната дейност на гл. ас. д-р Женя 

Жекова, са на високо ниво. Тя напълно покрива необходимите 

изисквания според действащата законодателна и норматива уредба.  

Всичко това ми дава основание убедено да гласувам „за”  гл. ас. 

д-р Женя Йорданова Жекова да бъде избрана на академичната 

длъжност "доцент" в област на висше образование 2. Хуманитарни 

науки, професионално направление 2.2. История и археология 

(Нумизматика) за нуждите на Регионален исторически музей – Шумен. 

 

 

 

17.09.2017 г.                                         

Гр. Шумен                                                /доц. д-р Тодор Тодоров/ 

 

 

 

 

 


