СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Людмил Ф. Вагалински (САА на НАИМ-БАН)
за кандидата за заемане на академичната длъжност „доцент" в
секция „Средновековна археология" на НАИМ-БАН; конкурс, обявен в
ДВ 30/17.04.2012; жури, назначено със заповед на Директора на НАИМ I 714/15.06.2012

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.

Методи Манчев Даскалов

1.1 Кандидатът притежава образователната и научна степен „доктор".
1.2. Кандидатът е придобил степента „доктор" преди повече от две години
(1996 г.).
1.3. Кандидатът е заемал академична длъжност „главен асистент" (от 2000
година насам). Преподавал е в НБУ (1998-2002 г.), в Славянския
Университет (1998-1999 г.), във ВТУ (1999-2001 г.) и в Пловдивския
Университет (2010-2012 г.).
Методи Манчев Даскалов е бил ръководител или заместник ръководител
на археологически разкопки на 45 обекта.
1.4. Кандидатът участва в конкурса с 62 публикации, издадени след
защитата на докторската дисертация. В това число влизат една
монография, една студия и тридесет отчети / резюмета на отчети за
проведени разкопки.

Научният интерес на Методи Манчев Даскалов в годините след защитата
на докторската дисертация е фокусиран върху прехода между античност и
средновековие (У1-УП век) и по-конкретно върху метални елементи на
тогавашния костюм. В резултат през настоящата година бе обнародвана
неговата монография „Колани и коланни украси от У1-УИ век (от днешна
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България и съседните земи)". Книгата разкрива дълбоки и системни
познания на кандидата за ранновизантийския колан. Както изложението,
така и приложенията са полезни за всеки, занимаващ се с
ранновизантийската култура. В този смисъл изследването ще улесни
работата на българските археолози и ще послужи като стимул за бъдещо
цялостно представяне на ранновизантийския колан на юг от Долен Дунав
с всичките му форми и варианти, и произтичащите от тях хронологични и
етно-културни тълкувания.

Част от научните резултати на кандидата са публикувани в издания с
импакт фактор или в престижни сборници: АгсЬаео1о§1а Ви1§апса;
Российская археология; предстоящ сборник под редакторството на проф.
Фалко Дайм (издание на Римо-германския централен музей в Майнц).

Методи Манчев Даскалов е изнесъл доклади на 19 научни форуми преимуществено в България.

Заключение: Препоръчвам кандидата Методи Манчев Даскалов за
заемане на академичната длъжност „доцент" в секция „Средновековна
археология" на НАИМ-БАН.

София, 13.08.2012 г.
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