
С Т А Н О В И Щ Е 
 

по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” в Националния 
археологически институт с музей – Българска академия на науките 

      От: доц.д-р Маргарита Ваклинова – Национален археологически институт с 
             музей - БАН – член на научното жури 
 
 
 
В процедурата по обявения конкурс (ДВ, бр.58/30 юли 2010 г)за нуждите на Секция за 
средновековна археология в НАИМ-БАН , участва като единствен кандидат гл.асистент 
д-р Валери Драганов Григоров – първоначално специалист-проучвател (1996), а от 2002 
г – научен сътрудник в същата секция на НАИМ. 
Кандидатът за научната длъжност вече 15 години работи в областта на средновековната 
археология. През 2003 г защитава дисертационния си труд „Метални накити от 
Средновековна България (VІІ-ХІ в)”, за което му е присъдена образователната и научна 
степен „доктор”, през 2007 г издаден след преработка като първи том в 
серията”Дисертации” – издание на НАИМ., засега единственият най-изчерпателен 
научен труд в тази област, към чието ползване се обръщат всички изследователи на 
този проблем. 
Валери Григоров участва в конкурса с 23 заглавия на научни публикации( 2 под печат) , 
към които се добавят една рецензия, 2 представяния и 12 отчета на теренни проучвания 
публикувани в АОР – общо 38 . Две са монографичните изследвания, три студиите., от 
които една издадена в Майнц. От тях 16 са в съавторство (6 от научните публикации). 
Интересът на Валери Григоров към средновековните накити- тяхната типология и 
класификация , е траен и това се е отразило при преработката на дисертационния труд 
пред цялостната му публикация, а и при публикуването на цяла серия статии, свързани 
с тези проблеми , в които той представя нови материали или доразвива вече 
създадените от него типологични модели(3,6,7,8, 11,17,18,19). 
Втора група на научен интерес образуват изследванията, свързани с крепостта Красен 
при Панагюрище, резултатите от чиито проучвания в продължение на години от 
различни екипи, за пръв път бяха предложени за цялостно публикуване от него в 
изданието на НАИМ „Разкопки и проучвания” и показаха още веднъж 
изследователските възможности на В.Григоров за задълбочено и всеобхватно 
проучване на разнообразен изворов материал и постигането на резултати с 
разнообразен характер, анализирани и представени много добре, смея да отбележа това, 
като редактор на монографията. Не е случайно това, че обширна студия, свързана с 
изводите от изследванията на крепостта е намерила оценка и е публикувана в 
престижно издание като Монографиите на Римско-германския централен музей в 
Майнц (№4). 
В.Григоров е участник в екипа проучватели на столицата Плиска и съвсем основателно 
като резултат от теренните изследвания и във връзка с откритията на нови материали 
при тези разкопки се появяват публикации – самостоятелно и като член на колектива. 
Те засягат различни въпроси, съществени в изучаването на старобългарското 
строителство и ранносредновековната култура. Сред тях освен представянията на нови 
открития в Плиска( №№6,30,32,33,36) , се открояват и изследвания върху керамични 
комплекси (5),скулптура(14), коланни украси(18),печати (20,21). Многостранните 
интереси на В.Григоров довеждат и до проучвания върху църковното строителство, 
специфики в погребалната практика, укрепителни съоръжения, като напр. земленият 



вал Еркесия и др. Валери Григоров е един от най-цитираните и използвани 
изследователи от колегията в последните години. 
Значителна част от публикациите са резултат от неговите собствени теренни 
проучвания. 
А в това отношение В.Григоров е активен теренен проучвател в Плиска, в спасителни 
разкопки при Симеоновград, Кирково, Правец, Стралджа, в които показва висок 
професионализъм. Достойнство за отбелязване е и това, че той публикува качествено и 
бързо резултатите от теренната си дейност, което не е честа практика сред колегията. 
В.Григоров принадлежи към средното поколение археолози показал качества и добро 
ниво в теренната практика и публикационната дейност. От.1999 до 2010 г той има 7 
специализации във Виенския университет и Централния Римско-германски музей в 
Майнц и 2 – в Унгарския археологически институт в Будапеща – две средища на 
изследователска работа върху средновековната култура на най-високо ниво. Тези 
специализации и непрекъснатият контакт, който той поддържа с водещи европейски 
учени, безспорно са дали и имат сериозно отражение в повишаване нивото на 
професионалната му квалификация и цялостната му изследователска дейност. 
Включването му в музейно-експозиционна дейност и подготовка на изложби(в 
Австрия, НАИМ, Народното събрание, Правец, участието в национални и 
международни научни форуми( само през 2010 г в Дуе,Франция и в Нитра,Словакия), в 
издателската дейност в НАИМ(член на редколегията на „Археология”, редактор в 
сборници, редактор на сайта на НАИМ) и др.научно-организационни и 
административни задачи, е също аспект на дейността му, който показва деловите му 
качества, на които също може да се даде висока оценка. 
Оценявайки нивото на научна подготовка и показаните качества като изследовател на 
българското средновековие – в публикации и теренни изследвания, от д-р Валери 
Григоров, препоръчвам на членовете на научното жури по конкурса да вземат решение 
за назначаването му на научната длъжност „доцент” в Националния археологически 
институт с музей при Българската академия на науките. 
 
 
 
 
 
 
Януари 2011 г                                    
                     Доц.д-р Маргарита Ваклинова 


