СТАНОВИЩЕ
на проф. д-р Мария Костова Илиева
за хабилитационния труд на Михаела Панайотова Йорданова на тема:
“Тракийският херос лечител Резос и магическото лечителство в
древна Тракия“,
за заемане на академичната длъжност
„доцент”

Д-р Йорданова е преподавател по класически езици и култура от 1997 г. В
момента тя преподава Латински език и фармацевтична терминология във
Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.
Изискванията и документите за участието й в конкурса са изпълнени и
предоставени.
Темата на нейния хабилитационен труд е развита в няколко текста,
публикувани поотделно, а именно:
№18 HAGNA THYMATA. Антропологични аспекти на безкръвната
орфическа жертва, в: Studia Classica Serdicensia II, 2013 - 12 страници.
№19 Immortal Mortals: Heroic Ideology in Thracian Myth and Cult, Orpheus
XXI, Institute of Thracology, 2016 – 11 страници.
№15 За северната граница на ахейската епика, в: Studia Classica Serdicensia
I, 2010 – 8 страници
№20 Родопският хероон на Резос в свидетелството на Флавий Филострат
(Philostr. Her.62 ff), - В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, т.
IV, 2011 – 10 страници.
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№21 Име и памет. Към етимологията на Резос. Проблеми и изследвания на
тракийската култура, т. VI, 2013 – 10 страници.
№22 Rhesos Anthropodaimon. Aspects of Thracian Heroisation, in: Demons and
Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery.
Coord. Iulian Moga. Iasi, 2013 – 11 страници.
№23 Healing and Sacred Medicine in Ancient Thrace, - In: Studia Classica
Serdicensia V, Monuments and Texts in Antiquity and Beyond. Sofia, 2015 – 8
страници.
Посочените публикации заедно с около 100 страници текст, посветен на
словообразувателни модели на лекарствената номенклатура отговарят на
законовите изисквания за участие на Йорданова в процедура по избор и
заемане на академичната длъжност „доцент“.
Авторката има широк и ерудиран поглед по различни аспекти от темата.
Изследванията

й

са

свързани

старогръцката

и

тракийската

с

историческата

култура,

както

и

антропология

на

с

на

историята

фармацевтичния дискурс. В резюметата към по-важните публикации са
представени ясно и прегледно авторовите изводи и приносни моменти,
които са защитени аргументирано в тяхното разширено изложение.
Йорданова пише интелигентно, интересно, изчерпателно и се позовава на
многобройни публикации и автори. Тя е посочила около 40 забелязани
цитирания на нейни научни трудове, което е доказателство за научния
интерес към нейните изследвания. Налице е едно умело съчетаване на вкуса
на кандидатката към историческата антропология на старогръцката и
тракийската култура с историята на фармацевтичния дискурс. За първи път
в нашата научна общност се представя подобен интердисциплинарен
подход.
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В наличната документация са посочени и участия на Йорданова в различни
проекти и няколко специализации.
Общото ми впечатление от представените публикации е много добро.
Смятам, че са налице условията, които са необходими за одобряване на
кандидатурата на Михаела Йорданова за заемане на длъжността „Доцент“.

15.06.2016 г.
София

проф. д-р Мария Костова
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