
СТАНОВИЩЕ 

 

във връзка с конкурс за заемана на академична 

длъжност „професор“ в професионално направление 

2.2. История и археология 

за 

научната и преподавателска дейност на кандидата д-р 

Момчил Николаев Методиев, доктор на философските 

науки 

 

 

 Д-р Момчил Методиев, д.н. е утвърден изследовател в 

областта на историческото познание. Той има научно и 

преподавателско присъствие в продължение на близо 20 

години, в които е изследвал различни полета на историческото 

познание и преподавал в Софийския университет и Нов 

български университет.  

 Колегата Методиев е започнал своята професионална 

реализация като учител по гражданска история в Софийската 

духовна семинария в периода 1995-1996 г. През следващата 

година, нещо което искам изрично да подчертая, той 

натрупва професионални умения като специалист в 

Централния държавен архиви. Така първите години от 

неговата дейност са посветени на основните професионални 

дейности за един историк – учител и архивист. Следва един 9-

годишен период посветен на дипломатическа дейност. През 

него обаче колегата Методиев не напуска историческите си 

интереси и през 2002 г. защитава докторска дисертация по 

история в Софийския университет. Осъществява и 

специализации в областта на международните отношения и 

кореистиката. Отделя време и за работа по изследователски 



проект, посветен на Студената война в Центъра Удроу Уилсън, 

Вашингтон.  

 Цялата тази дейност на д-р Методиев, д.н. създава 

отлична основа за научна и преподавателска работа, натрупва 

компетентност в различни области и периоди от 

историческото познание и нещо твърде важно дава на 

колегата възможност да работи професионално и на 

английски език, с което го прави учен от наднационален 

мащаб. За нас в Нов български университет това е било и в 

момента е от особена важност, тъй като нашите учебни 

програми на английски език са отлична перспектива за 

съхраняването на хуманитаристика като отличителна черта на 

университета ни. 

 След 2007 г. Момчил Методиев се установява трайна в 

средите на българската интелигенция като става редактор, а 

от 2010 г. главен редактор на списание „Християнство и 

култура и активен сътрудник на Института за изследване на 

близкото минало. В тези години той е и активен преподавател 

в Софийския университет в два факултета – Исторически и 

Богословски, а от 2018 преподава и в нашата магистърска 

програма по история на английски език. От тази учебна 

година 2020/2021 има курсове и в българската програма.  

 Тук следва да отбележа, че неговия хорариум вече е 

достатъчен, за да може да се назначи при съгласие на 

Академичния съвет на цял щат. Първоначално имахме 

трудности по изграждане на цял хорариум, но днес вече сме 

ги преодолели. И тъй като колегата Методиев бе и все още е 

потенциален кандидат, това са разяснения от 

административен характер.   

 За всеки, който погледне списъка с неговите научни 

изследвания в областта на историческото познание става 

ясно, че имаме среща с един утвърден и авторитетен учен. 

Колегата Методиев е автор на 5 монографии сред които 

първата е фактически и първото му изследване, свързано със 

средновековната история. След това обаче той трайно се 



насочва към история на ХХ век, където става изключителен 

познавач за тематика, която е сред най-чувствителните от 

близкото ни минало – ролята на репресивния апарат в 

тоталитарната държава на българите. Участвал съм в научни 

конференции, организирани от департамент „История“ на Нов 

български университет, където съм слушал научни съобщения 

от колегата Методиев, които съм приемал изключително 

сериозно. След това съм изчитал неговите монографии в тази 

област и няма да е пресилено, ако кажа, че той е наистина 

сред най-добрите познавачи на тези мрачни периоди от 

българската история. Същевременно специализира и важните 

теми в областта на отношенията държава и църква за същия 

този период. 

Следващите приноси на д-р Методиев, д.н. е в 

създаването и издаването на 5 документални сборника в 

съавторство с нашия колега доц. д-р Ж. Лефтеров, Хр. 

Христов и М. Дерменджиева. Всички те са в областите на 

неговата компетентност. Трябва да подчертая книгата „Кирил, 

Патриарх Български. Дневници“, която е истински успех на 

двамата – Методиев и Лефтеров. Това е пример за 

документален сборник от архивите на близкото ни минало, 

което вече се отдалечава и на сериозно разстояние, но 

продължава да е по-особена част от нашето настояще. 

В следващите информации от неговата активна научна 

дейност са статии и студии в два раздела – на български и на 

английски език. Те са публикувани в авторитетни списания и 

научни сборници. Представлява доказателства за активната 

изследователска работа на колегата, като аргумент само ще 

посоча, че голямата част от тях не са по темите на неговите 

монографии, а представляват самостоятелни и интересни 

разработки.   

Момчил Методиев е и утвърдено име в медийния свят на 

българското общество. В справката е посочена една малка 

част от неговата дейност в тази област, главно на английски, с 

което става ясно, че той е насочил усилия и към 



популяризирането на научните си изследвания и изводи не 

само за българската среда. Не са дадени данни за неговите 

медийни изяви в да речем Националната телевизия, но мога 

убедено да твърдя, че в специализираното предаване 

„История.bg.“ на БНТ колегата е авторитет и търсен 

събеседник. 

Д-р Момчил Методиев, д.н има брой точки по 

наукометрични показатели много над минималните 

изисквания за заемане на академичната длъжност 

„професор“, предвидени в нормативните документи. 

Всичко споменато до тук ме кара с пълна убеденост да 

заявя положителното си мнение за заемането на академичната 

длъжност „професор“ от колегата Методиев, което 

препоръчвам както на уважаемите членове на научното жури, 

така и на колегите в Академичния съвет. 

 

 

 

30.ІХ.2020 г.                проф. д-р Веселин Методиев  

  

 


