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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО ИЗБОР НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" НА ГЛ.
АС. Д-Р МЕТОДИ МАНЧЕВ ДАСКАЛОВ

На обявения в ДВ (бр. 30/17.04.2012 г.) конкурс за заемане на
академичната длъжност "доцент" за нуждите на Секцията по средновековна
археология при НАИМ-БАН се е явил само гл.ас. Методи Манчев Даскалов.
От данните в предоставената документация той отговаря на законните
изисквания за заемането на длъжността "доцент". През 1987 г. е завършил
история (магистър) със специализация археология, а през 1996 г. като
редовен докторант в НАИМ защитава докторска дисертация на тема:
"Племето севери в Североизточна България и Украйна (по археологически
данни) с научен ръководител доцент д-р Стефка Ангелова. Цялата му
научноизследователска дейност протича в НАИМ. През различни периоди
специализира в Киев, Будапеща, Майнц. Владее отлично руски, ползва
английски и немски език. Има добра техническа и компютърна подготовка.
Утвърден теренен изследовател с участие на 35 археологически
обекти М. Даскалов се явява на настоящия конкурс с 27 публикации след
защитата на дисертацията, 17 от статиите са съвместни публикации с други
автори. Една студия в разширен вариант на публикацията за Гледачево,
съвм. с М. Тонкова е на немски език и две статии са под печат. Кандидатът
има още 30 онлайн публикации на отчети за разкопки, участие в каталози.
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Изследователските му интереси и публикации са резултат до голяма степен
от проведените разкопки или по-нататъшно продължение, разширение и
актуализиране на теми свързани с дисертацията му. Други се основават на
участието му в изследователски проекти (Китен). Особено място със
съществени

приноси

в

тематично-изследователския

кръг

заемат

публикациите на Даскалов за периода на ранното средновековие (\/11-1Х в.).
В статии № № 7, 33, 35 анализът на находките от езическите некрополи и
особено

публикацията

на

ранносредновековния

колективен

гроб

със

сребърни коланни гарнитури от Гледачево, Радневско (№ 33) предизвиква
силен международен интерес.
Една съпътстваща тема през цялата му творческа дейност, в чието
разработване Даскалов проявява системност и последователност и с найголеми постижения в научната му кариера, е свързана с проучването на
металните части към облеклото, по-точно коланните украси през \/1-\/11 в. от
българските земи. Резултатите от многогодишната му събирателска и
изследователска дейност са отразени в излязлата от печат през тези дни
монография със заглавие: "Колани и коланни украси от \/1-\/М в. (от днешна
България и съседните земи). Тя се състои от 287 с. текст, 88 обр., 19 карти
и

5 таблици

графична

и фотодокументация.

Добре

структурираното

съдържание в пет глави и каталог е намерило израз в предложения текст.
Направено е функционално разграничение на токите и тяхната украса като
принадлежност

към

Представена

типология

е

определени
на

военноуправленчески

отделните

видове

украси

структури.
за

колани,

проследени са различни техники за производството и опит за райониране в
разпространението и датирането на колани с метални украси. Представена
е типология на отделните видове украси за колани. Феноменален е извода,
според който появата и разпространението на коланите с метални детайли
в българските земи съвпада с крепостното строителство през VI в.
Разработването на темата за коланите и коланните украси мотивира
интереса му към проучването на некрополите от \/-\/11 в. и участието му в
разкопките

при

Кошарево,

Брезнишко,

Рупките,

Чирпанско,

Несебър,
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Созопол

и др.

укрепления

в

Прави

проучвания

Созопол,

раннохристиянското

Китен,

култово

на ранновизантийски
Несебър.

строителство

Предлага
в

паметници

хронология

Южното

и
на

Черноморие,

представя доказателства за производство на сграфито керамика в Несебър,
участва

в

подготовката

на

пълна

публикация

на

най-големия

ранносредновековен езически некропол край Топола, Каварненско с проф.
д-р Л. Дончева. Трудно ми е да изброя позоваванията на публикациите на
М. Даскалов от наши и чужди автори. Със собствени изследвания по
специални проблеми и научни тези участва на голям брой конференции,
симпозиуми, четения с национално и международно значение. Той участва
и в някои от редакционните колегии на НАИМ.
Резултатите от разкопките и научните си познания по археология той
споделя в лекциите си като желан преподавател в НБУ, ТУ "Св.Св. Кирил и
Методий" и ПУ "Паисий Хилендарски" от 1999 г. насам.

В

заключение,

изтъквайки

научните

достижения

на

кандидата,

неговото развитие и израстване на теренен изследовател по проблемите на
крепостното строителство, култова архитектура, некрололи, преселение на
народите, металопластика, не мога да пренебрегна неговата толерантност,
ненатрапчивост, колегиална отзивчивост и трудолюбие.
Тези качества ми дават основание да препоръчам на уважаемото
научно жури при НАИМ при БАН да избере на академичната длъжност
"доцент" главен асистент д-р Методи Даскалов.

София 7 август 2012 г.
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