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Една година без ст.н.с. д-р Виолета Константинова-Жекова (1924–2014)

Виолета Михайлова Константинова е родена на 14.02.1924 г. 
в Пазарджик. Завършила е средното си образование през 
1942 г. в Пазарджишката девическа гимназия – полукласи-
чески отдел и постъпва студентка в Софийския универси-
тет. През септември 1946 г. завършва висшето си образо-
вание – специалност „Естествена история“ и става докто-
рантка в Геологическия институт на СУ. На 14.06.1949 г. 
защитава дисертация на тема „Стратиграфски и палеонто-
ложки проучвания на терциера в Търновско“, както и устна 
тема „Влиянието на сушата върху развитието на земновод-
ни и влечуги“ и получава научната степен „Доктор на ес-
тествените науки“.

Виолета Константинова започва своята научна ка-
риера като въглищен петрограф с методичната си пуб-
ликация върху микроскопските методи за изследване на 
антрацитните въглища, отпечатана в сп. „Минно дело“ 
през 1954 г. В началото работи като обектов геолог в мина 
Бобов дол под ръководството на д-р Благой Каменов и вто-
рата ѝ публикация е върху петрографската характеристика 
на Бобовдолските въглища (1956). През 1957 г. публику-
ва в „Годишника на Управлението за геоложки и минни 
проучвания“ изследванията си върху флората от р. Walchia, 
на мерена във въглища от мина „Зелени град“, южно от гр. Бе-
лоградчик, с което за пръв път доказва пермската им въз-
раст. През 1958 г. публикува резултатите от докторската 
си дисертация върху палеонтологията и стратиграфията на 
палеогенските седименти в Търновско. С това приключва 
нейната палеонтоложка дейност и тя се задълбочава в об-
ластта на въглищната петрография като израства до един 
международно признат специалист в тази област. През 
1956 г. работи върху петрогенетическата класификация 
на хумусовите въглища и мястото на българските въгли-
ща в нея. През 1960 г. дава общи сведения за петрограф-
ския тип на въглищата от Балканбас; през 1962 г. работи 
върху ан изотропния ефект на карбонските въглища; вър-
ху корелацията на старотерциерни въглища у нас и върху 
степента на въглефикация им (1963). С Д. Русчев (1963) 
работят върху диференциалния термичен анализ на източ-
номаришките въглища. Следват няколко работи върху 
петрогенетичната характеристика и корелацията на ста-
ротерциерните и неогенските въглища. От 1968–69 г. се 
включва в комплексните изследвания и на въглищата от 
Добруджанския басейн: работи върху тяхния петрограф-
ски състав, генетичен анализ, микротвърдост, изменения 
на въглищата в резултат на контактен метаморфизъм с при-
съствие на графит, прави количествен мацерален анализ на 
въглищата от Македонска, Крупенска и Гурковска свита, 
изследва морфологията и разпределението на екзинитовата 
им съставка и пр. Заедно с колектив провежда изследва-

ния и на битуминозните скали при с. Красава, Брезнишко 
(1976). Съвместно с Б. Каменов и Здр. Николов прави об-
общение на въгленосните формации в Балканидите. Общо 
д-р Виолета Константинова е автор на 36 публикации (2 на 
палеонтоложка тематика и 34 – от областта на въглищната 
петрография). Тя работи като научен сътрудник и старши 
научен сътрудник във въглищната лаборатория на НИГИ и 
по-късно в НИПИ към Комитета по геология, както и в ГИ 
при БАН до пенсионирането си. 

В продължение на 3 учебни години (от 1969 до 1974) 
д-р Виолета Константинова чете лекциите по Въглищна 
петрология на студентите от специалност Геология в ГГФ  
на СУ „Св. Климент Охридски“. От 1969 г. В. Константинова 
е избрана за член на Международния комитет по въглищна 
петрология, като през годините работи активно при разра-
ботване на мацералните термини във въглищата. 

Ст.н.с. д-р Виолета Константинова-Жекова бе прекра-
сен човек, голям специалист, всеотдайна колежка, умееща 
да работи с младите и да ги обучава, без това да им тежи на 
тях. Тя почина на 8.12.2014 г. в София.

Поклон пред светлата ѝ памет!

Здр. Николов, С. Вълчева, Т. Димитрова,
Р. Пеева, А. Попов, П. Чумаченко
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