СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Людмил Ф. Вагалински (САА на НАИМ-БАН)
за кандидата за заемане на академичната длъжност „доцент" в
секция „Антична археология" на НАИМ-БАН; конкурс, обявен в ДВ 30/17.04.2012;
жури, назначено със заповед на Директора на НАИМ I 713/15.06.2012
Становището е изготвено според изискванията за заемане на академичната длъжност
„доцент", заложени в Закона за развитието на академичния състав в Република България, в
Правилника за неговото прилагане (член 53) и съответния Правилник на НАИМ-БАН.

За конкурса е подал документи само един кандидат:
1.

Христо Кръстев Прешленов

1.1 Кандидатът притежава образователната и научна степен „доктор".
1.2. Кандидатът е придобил степента „доктор" преди повече от две години.
1.3. Кандидатът е заемал академична длъжност „главен асистент" (от 1995
година насам). Той е бил и преподавател в департамент „Археология" на НБУ
/1996-2005/. Христо Кръстев Прешленов е участвал в теренни научноизследователски екипи като: ръководител (разкопки в Ахтопол през 1996;
разкопки в Паницово, община Несебър, 1995-2000; издирвания в Еминска
Стара планина; разкопки на обект 03/обществена сграда в НАР „ДеултумДебелт, от 2004 насам; Несебър, съръководител, 2006); член (разкопки в
Ахтопол, 1990). Досегашните практически/теренни изяви на кандидата могат
да се тълкуват като „доказани постижения" (чл. 53, т. 1Г от Правилника).
Държа да подчертая, че изборът на археологически обекти на кандидата е
подчинен единствено на неговия научен интерес.
1.4. Кандидатът е представил 9 студии и 58 статии, обнародвани след защитата
на докторската дисертация. Те са повече от равностойни на монографичен
(хабилитационен)труд.

Христо К. Прешленов изучава със завидно постоянство и разнообразна
изворова база българското Черноморие през античността (VI в. пр. Хр. началото на VII в. сл. Хр.). Шест са сферите на научния му интерес: тамошните
градове с тяхното териториално устройство, архитектура, институции и
общество; мястото на югозападния Понт в елинистическия и римски свят;
късноантични укрепления в приморско-старопланинската област;
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раннохристиянска археология на района; археологически аспекти на
палеогеографското проучване на приморската част на Бургаската низина;
биографично-библиографски изследвания. И в шестте авторът достига до
приносни заключения. Той е сред малцината български археолози, които,
обобщавайки конкретна археологическа информация, достигат до убедителни
изводи относно взаимодействието на древния (в случая античния) човек със
заобикалящото го пространство (социално и природно) на задължителния
времеви фон.

Съществена част от научните резултати на кандидата са публикувани в издания
с импакт фактор или в престижни сборници: АгсЬаео1о§1а Ви1§апса; КбппзсНе
Риаг1а1 8сНпЙ Гиг СЬпзШсНе А11е«итшкипс1е ипс! К1гсЬеп§езсМсЬ1е; О. V.
О г а т т е п о з , Е. К. Ре1горои1о5 (ес!.). Апаеп1 Огеек Союшез т В1аск 8еа, 1.
РиЬПса1юп5 оГ 1Не АгсНаео1о§1са11п51ки1е о ^ о П Н е г п Огеесе, 4. ТЬезваюткк
2003; С. УоНего (ей.). Ье §гес с!и топсю союта1 ап^цие. I. Ье N. е1 N . - 0 . сю 1а
Мег Мо1ге. Ас1е$ с!е 1а ТаЬ1е Копс1е <3е Nапсу, 28-29 зер1етЪге 2007. Рапз, 2009;
К. Нагге11ег, РЬ. Рег§о1а, К. РПНп§ег, А. Ри1г (еск). Ай1 с1е1 XIV Соп§гез50
1п1егпа1юпа1е (Н АгсНео1о§1а СЬпзйапа, У1еппа, 19-26 зеНетЬге 1999. К о т а ,
2006; Е1гепе (Х1Л). 81исИа Сгаеса е1 Ьа1та (АгсНаео1о§1са). РгаНа, 2006; Труди
Государственного Зрмитажа 1ЛН. Архитектура Византии и Древней Руси IXXII веков. Материаль! международното семинара 17-21 ноября 2009 года.
Санкт-Петербург, 2010; 81. Не1с1, М. Оеппег! (Нг$§.). Регзопеп1ех1коп гиг
СНпзШсЬеп АгсЬа1о§1е, 2 Вс1. Ке§епзЬиг§, 2012; С. К. Тзе&Шаске, А. А у г а т , 8.
А1азоу, 8. О б п т е г (ес1з.). ТЬе Возрогиз: Оа1е\уау ЬеМееп 1Ье Апиеп! Шез1 апс!
Еаз! (1$1 МШепшт ВС - 51нСеп1игу АО)". РгосеесИп§5 оГ 1Ье 4гЬ 1п1егпа1юпа1
Сопдгезз оп В1аск 8еа Ап^иШез,151апЬи111шуег$ку, 14-18 8ер1етЬег 2009
(ВгШзЬ АгсЬаео1о§юа1 Керог1з, ОхГоп}) (под печат).

Дванадесет от общи 51 изнесени доклади от Христо К. Прешленов са
представени на значими научни форуми в Австрия, Гърция, Испания, Италия,
Полша, Румъния, Русия, Турция, Чехия и Франция.

Заключение: Препоръчвам кандидата Христо Кръстев Прешленов за заемане
на академичната длъжност „доцент" в секция „Антична археология" на НАИМБАН.
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