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През месец ноември 2019 г. навършиха 65 години двама от дългогодишните преподаватели на
Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, доайените на преподаването на две възлови
исторически дисциплини във факултета – История на Стария свят и Тракология – доц. д-р Стела
Монева и доц. д-р Стефан Йорданов. В качеството си, съответно, на декан на Историческия факултет
и главен редактор на списание „Епохи“ и съответно, в качеството си на заместник-декан по научната
работа на ИФ и като членове на катедра „Стара и средновековна история“, в която двамата юбиляри
работиха и продължават да работят, а и като техни лични приятели, имаме изключителното удоволствие
да им поднесем официалните и личните си поздравления и да им благодарим за тяхната пълноценна
преподавателска и научно-изследователска работа, осъществена под покрива на Великотърновската
Алма Матер.
Всеки от тях допринесе много за пропагандирането на тези две дисциплини – Историята на
Стария свят и Историята на българските земи в древността – сред поколения студенти. Всеки
от тях се вписа в историята на Историческия факултет на ВТУ със свой неповторим и високостойностен
облик на преподавател, учен и човек. Затова и всеки от тях основателно заслужава високото звание
Emeritus!
Доцент Стела Монева, възпитаник на Харковския университет, е ученик на големия украински
изследовател на Античността, доктора на историческите науки Владимир Иванович Кадеев. Още от
студентските години у нея се оформя активен интерес към старата история, особено към историята
на древна Атина и най-вече в периода на създаването и разцвета на демократичната политическа
система в тази антична страна, сочена като исторически образец за демокрация. Плод на този интерес
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са нейните монографии и публикации, целящи детайлното проучване както на историята на атинската
демокрация като цяло, така и на отделни нейни аспекти. Участието на доцент Монева в научния
живот в страната и във Факултета беше постоянно и много активно. Тя съдейства със свои публикации
и в списването на списание „Епохи“ и на Годишника на Историческия факултет. Неин много полезен
почин беше поставянето на началото на изучаването на историята на атинската демокрация като
самостоятелна академична дисциплина.
Доцент Стефан Йорданов също се вписа много активно през годините в преподаването на тези
две дисциплини. Започвайки от публикации върху Тезеевия синойкизъм в древна Атина, той след това
се отправи на север към Одриската базилея и към нейната социално-политическа и етнокултурна
история, но без да се откъсва и от проблемите на класическата история на Стария свят. Начинател е
и на преподаването на дисциплините Потестарно-политическа етнология и Въведение в историята
на религиите в Историческия факултет. Той също активно се вписа в научноизследователския живот
на Историческия факултет, подпомагайки колегите си в издателската дейност на техните трудове,
включително и – през последните няколко години – като научен секретар на списание „Епохи“ и на
Годишника на Историческия факултет.
Да пожелаем на нашите колеги достойно вписване в армията на носителите на почетното звание
Emeritus, което ще бъде толкова по-достойно, колкото по-здрави останат връзките им с любимите
научни дисциплини, преподавани от тях, и с Историческия факултет, на който отдадоха своите сили и
знания.
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