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СТАНОВИЩЕ 
НА ПРОФ. ДИН КАЗИМИР ПОПКОНСТАНТИНОВ 

 
ЗА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА Д-Р ВАЛЕРИ ГРИГОРОВ 

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНОТО ЗВАНИЕ “ДОЦЕНТ” 
В НАИМ ПРИ БАН – СОФИЯ 

 
Археологът д-р Валери Григоров е единствен кандидат по обявения конкурс от 

НАИМ-БАН за доцент за нуждите на Секция за средновековна археология. 
 Д-р Валери Григоров е утвърден специалист в областта на средновековната 
археология. Той провежда археологически проучвания в района Плиска, Ботевградско, 
Пазарджишко и др. Научните му интереси предимно са в областта на средновековната 
култура, видно от публикациите и докторската му дисертация “Метални накити от 
средновековна България (VІІ-ХІ в.). 
  Предложеният от д-р Валери Григоров списък на публикациите включва 
достатъчно научни публикации, които тясно са свързани с обявения конкурс. Не могат да 
бъдат пропуснати научно-популярните статии и рецензии, които дават възможност да се 
проследи популяризирането на откритията, направени от самия проучвател.  
 В публикациите на д-р Валери Григоров се очертават няколко проблемни кръга. 
Първият от тях най-общо може да се определи като изследване на селищната система през 
средновековната епоха. Д-р Валери Григоров не се задоволява само с описание на жилища, 
археологически материали, а прави вертикален и хоризонтален разрез на селищната 
структура, икономическото състояние на селището (селищата) на база производствени 
съоръжения, занаяти,  земеделие – като се съобразява с физико-географските особености, 
които са една от предпоставката за усвояването и установяването на съответното 
население в една или друга зона. Той прилага традиционната методика на историческото 
изследване, основана на анализа на изворите. Тя позволява този подход, тъй като 
подпомага изясняването на редица страни и от палеогеографията на историческата епоха. 
На базата на проучените жилища и некропола на съответното селище той прави опит за 
демографска реконструкция. Това най-добре проличава в редица статии.  
 Вторият кръг. Важен етап в изследванията и научните интереси на д-р Валери 
Григоров и личният принос е участието му в експедиции проучващи редица крепости и 
храмова архитектура. Една от тях е крепостта Красен, която се намира на 6 км южно от 
Панагюрище. Заедно с доц. д-р Бони Петрунова  продължават започнатото от Д. Топтанов. 
И новите резултати не закъсняват. Дългогодишните проучвания показват, че през 
ранновизантийската и средновековната епоха Красен е един от най-значимите градове в 
района. За това говорят разкритата фортификационна система с двойна укрепителна линия 
и множество кули, гъстото жилищно застрояване, обширните подградия извън крепостта. 
Проучени са две църкви и няколко некропола. Информация за инфраструктурата на града 
дава щерната съхранение на вода и отворите от канали в крепостните стени за изтичане на 
атмосферните води.Преди да възникне крепостта, на хълма се откриват следи на обитаване 
от каменно-медната и ранножелязната епоха. През IV-V в. покрай река Луда Яна възниква 
късноантично селище. В подножието на възвишението е разкрита една от най-ранните 
църкви на Балканите, която се датира от IV в. Първите фортификационни съоръжения на 
хълма са изградени през VI в. Те се свързват с мащабната програма за строеж на крепости, 
провеждана от император Юстиниан I Велики. Укреплението  до  Красен е основен 
укрепен пункт, контролиращ пътя по долината на река Луда Яна. Той съединява Тракия 
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със Сердика (София) през Вакарел и дублира от север основното трасе, преминаващо през 
прохода Траянови врата. При Панагюрище пътят има разклонение към Златишкия проход, 
през който се преминава на север от Стара планина. Археологическите материали 
показват, че през VI в. нововъзникналият град достига своя първи разцвет. Данните за 
живота през следващите столетия са твърде оскъдни. Възраждането на крепостта започва в 
края на Х-XI в. Войните на цар Самуил с Византийската империя превръщат района в един 
от ключовите за отбраната на българската държава. През XIII-XIV в. градът преживява 
най-голямото си развитие и се превръща в един от значимите средновековни центрове. 
Още при цар Асен I или най-късно при цар Калоян крепостта трайно е превзета от 
българите. През следващите два века Красен е една от важните опорни точки на България 
южно от Стара планина.  
Направена е вярна констатация, че макар съществуващите преди това византийски 
крепости да са били изоставени, старата пътна система е продължила да се използва. 
Пряко свързани с информацията, констатациите и предположенията, свързани с 
проучванията отразени в редица студии, статии, в които въз основа на анализа на 
стратиграфските наблюдения и датираните с монети, оловни печати строителни хоризонти 
се очертават три основни етапа в развитието на селищната мрежа в проучвания от д-р 
Валери Григоров район. Първият води началото си от втората половина на V-VІ в.; 
вторият се отнася към първата половина на VІІІ-ІХ в. и тясно е свързан с миграционните 
вълни от север към юг. Логично изглежда предположението, че значителна част от 
селищната мрежа е унищожена по време на Третия кръстоносен поход (1189-1192 г.).  
  Изключителен интерес предизвикват проучванията на според  д-р Валери Григоров 
в района на Ботевградско. Тук той локализира няколко многослойни селища, крепости, 
които илюстрират устройството на отбранителната система тясно свързана с пътно-
комуникативната система. Не мога да пропусна и проучването на манастира при с. 
Осиковица. И тук прилага интердисциплинния подход – като съчетава своите познания в 
областта на християнската археология-храмова архитектура, стенописна украса, писмени 
извори.  

Не по-малък интерес представляват участията му в археолого-етноложко 
изследване в Западните български покрайнини - обхваната е по-голямата част от районите 
на Знеполе, Бурел и Годечка община. Регистрирани са максимален брой паметници от 
Късното средновековие, Възраждането и по-ново време, които са комплексно анализирани 
и които дават изключителна информация за културни процеси в тази част на България. И 
не на последно място принос има и проучването на култовите паметници на българите-
мюсюлмани от Средните Родопи. Въпросът за почитането на текетата (тюрбета) от 
българите-мюсюлмани от Средните Родопи е част от проблематиката за култовото място в 
исляма. Изградането на гробници на светци и оформянето на манастирски комплекси 
(текета) около тях се свързва с множеството дервишки ордени (ортодоксални и хе-
теродоксни), които действат в обширните граници на Османската империя и извън нея. 
Интересни са наблюденията, че българите-мюсюлмани от Западните Родопи за разлика от 
тези В Средните Родопи нямат традицията да посещават текета или тюрбета и дори не 
знаят смисъла на тези термини. Българите-мюсюлмани от Средните Родопи почитат 
следните текета (тюрбета): на Осман баба (с. Те-кето, Хасковско), Йенихан баба (Вр. 
Свобода), Саръ баба (до с. Момчиловци), текето В Смолян, текето при с. Мемково (в 
Гърция). По-рядко се споменава тюрбето на Реиз баба (с. Болярци), текето при с. 
Богомилово, текето на Демир баба (м. Сборяново) и текето в местността „Караач теке” при 
Варна, без да е ясно точно за кой почитан от мюсюлманите култов обект става въпрос.  
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Така тези нови открития имат еднакво значение за историци, археолози, демографи и 
стават източник на нова информация, поставят начало на преосмисляне на редица въпроси 
от историята на този район в периода от V-VІ в. до ХІІ-ХVІІ в.  

Положително явление е, че д-р Валери Григоров прави твърде сполучлив опит да 
използва и керамичния материал като извор. Това добре проличава в многобройните 
статии, в които той съпоставя керамичните „комплекси” от проучените от него крепости, 
селища, некрополи с керамичния материал от Североизточна България. Керамичният 
материал спомага за изясняването на военно-политическите промени, границите, пътната, 
селищната система и демографското състояние на този район. Той професионално 
използва керамиката като изворова база, от която черпи богат документален материал, 
умее да го подлага на съпоставителен и критичен анализ. Анализът на керамиката от 
сравнително голям географски ареал дава възможност на автора за съставяне на неговата 
обща технологична и морфологична характеристика. 

Интересите на според  д-р Валери Григоров са и в областта на металопластика, 
въоръжението, видно и от няколкото статии, посветени на този вид археологически 
материал.  

Добро впечатление прави и анализирането на въпроса за християнизирането и 
църковната организация не само от Първото българско царство, процеси, които не са 
убягнали от вниманието му. Изрично бих искал да подчертая умението му убедително да 
конструира свои постановки и тези, което при относително ограничената и понякога 
едностранчива информация за епохата, изисква използването и съчетаването на 
разнообразни данни от различни информационни източници. Той се отнася уважително и 
едновременно критично към всички мнения, не натрапва грубо своето мнение, липсва 
онази дразнеща категоричност, толерантен е в дискусиите.  

Трети кръг. Демографските показатели, извлечени от писмените извори, 
некрополите показват един обикновено пренебрегван факт – влиянието на определена 
политическа и стопанска конюнктура върху всеки конкретен район – град, неговата 
околност. В това отношение дали керамиката е определящ елемент за етническата картина 
в даден район е въпрос също не по-малко спорен! По-скоро споровете по тези въпроси 
вероятно са вторични. По-същественият принос е убедителното доказване на дългия живот 
на жилищната, отчасти и на керамичната традиция, но не само в традиционния смисъл на 
термина. Това е видно от дългогодишните проучвания на според  д-р Валери Григоров, 
които му дават възможност да изследва и жилищната архитектура в редица селищни 
структури.  

Ще добавя, че много добро впечатление прави ползването на съвременните 
тенденции при обработване на този археологически материал, което дава възможност за 
създаване на информационна база данни за компютърната му обработка; богатият 
прецизно изработен и представен илюстративен материал; таблици, графики, диаграми, 
отразени в монографията «Метални накити от средновековна България» София, 2007. Те 
дават много добра представа за разнообразието на археологическия материал и 
сравненията с образци от други селища, което е още един плюс.  Така тази книга отговаря 
на една необходимост в нашата археологическа и историческа наука. Тя представя в 
тематично отношение, цялостен и завършен вид, неговите дългогодишни проучвания 
върху проблемите и съвременното състояние на изследванията в един ключов материал от 
Първото българско царство. Изследването е направено на основата на 
интердисциплинарния метод, според който използуването на данни от различни 
дисциплини трябва да става, само ако достигнатите изводи в отделните науки почиват на 
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собствени материали и методика на изследване, без да повлияни от резултатите, получени 
със средства на други науки. И в това си изследване според  д-р Валери Григоров за сетен 
път ни убеждава в много доброто познаване на нашата и чуждестранна литература 
посветена на паметниците от този период.  

Редица негови изследвания обогатяват фактологическата база, въвеждат в научно 
обръщение нов археологически материал, нови паметници, които ще го подпомогнат в 
ползотворната му работа като изследовател и университетски преподавател по археология. 
Тук трябва да добавя, че той има курс лекции в магистърска програма в специалност 
„Археология” във ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”. 
 Оценявайки високо приносните елементи в представените научни трудове – книги, 
студии и статии на Д-Р ВАЛЕРИ ГРИГОРОВ, ПРЕПОРЪЧВАМ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ПОЧИТАЕМОТО НАУЧНО ЖУРИ ДА МУ ПРИСЪДЯТ НАУЧНОТО ЗВАНИЕ 
“ДОЦЕНТ” ПО АРХЕОЛОГИЯ  ЗА НУЖДИТЕ НА НАИМ – БАН. 
  
 

В. ТЪРНОВО 
03.01.2011 г.    

  
    

  
 
 


