
 
                                                  Становище  
 
От доц. д-р Живко Тончев Аладжов – секция за Средновековна 

археология на НАИМ-БАН, член на научно жури по провеждане на 

конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” в 

Националния археологически институт с музей при БАН – заповед № 

1050/15.11. 2010  г. 

 

В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за 

нуждите на ССА на Националния археологически институт с музей при 

БАН,  участва един кандидат: главен асистент д-р Валери Григоров.            

Кандидата  участва в конкурса с 31 научни публикации, от които 2 

монографии (едната е отпечатаната му дисертация, другата е под 

печат), 3 студии (едната в съавторство) и 19 статии. Към тези 

публикации се прибавят още и 12 статии в Археологически отчети и 

разкопки, както и 3 рецензии.  

 

Представените изследвания са посветени на проблеми в областта на 

средновековната археология. Тематично те могат да се обособят в 

следните групи :  

- Класификация и анализ на средновековни накити, при които са 

използвани различни методи за типологичен и сравнителен анализ. 

- Изследвания на средновековни огнива от България, като е 

представена класификация на бронзовите огнива, ареала на тяхното 

производство и разпространение, както и тяхната връзка с 

миграционни процеси от периода 11-12 в. 



- Керамичен комплекс от от амфоровидни стомни от тайните ходници 

Плиска 

- Изследване на погребалния обред в старобългарските двуобредни 

некрополи.  Систематизирани са данните за ориентацията на гробовете 

в старобългарските двуобредни некрополи на Долен Дунав. 

Установени са пет основни тенденции в ориентацията.  

 Теренните изследвания на Валери Григоров са насочени в: 

- Изследвания на крепости и фортификационни съоръжения – 

крепостта Красен до Панагюрище; проучването на земления вал 

„Еркесията”, в района на с. Недялково; Крепостта Боровец при Правец; 

Крепостта Койчово кале при Панагюрище. 

-Участва в колектива при проучването на вътрешния град в Плиска. 

-Теренните проучвания на Валери Григоров са прецизни, като се 

използва  съвременната археологическа методика и методите на 

стратиграфски анализ. 

Много важно обстоятелство е, че Григоров своевременно публикува 

научните резултати от своите археологически изследвания, както и 

представя резултатите от тях у нас и в чужбина. 

Лично за мен, най-големия принос в работата на Валери Григоров е 

«връщането» от небитието в науката на един многослоен обект, 

какъвто е крепостта Красен край Панагюрище. На него са работили 

много археолози в различни периоди от време, но цялостен и 

завършващ труд за него до сега нямаше. Валери Григоров  възстанови 

резултатите от чужди разкопки, които са няколко десетилетия давност 

и намери тяхното място в хоризонтален и вертикален план. Успоредно 

с това е привлечен и описан целия подемен материал добит при 



разкопките или произхождащ от фонда на музея в Панагюрище. На 

тази база той успява да възстанови хронологията на обекта.  

Каталогизирането на артефактите и привличането на достатъчно 

паралели е също достойнство на тази работата. 

С времето Валери Григоров се очертава като един изследовател, който 

има склонност към типологизирането на паметниците и това се 

потвърждава от приложения списък с цитиранията, което показва, 

колегията оценява този вид дейност. Това е много полезно и най-

важното, създава прегледност в не до там понякога представителен 

археологически материал. 

Прави впечатление, че част от продукцията на Валери Григоров е в 

съавторство, което показва, че той лесно се вписва в колективи и 

ръководи такива, а работата в екип е едно от предизвикателствата в 

професията на археолога и съвременната наука.  

Характерно за  извършените проучвания от Валери Григоров е, че са 

извършват по най-високите критерии на археологическата методика.  

В предложените за конкурса разработки  Валери Григоров е показал 

достатъчно умения и качества. Адмирирам неговата склонност към 

изработване на типологии и класификации, на хронологически 

диаграми и таблици за териториалното разпространение на определен 

вид археологически паметници. Според мен това е една от належащите 

задачи  на съвременната наука, за да бъдат изградени основите на 

понататъшните изследвания в различните направления на 

археологическото дирене. 

 

Предвид посочените качества в цялостната научна  дейност на Валери 

Григоров, както неговата квалификация и възможности считам, че той 



отговаря на изискванията да заеме академичната длъжност „доцент” в 

Националния археологически институт с музей при Българска 

академия на науките и трябва да се подкрепи неговото понататъшно 

научно развитие. 

 

                                                                      Доц. д-р Живко Аладжов 

 

10. 01. 2011 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


