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на научната дейност на гл. ас. д-р ВАЛЕРИ ДРАГАНОВ ГРИГОРОВ, участник в 

конкурс за заемане на научната длъжност “доцент” за нуждите на ССА при НАИМ-

БАН 

От  

Доц. д-р ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ, НАИМ – Филиал Шумен, избран за рецензент, 

съгласно решение на НС на НАИМ-БАН (прот. № 25/08. 10. 2010 г.) на заседание 

на научно жури от 12.11. 2010 г.(Заповед № І/1256 на Директора на НАИМ от 

10.11. 2010 г.) 

 

 Гл. ас. д-р Валери Григоров е единствен участник в конкурса за научна 

длъжност “доцент”, обявен от Секция за средновековна археология при НАИМ-

БАН. 

 Гл. ас. д-р В. Григоров работи в НАИМ от 1996 г. За изминалите близо 15 

години той премина през всички нива на научно-изследователска работа в областта 

на ранносредновековната българска археология и се утвърди безапелационно като 

един от нейните най-перспективни представители. За тези години неговата дейност 

е съсредоточена в научните и организационни прояви на ССА и НАИМ.  Член е на 

редколегията на сп. Археология от 2003 г. В “CV” на В. Григоров са записани общо 

9 краткотрайни (от две до 4 седмици) специализации и командировки в утвърдени 

чуждестранни научно-изследователски центрове (Виена, Франкфурт на Майн, 

Будапеща и др.). Това е рядко срещано явление сред археолозите у нас и го прави 

един от най-квалифицираните и “конвертируеми” наши медиевисти през 

последните години.  

Представените документи за конкурса са изрядни и обективно отразяват 

научната и организационна работа на кандидата в периода след неговия избор за 

“научен сътрудник” в ССА през 2002 г. и защитата на докторската му теза през 

2003 г. 

 В конкурса той участва с 39 научни публикации, от които 2 монографични и 

3 студийни разработки, 18 статии и съобщения, 13 отчета и 3 отзива и рецензии. 

Повечето от основните публикации са самостоятелни и само в отчетите и отзивите 

преобладава работата в съавторство.  

Като цяло, публикациите отразяват три важни акцента от работата на 

кандидадат-доцента: 1. Целенасоченост и систематичност в научната работа 

(теренна и кабинетна); 2. Стремеж към своевременно публикуване на резултатите 

от нея и 3. Планиране и реализиране на публикации по теми и на различни нива: от 

съобщение за теренни проучвания или материали до обобщаващи изследвания. 

 Автосправката на кандидата съдържа кратка информация за “цитиранията” 

на неговите публикации. Според нея, отпечатаните преди 2003 г. шест публикации 

са цитирани в 22 работи на други автори, а след 2003 г. 9 публикации са цитирани  

в 18 работи на автори у нас и в чужбина. Трябва да се изтъкне, че този показател 

отразява приблизително действителното състояние на нещата. Доколкото ми е 

известно, излезлият от печат дисертационен труд на В. Григоров е използван много 

повече у нас и в чужбина (например от Ал. Маджару, от унгарски специалисти и 

други). 
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   Своите приноси в ранносредновековната българска археология В. Григоров 

очертава в няколко тематични кръга. Те, според мене, отразяват пълно обхвата на 

неговите научни интереси към днешна дата. 

 Първият от тях е “Класификация и анализ на средновековните накити (от 

метал)”. Посредством серия от свои частични и обобщаващи изследвания авторът, 

на основата на сравнителен анализ, е съумял да изготви първата у нас научно 

обоснована и относително пълна класификация на основни видове метални накити 

за периода VІІ-ХІ в. Без съмнение, този дял от дейността му е за момента неговата 

легитимация като учен. Приносът му в приложната металопластика може да бъде 

оценяван в две насоки. Първо, като първи обнародван “свод” на групи вещи и 

второ (и главно), като сполучлив опит за тяхната систематизация и класификация. 

Благодарение на това, пръснатите в различни публикации и фондове достъпни 

находки са превърнати в източник за обмен на информация в полето на българската 

и чуждестранна наука. 

 Вторият тематичен кръг обхваща изследванията на В. Григоров “на 

крепости и фортификационни съоръжения”. Тук неговата работа трябва да се 

оценява като теренно-изследователска и кабинетно-публикационна. Основна 

проява са довеждане на проучванията на крепостта “Красен” край Панагтюрище до 

заключителен етап и подготовка на монографичен труд с характер на пълна 

публикация на добитите данни  и материали. Изследването съдържа основен текст 

с приложения от 137 комп. с., каталог от 107 к.с. и  подробен и информативен 

албум от 110 образа и 48 табла. Приет за печат в поредицата “Разкопки и 

проучвания, той е несъмнено основа за хабилитацията на В. Григоров.  

От тази гледна точка трудът заслужава по-специално внимание. 

 Първото, което трябва да се каже е, че авторът е имал нелеката задача да 

издири и приведе в съгласуваност документацията на няколко екипа, проучващи 

крепостта преди началото на неговото участие през 2005 г. (ръководени от 

покойния Д. Топтанов, а след това от Б. Петрунова). В това отношение Григоров се 

изявява в най-пълна степен като организатор (с подкрепата на Г. Абдулов, Б. 

Петрунова, А.Меламед) и методически подготвен археолог за изследване и 

документиране на структури, стратиграфски ситуации и движими паметници върху 

многослоен обект, разположен на терен със сложен релеф. Уменията му в 

боравенето с геодезична техника и при компютърната обработка на документация 

и информация са сред безспорните  негови качества като археолог.  

 В монографията е отделено особено внимание на укрепителната система. Тя 

е разгледана, както от технологична, така и от морфологична гледна точка, като са 

откроени нейните основни елементи. Съществено място е отделено и на строежите 

в и извън крепостта, както и на некрополите. Най-много място обаче авторът 

отделя на намерените материали. Тук главното му внимание е насочено към 

сравнителния им анализ. В повечето случаи той издава завидните познания на 

автора върху археологическата литература в югоизточна и централна Европа. 

Забелязват се обаче и някои пропуски. Пълният и скрупольозно изготвен каталог е 

дал на автора възможност да проследи основните археологически свидетелства за 

бита, производствата, вярванията и изобщо за материалната и духовна култура на 

обитателите на крепостта.  На детайлен сравнителен анализ е подложена и битовата 

керамика, особено тази от периода ХІ-ХІІ в. Нумизматичните и сфрагистични 
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находки позволяват на автора да прецизира датировката на културните слоеве с 

прилежащите им структури и намиращите се в тях материали. Изложението като 

цяло е четивно и на места дори белетристично, без това да уронва неговия строго 

научен характер. 

 Културно-историческата преценка за крепостта край Панагюрище е 

изложена в заключението. На преден план е изведена периодизацията на живота и 

строителството и типологията й като поселищна и военно-отбранителна единица. 

Интерпретациите на археологическите и особено на нумизматично-сфрагистичните 

свидетелства са по-скоро традиционни за нашата медиевистика, отколкото 

новаторски. Конкретните данни са разгледани в по-широк контекст, което според 

мене носи позитиви за изследването, тъй като позволява да се излезе от обичайната 

археологическа конкретика.  

 Специален интерес у мене събуди съдържанието на шеста глава: “Данни за 

името на Красенскатна крепост”. Тук авторът е направил заслужаващ 

поздравления опит (рядко срещан в нашата археологическа книжнина) да намери 

документална подкрепа при идентификацията на неотбелязаната в писмени 

източници крепост.  Такава той намира в западноевропейски карти от ХVІІ-ХVІІІ 

в., където на приблизителното място на крепостта “Красен” стои селищно име 

Tallarbazar (и подобни). Според автора първата част от думата има латиноезична 

основа (същ. talaris “дълга (до глезените) връхна дреха”, а втората е персийската по 

произход, но с универсално използване в Османската империя дума “базар”, 

(=“пазар (тържище”). На тази основа се приема, че семантиката на наименованието 

е “пазар за дълги връхни дрехи” и предполага, че се дължи на “западно”, 

“занаятчийско-търговско” население в или край крепостта. Авторът е наясно и 

изрично отбелязва, че тази реконструкция включва недоказуеми или трудно 

доказуеми допускания.  

Според мене, тезата заслужава особено внимание, но изисква по-обстойна и 

внимателна обосновка. Изходната форма Tallarbazar е всъщност турцизирано 

гръкоезично име, което се отнася пряко до съвременния град Панагюрище, а до 

крепостта “Красен” само косвено.  Топонимът именно крие средновековното 

славянобългарско название на крепостта, което може да се реконструира като 

*Красьнъ градъ., т.е. “Хубавият (прекрасният) град (?)”. Детайлното разглеждане 

на въпроса обаче не е предмет на това изложение.  

Към втория тематичен кръг от публикации на В. Григоров се отнася 

статията (в съавторство с Р. Василев) за ранносредновековния вал и ров “Еркесия”. 

Наблюденията от направения  от авторите нов разрез при с. Люлин, Ямболско 

дават редица нови данни за конструкцията и начина на използване на това линейно 

защитно съоръжение.  Според тях то е пригранична, а не гранична линия, която 

служи главно за прикриване на живеещото в българско разположение население. 

Те оспорват тезиса за неговия римски произход като изтъкват, че устройството му е 

различно от валовете по римския лимес, изтъквайки отсъствието на лагери зад 

вала. Този аргумент обаче доказва само, че съоръжението не е с римска 

принадлежност, каквито са Големият Добруджански или Тутраканският вал 

неправило схващани за български. Регистрираните непосредствено пред рова на 

Еркесията следи от дървени (или плетени) прегради обаче имат за аналог подобни в 

структурата на землено-дървените укрепления по римския лимес и този факт 
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реално насочва към същинския произход (а не принадлежност!) на българските 

укрепителни съоръжения. Тяхната обоснована датировка е не по рано от края на 

VІІІ в. и те наистина са “стадиялно явление” в културата на Първото българско 

царство. 

Третият тематичен кръг в рецензираните трудове на В. Григоров включва 

важни, осигуряващи съществен напредък в проблематиката, статии за 

ориентацията на гробовете и за някои елементи (костени игленици, монети) от 

погребалните дарове в ранносредновековните двуобредни некрополи на Долен 

Дунав. Изводите си той основава на статистическа обработка на данните. Особено 

перспективно е неговото наблюдение за “поливариантност” в погребалната 

обредна система през VІІ-ІХ в. Особеностите в ориентацията например се групират 

по сравнително ясен териториялен признак и това несъмнено отразява определени 

етнокултурни особености. Може само да се съжалява, че авторът не е имал 

възможност (?) да базира своите изводи на по-голям брой и по-точно 

документирани некрополи. 

Четвърта област в научната реализация на кандидата са неговите 

“изследвания на средновековни огнива”. Донякъде тя е свързана с предишната 

тематика, но със значително по-разширен предмет. Реализирана е систематизацията 

на две групи огнива: бронзовите с фигурална украса и железните с дръжка в единия 

си край, оприличени на буквата “а” (в съавторство със Ст. Станилов).  Първите са 

типологически свързани с паметници от степите и Волжско-Камския район и водят 

автора към относително сигурния извод за връзки с тях през ХІ-ХІІ в. Според него, 

те са следствие от миграция на население, но не бива да се подценяват и 

търговските контакти, особено в един по-ранен период: през Х и началните 

десетилетия на ХІ в.  

“Сфрагистиката” е тема за В. Григоров и неговия съавтор А. Аладжов, 

чрез която те правят опити да уточнят хронологията на горния културен пласт в 

Плиска. Това несъмнено е много полезно начинание. Трябва да изтъкна обаче, че 

предложената хронологическа скала за датиране на детайли от коланни гарнитури, 

добити при разкопки във Вътрешния град, предизвиква у мене резерви, както от 

гледна точка на показаната в отделните пластове и структури битова керамика, така 

и от гледна точка на датировката на моливдовулите на “Писота вардарий”. В 

резултат на това скалата е със занижени долна (краят на ІХ в.) и горна (начало на 

ХІ в.) граници. Описаната стратиграфска ситуация, позволява, според мене, 

датировка на посочените материали от средата на Х до към средата на ХІ в. 

Публикацията на “керамичен комплекс” от над 50 съда, намерени при 

разкопки на В. Григоров в затворен комплекс в таен ходник от първата половина на 

ІХ в. е един от сериозните негови приноси в изследването на Плиска. Изследването 

е пълно и методологически издържано, а изводите - обосновани. В него авторът 

разглежда не само съдовете, но и врязаните по тях знаци и рисунки, най-вече 

известният знак ΙΥΙ, за който дава нов и важен сравнителен материал. Все пак, 

посочената  в 60-те години на ІХ в. горна граница за комплекса ми се струва 

завишена. Подземните галерии в Центъра на Плиска са имали сравнително кратко 

съществуване и въпросният ходник едва ли е просъществувал до това време. Освен 

това, в публикации за проучванията на владетелската резиденция са посочени и 

други подобни (макар е не толкова богати) “депа” от аналогични по характер 
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съдове, отложени сред рушевините на демонтирани на етапи през първата 

половина на ІХ в. строежи. От гледна точка на това ми се струва, че датировката на 

комплекта от съдове в 30-те – 40-те години на ІХ в. е по-реалистична. 

Двете публикации на В. Григоров върху “уникални и редки находки”  дават 

важни отправни точки в характеризирането на автора като изследовател. Първата 

от тях, посветена на скулптирана глава на воин от Плиска е истинско 

предизвикателство за всеки археолог, предвид на своята уникалност и най-вече 

заради неясните и днес обстоятелства около нейното местонамиране и породени от 

това основателни съмнения за нейната автентичност като средновековен паметник. 

Авторът, независимо от съмненията или колебанията на колегията, обнародва 

паметника, привличайки широк кръг информация, за да обоснове неговата 

автентичност като паметник на българската скулптура от т. нар. езически период. С 

това той обогати и систематизира спорадичните свидетелства в тази насока. 

Каквото и развитие да има по-нататък тълкуването на този спорен паметник, 

публикацията за него несъмнено жалонира изследванията в тази област. Втората 

работа третира съобщение за раннохристиянски амулет от крепостта Боровец до гр. 

Правец. Тук авторът не е бил затруднен при неговата датировка и атрибуция, но се 

отказва да се заеме с разчитането на апотропеичния гръцки текст върху него и го 

предоставя на епиграф.  

До тук аз се опитах да представя писменото творчество на кандидата по 

разглеждания конкурс. Характеризирането на неговата работа обаче би било 

едностранчиво и непълно, ако не се отчетат и качествата му като археолог на 

терена. Имам лични впечатления от тях в продължение на повече от 10 години в 

Плиска и бих ги обобщил в следните направления: 

- разумно и целенасочено планиране на разкопките, с оглед на финансово и 

ресурсно осигуряване на полевата работа и наличие на лично време и сили при 

изпълнението на задачите; 

- планомерно разкриване на структурите, без акцентиране на работата по 

разкриване и документиране на едни, за сметка на други; 

- прилагане на достъпни съвременни методи на изследване и стремеж към 

изготвяне на точна и пълна документация на пластове, структури и находки; 

- прецизно и убедително поднасяне на отчети, подкрепени с майсторска и 

съвременно поднесена визуална презентация. 

 Погледната като цяло теренната работа на В. Григоров го показва като 

съвременен археолог-медиевист, работещ на европейско равнище. 

 В следствие на изложеното по-горе, предлагам на почитаемите членове на 

избраното от НС на НАИМ при БАН научно жури да присъдят на гл.ас. д-р Валери 

Драганов Григоров академичната длъжност “доцент” за нуждите на ССА. 

 

 

 09. 01. 2011 г.                                 Рецензент: ....................................... 

 Шумен                                                          (доц. д-р Павел Георгиев)  

   

   

   

 


