- ИС

СТАНОВИЩЕ

в/я рмммх

от: проф. д.ист.н. Калин Порожанов - редовен професор по
Стара история и Тракология в Югозападния университет „Неофит
Рилски" -

Благоевград

и

в Центъра

по

тракология

„Проф.

Александър Фол" към Института за балканистика с център по
тракология при БАН;
член на Научно жури, съгласно Заповед № 1713/15.06.2012 г.
на Директора на Националния

археологически

институт с музей

при БАН (НАИМ) доц. д-р Людмил Вагалински, за провеждане на
конкурс за доцент по Археология (05.03.12) -

професионално

направление 2.2. История и археология, за нуждите на Секция
Антична археология, обявен в ДВ бр. 30/17.04.2012 г.

На обявения конкурс за заемане на академичната длъжност доцент, по
научната специалност Археология (05.03.12), в професионално направление
2.2. История и археология, за нуждите на Секция Антична

археология,

обявен в ДВ бр. 30/17.04.2012 г., се е явил само 1 (един) кандидат - гл. ас. д-р
Христо Кръстев Прешленов от Секция Антична археология на НАИМ при
БАН.
Кандидатът за доцент отговаря на чл. 24 от ЗРАСБ и чл. 53 от
Правилника за приложението на ЗРАСБ, което означава, че е доктор (от 1990
г.); главен асистент е повече от 2 години, сметнато от 1991 г. - годините са
повече от 20; съгласно приложен Списък на публикациите в специализирани
научни издания, след избирането му за доктор (по история) и за

главен

асистент, като до 2012 г., вкл. д-р Христо Прешленов има 67 публикации,
различни от темата на дисертацията му, част, от които са обект на настоящия
коментар.
Публикациите - 67 на брой - се разпределят така: 9 студии, от които 2 на български, 7 - на немски и английски; 58 статии, от които 30 на български и

28 - на английски и немски. Четири (4) статии са в съавторство, а 10 - са под
печат, удостоверено със съответните документи.
Кандидатът за доцент очертава 6 проблемни кръга в своето научно
творчество. Тъй като за хабилитацията си авторът не представя монографичен
труд тук ще се спра основно на публикациите му от първия и втория проблемен
кръг, които определено са равностойни - и дори надхвърлят - постиженията на
една монография. Те са озаглавени: I. Антични и ранновозантийски градове
по българското
архитектура,

Черноморие

институции

(с акцент

и общество)

на териториално
и

устройство,

II. Югозападният

Понт

в

елинистическия и римския свят.
В тези два близки проблемни кръга влизат 9-те студии (№№ 1-9) и 45
статии (№№ 11-12, 15-18, 20-22, 24-25, 27-35, 37-42, 46-58, 62-67) на д-р Христо
Прешленов. От формална гледна точка, обемът само на студиите е над 200
страници, а като се добавят и споменатите статии - общият брой отпечатани
страници, по тази проблематика, надхвърля 400 страници.
Основните приноси на автора, от тези студии и статии, могат да се
обобщят така.
Първо - досконално използване на КОНКРЕТИКАТА, изчерпателно
ексцерпирана
интерпретация,

от

всички

възможни

но и реинтерпретация,

видове

извори

-

чрез

с която се постига

успешна

максимална

възстановка на облика и функциите на градовете от споменатия регион,
свързана със стопанските, политическите, правните отношения, социалната
структура, градоустройството, архитектурата и градското управление. Ще кажа
направо, че в резултат на творческите дирения на д-р Христо Прешленов, чрез
науката, тези градове оживяват пълноценно за нас. Тук, основните обекти,
които са отлично познати на автора са Одесос, Месамбрия, Деултум и
Паницово. Но, не само теса в основата на творческите достижения.
Второ -

много успешно се достига до убедително представяне и

реалистично свързване на живота на градовете по Българското Черноморие, в
споменатия по-горе интерпретиран и реинтерпретиран изворов контекст и
конкретни

творчески

измерения, от класическата,

през

елинистическата,

свързана с римската и накрая - ранновизантийската епоха.
Това, по този начин, не е правено в науката, поради което смятам, че д-р
Христо Прешленов заслужава адмирации.

Тъй като Правилникът на БАН за приложение на ЗРАСБ, чл. 11 (3)
изисква изрично творческата биография на кандидатите да бъде по европейски
образец, като се придружава от списък на цитиранията ще обърна специално
внимание на това, съгласно приложената справка:

16 труда на Христо

Прешленов са цитирани в 32 съчинения, в международни издания; 18 негови
труда са цитирани в 45 съчинения, в национални издания. Сред уважаваните
автори, цитирали Хр. Прешленов са: чужди учени - М. Оперман, М. Захариаде,
Д. Граменос, Е.К.Петропулос, М. Вендел, Уве Фидлер и др.; български учени М. Тачева, Д. Попов, Т. Стоянов, Кр. Панайотова, Ан. Божкова, В. Динчев и др.
Повече от очевидно е, че гл. ас. д-р Христо Прешленов, със своята
проблематика, е утвърден учен, не само в България, но подчертано и в чужбина.

Ето защо, в Заключение, изразявам своето

категорично

положително становище в избора на гл. ас. д-р Христо Кръстев
Прешленов

за заемане на академичната длъжност доцент по

Археология

(05.03.12),

История

археология,

и

в

професионално
за

нуждите

на

направление
Секция

2.2.

Антична

археология на НАИМ при БАН, обявен в ДВ бр. 30/17.04.2012 г.

26.07.2012 г.

Член на Научното жури:

София

проф. д.ист.н. Калин Порожанов

