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        Слез пенсионирането на трима членове, Секцията по средновековна 

археология при НАИМ изпитва остра нужда от хабилитирани лица. За 

това обявяването на конкурс за научна длъжност „доцент” е очаквано и 

желано.        

Конкурсът за доцент е обявен в ДВ, бр. 58/30.07. 2010 г. На него се е 

явил единствено Валери Драганов Григоров. Три години след завършване 

на специалност история със специализация Археология в СУ „Св. Кл. 

Охридски”, през 1996 г. В. Григоров е назначен за специалист-проучвател 

в Секцията по средновековна археология при НАИМ. Оттогава, вече 14 

години, сме свидетели на неговото творческо и научно израстване. През 

2002 г. В. Григоров е избран за научен сътрудник, а през 2003 г. му е 

присъдена научната и образователна степен „Доктор” с успешна защита на 

дисертационния труд “Метални накити от средновековна България  VІI−XI 

в. (диадеми, обеци, торкви, огърлици, пръстени, гривни)”.  

В конкурса за доцент В. Григоров се явява с 39 публикации за 

периода 2002–2010 г. Две от тях са монографии – преработения 

дисертационен труд „Метални накити от средновековна България (VIІ−XI 

в.)”, излязъл през 2007 г., и „Крепостта Красен до Панагюрище”, който е 

под печат. Автор е и на  3 студии, като една е на английски език, а една е в 

съавторство,  19 статии (от тях 5 са в съавторство), на 2 научни съобщения 



в съавторство в сп. Археология и на още 12, също в съавторство в АОР за 

годините 2004−2010. 

От предложените публикации се вижда, че В. Григоров е учен с 

разностранни интереси. Освен средновековните накити (обеци, торкви, 

прочелници), той обръща поглед и към други паметници и предмети, 

предимно от ранното средновековие, които по една или друга причина са 

пропуснати от неговите предшественици или които са новооткрити − 

впечатляват статиите му за ориентацията на гробовете в двуобредните 

некрополи, за гробовете с монети, за костените игленици, бронзовите 

огнива. Похвален е неговият стремеж за бързо обнародване на 

новооткрити материали − църквата при с. Осиковица, тайните ходници, 

коланните апликации и накрайници, печатите от Плиска, резултатите от 

проучванията на земления вал Еркесията при с. Недялково, общ. Стралджа. 

Но особени адмирации заслужава хабилитационният му труд за крепостта 

Красен. Да се работи със стари дневници, инвентарни книги и планове, 

оставени от първите проучватели, някои от които не са между живите, да 

се издирят всички открити  находки, съхранявани във фонда на музея в 

Панагюрище, е непосилен труд. В Григоров е успял, защото се е адаптирал 

към атмосферата на крепостта, провеждайки тригодишни разкопки 

(2006−2008), защото най-старателно е разлистил всяка страница от 

дневниците, проверил е всеки план. И ни поднася един впечатляващ труд, 

за да останат и за поколенията резултатите от проучванията върху 

крепостта Красен, за времето на нейното изграждане, за периодите на 

възход и упадък, резултати, които досега бяха забравени. 

За неговото научно израстване допринасят и специализациите му в 

чужбина: в Института за пра- и ранна история към Виенския университет, 

в Унгарския археологически институт, в Централния Римско-Германски 

музей в Майнц. 



В. Григоров активно участва в научния живот на института като член 

на редакционния съвет на списание Археология, като редактор на 

сборници, на сайта на НАИМ, член е на комисията за проверка на 

археологическата документация, член на комисията на експертния 

библиотечен съвет към ЦУ на БАН, активно съдейства за реализирането на 

постоянни и временни изложби. 

Значителна е неговата теренна дейност като заместник-ръководител 

и ръководител на няколко обекта – на земления вал Еркесията при с. 

Недялково, на спасителни археологически проучвания − обект 27 по 

трасето на автомагистрала „Маказа”, на обект 18 − античен и 

средновековен некропол в м. Асара при Симеоновград, на останки от 

късносредновековна църква в местността Манастирски ливади при с. 

Осиковица, община Правец. Той участва в проучванията на няколко 

паметника в Плиска, ръководи изследването на двете крепости край 

Панагюрище – Красен и Койчово кале, на крепостта Боровец при Правец.  

Всички ние се възхищаваме от неговите компютърни умения, от 

прекрасните презентации, от желанието да ни представи в най-добра 

светлина резултатите от археологическите изследвания по време на 

годишните отчети. Тези негови умения го отличиха и впечатлиха всички 

други участници на двустранната българо-словашка среща в гр. Нитра през 

м. ноември 2010 г. 

Затова препоръчам членовете на научното жури да предложат на 

Научния съвет на Националния археологически институт с музей при БАН 

и той да реши д-р Валери Драганов Григоров да заеме академичната 

длъжност „доцент”.  

 

30.12.2010 г.                                         /                                      / 

                                                            Проф. Л. Дончева-Петкова.                                         


