
С Т А Н О В И Щ Е 

От доц. д-р Бони Петрунова, член на научно жури, съгласно решение 
на НС на НАИМ-БАН (прот. № 25/08. 10. 2010 г.) 

Относно:  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 

По обявения конкурс  за нуждите на ССА към Националния 
археологически институт с музей при БАН  за академичната длъжност 
„доцент”,  е подал документи един кандидат: главен асистент д-р Валери 
Григоров.   Той е член на секцията от 1996 година. През  2003 година му е 
присъдена научната и образователна степен „Доктор” след защита на 
дисертационния труд “Метални накити от средновековна България - VІI-XI 
в. (диадеми, обеци, торкви, огърлици, пръстени, гривни)” 

Кандидатът е активен учен, с утвърдени позиции в областта на 
средновековната археология.  Към началото на  конкурса той има в 
кариерата си участие в 23 експедиции, като на 9 от тях е научен 
ръководител. Автор е на  39  публикации, от които 2 монографии (едната е 
отпечатаната му дисертация, а другата „Крепостта Красен до 
Панагюрище” ( 245 стр.; 110 обр., 48 табла) е под печат в поредицата на 
НАИМ „Разкопки и проучвания”. Този труд е обсъден на заседание на 
Секцията да средновековна археология и получи висока оценка от всички 
колеги. В него са обобщени резултатите от дългогодишни археологически 
проучвания, извършени от различни екипи на крепостта Красен до 
Панагюрище и е доказано умението на автора да анализира неравностойна 
като количество и качество полева документация, използвайки максимално 
империката при реконструкцията на паметника.  

Сериозен принос в цялостната научна дейност на В.Григоров е 
класификацията, която той прави на металните накити в средновековна 
България за периода VІІ-ХІ век, като  се изясняват техните функции като 
украса, предмети на лукса, апотропеи, владетелски регалии.  

Впечатляващ брой (9) са специализациите на В.Григоров, като 
очевидно те се отразяват благоприятно на специфичния му маниер и стил в  
научните  изследвания. Кандидатът е методичен, използва многобройни и 
разнообразни похвати за анализ на материалите, което многократно 



увеличава  коефициента на придобита информация. В този смисъл, както 
изследванията, така и презентациите на Григоров са съвременни, 
оригинални, завършени като сюжет и анализ.  

Независимо от определената насоченост на кандидата към 
изследвания в областта на ранносредновековната археология и 
дългогодишната му археологическа практика в Плиска, може да се каже, че 
темите и проблемите, с които се занимава В. Григоров са разнообразни: 
крепости и фортификация, погребални обреди, класификация на 
средновековни огнива, печати, керамичен материал, рисунки графити, 
отделни спорни паметници.  

Цяластната дейност на гл. асистент Валери Григоров се отличава със 
стремеж към високо професионално изпълнение на изследователските му 
дейности. Това, което безспорно го отличава са две допълващи се 
противоположности: стремеж към  удачно прилагане на съвременни 
технологии и етноложки поглед към обикновенния археологически факт.  

Безспорно, при професионално взиране в дейността на колегата 
могат да се  отправят и някои критики и препоръки. Те, обаче, са част от 
обичайното развитие на младия учен, който, надявам се ще докаже с 
бъдещата си дейност, че е заслужил положителната оценка. Тези 
впечатления и надежди ми дават основание да препоръчам на Научното 
жури да присъди на Валери Григоров научната длъжност „доцент” за 
нуждите на ССА към НАИМ . 

 

16. 01.2011 г.                                   Б.Петрунова 

 


