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IN HONOREM  pROfEssORIs VIOLETAE VOLKOVA-NEŠEVA AD MULTOs ANNOs

Проф. д.и.н. Виолета 
Волкова-Нешева

Виолета Нешева е родена на 4 април 
1943 г. в София, в семейството на Анна Но-
жарова-Волкова и Евгений Волков, руски 
белоемигрант в България. Още невръстна, 
тя губи родителите си – майка си завинаги, 
а с баща ѝ, служител в Шведската легация в 
София, „безследно изчезнал“ в сталинските 
лагери в далечен Сибир (Колима), съдбата 
ще я срещне едва след половин век. Израст-
ва при близките на майка си, закърмена с 
възрожденски борбен дух и високи морал-
но-интелектуални ценности. през 1963 г. 
създава свое семейство с пенчо Нешев, с 
когото имат син Тодор и внуци пенчо и 
Соня.

през 1970 г. В. Нешева завършва висше-
то си образование в Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“, специалност 
„История“ с профил „Археология“ във Фи-
лософско-историческия факултет и втора специалност „Български език и литература“. получи-
ла отлична диплома, още същата година постъпва на работа в Националния археологически ин-
ститут с музей при БАН, където работи до пенсионирането си през 2011 г., преминавайки през 
различни нива на служебната и научна йерархия. първите стъпки в професионалната ѝ кариера 
са свързани с една нова, особено важна организационна структура в НАИМ – Националният 
научен архив за теренни археологическите проучвания, на който В. Нешева е и създател, и пър-
вият завеждащ. Две години по-късно тя става редовен аспирант (=докторант) в Секцията по 
средновековна археология, на която е един от дългогодишните ѝ научни секретари. през 1976 
г. защитава успешно дисертация на тема: „Женският светски костюм през Втората българска 
държава (1186 – 1396)“ и получава образователна и научна степен „доктор“. След това после-
дователно е специалист, научен сътрудник ІІ и І ст. (=асистент, главен асистент), старши научен 
сътрудник ІІ ст. (=доцент). След защита на втора дисертация – „Богозиданият град Мелник“, с 
която ѝ е присъдена научната степен „доктор на историческите науки“, В. Нешева встъпва и в 
академичната длъжност „професор“. през периода 1989 – 1991 г. е директор на Археологиче-
ския музей.

Благотворно влияние и подкрепа за научното ѝ израстване оказват ред български учени, с 
които тя е в дългогодишни творчески контакти и от които черпи ценен опит в областта как-
то на археологията, така и на историята, архитектурата, изкуствознанието, музеологията: доц. 
Соня Георгиева – научен ръководител на редовната ѝ докторантура, доц. Иванка Жандова, 
проф. д.и.н. Димитър Овчаров, акад. Иван Дуйчев, чл.-кор. проф. Василка Тъпкова-Заимова, 
арх. д-р Дафина Василева, арх. д-р Юлий Фърков, проф. д.изк.н. Лиляна Мавродинова, проф. 
Тодор Герасимов и проф. д-р Василка Герасимова, доц. д-р Маргарита Ваклинова и други, както 
и именити специалисти от чужбина. С присъщата ѝ научна етика, в знак на благодарност, по-
късно В. Нешева им посвещава свои изследвания. Много полезни за обогатяване на професи-
оналния ѝ кръгозор и научните ѝ контакти са и задграничните ѝ специализации в институти 



и музеи, както и участието ѝ в квалификационни курсове в Италия, Русия, Германия, Украйна, 
Грузия, Армения, Франция, полша, Гърция по византийска, славянска и западноевропейска 
археология и изкуство.

Здрава и широка основа за научно-изследователската ѝ дейност дава активната ѝ теренна 
работа като участник в екипи и ръководител на археологически обекти от различно естество 
и епохи – в старите български столици плиска, Велики преслав и Велико Търново, а така 
също в Червен, Гарван и Кюлевча, Карасура (българо-германска експедиция, ръководител на 
българския екип), Рациария (българо-италианска експедиция), Созопол и най-дълготрайно 
– в Мелник, където отдава най-много сили и време, вече почти половин век, отначало като 
зам.-ръководител (1971-1979 г.), а след това като главен ръководител (от 1980 г. до днес). Ва-
жна заслуга – нейна и на екипа ѝ е, че този град, обект на изследователски интерес още от края 
на XVI в., е най-пълноценно проучен чрез разкопки сред историческите градове в България, 
като археологическите данни значително промениха много от предишните представи за над 
2300-годишната му история. 

проф. Нешева е автор на над 150 научни труда – съобщения, статии, студии и монографии. 
Тя публикува трудовете си не само в научни списания и сборници, насочени към археологи-
ята, но и в други специализирани издания (сп. „Българска етнография“, „Техническа мисъл“, 
„Нумизматика и сфрагистика“ и пр.), както и в национални научни енциклопедии, което е без-
спорен признак за широк научен хоризонт и предпоставка за действен интердисциплинарен 
подход. публикациите ѝ са често цитирани както от археолози, така и от други специалисти, 
което е много добра атестация за значимата им научна стойност.

В изследователската ѝ дейност се открояват няколко много важни и приносни моменти. пре-
ди всичко, В. Нешева своевременно въвежда в научно обръщение резултатите от теренните си 
проучвания, добър пример сред археолозите, които, често увлечени в дълготрайни разкопки, не-
винаги успяват да направят това. Тя се заема и с нещо друго, на което трудно се решават колегите 
– поема голямата отговорност да публикува и интерпретира важни археологически открития на 
изследователи, които са ѝ ги предоставили, тъй като, по една или друга причина, не са го стори-
ли (обекти във Велико Търново, Мелник). Това спомага те да не се загубят за науката. В някои 
от трудовете на В. Нешева се разглеждат публикувани вече значими паметници (археологически, 
паметници на изобразителното изкуство и др.), за които тя предлага добре аргументирани нови 
тези, подлагайки ги на анализ, синтез и обобщение. За отбелязване е високата ѝ научна етика, 
уважението, което отдава на изследователите в миналото или в съвремието, дори, когато не е 
съгласна с техните интерпретации. Скромна и добросърдечна, целеустремена и упорита, с ведър 
и оптимистичен характер В. Нешева винаги е готова да предложи помощта си и да стимулира в 
професионален и личен план колегите си, които я ценят и уважават като специалист и човек с 
високоразвито чувство за чест и достойнство.

Важно нейно качество е, че умее да привлича в екипите си и да работи с различни специ-
алисти – археолози, архитекти, изкуствоведи, епиграфи, нумизмати, историци и др., предос-
тавяйки им открити от нея артефакти. В резултат се получава пълноценно интерпретиране и 
публикуване на археологическите разкрития, „поглед от всички страни“, като в обобщенията си 
тя се основава на техните изследвания. Този подход особено ясно личи в двата тома от пореди-
цата „Мелник“. Интердисциплинарният метод е водещ в изследванията ѝ. В. Нешева успешно 
съчетава и съпоставя археологическите данни с писмените сведения и историческите събития, 
с данни от епиграфика и нумизматика, от архитектурни, изкуствоведчески, лингвистични и ге-
олого-географски изследвания. В това проличава и умението ѝ да превръща археологическия 
паметник или артефакт в исторически извор.

Основна тема на изследванията ѝ е всестранното проучване на средновековния град в бъл-
гарските земи. Тя има широк поглед върху паметниците и проблемите на градската култура 
през различните епохи и това ѝ позволява да вземе участие в решаването на много от тях – гра-
доустройство, фортификация, светско гражданско и църковно-манастирско строителство, бит 
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и занаятчийско-търговска дейност, изкуство, погребални практики. Така се раждат много ней-
ни научни разработки, сред които се открояват: студията „Металообработване, ювелирство, 
предачество, шивачество, тъкачество и обущарство. Обработка на кост, дървопреработване. 
Селско стопанство и риболов“ в „Средновековният Червен“, том 1, книгата ѝ „Богоспасният 
Цариград Търнов. Дворцовият площад на Царевец и църквата на Света Параскева (Петка) Тър-
новска“, двата тома от поредицата „Мелник“ – „Градът в подножието на крепостта“ и „Мана-
стир „Св. Богородица Спилеотиса“ под нейно съставителство и участие – в единия със студия, в 
другия – с монография, книгата ѝ „Царският манастир „Св. Богородица Пантанаса“ в Мелник 
– мемориал на деспот Алексий Слав“ и особено монографията ѝ „Богозиданият град Мелник“. 
Това е първият голям обобщителен труд за средновековен град на територията на България, 
написан въз основа на археологическите и други данни с разнороден характер, разкриващи ис-
торията на обитаване на мястото и прилежалата му територия между IV в. пр. Хр. и XVIII в., а 
по някои въпроси – и до началото на ХХ в. 

Трябва да се подчертае умението на проф. Нешева да борави със средновековната терми-
нология, засвидетелствана в историческите извори (основно на гръцки език), да търси и уста-
новява връзката ѝ с конкретни археологически паметници и селищни структури. Ще изтъкна 
също, че тя е сред малцината археолози с принос в проучването на българските и балкански 
територии за периода XV – средата на XVIII в. 

В обсега на вниманието ѝ са и архивни материали за проучвания на български и чужди уче-
ни върху археологически паметници в българските земи през ХІХ – началото на ХХ в. Серио-
зен принос в това отношение са издирванията ѝ във френски архиви, където открива непубли-
кувани научни трудове, бележки, графичен материал, които обогатяват фондовете на Държания 
архив в София. Част от тези архиви дават възможност на В. Нешева да реабилитира приноса 
на французина Жорж Сьор за първите широкомащабни разкопки на старопрестолно Търново, 
дотогава несправедливо упрекван от някои автори. 

Научните си познания и опит тя прилага през десетилетията и досега в ред програми и 
проекти за проучване, опазване, социализация и популяризация на българското културно на-
следство – национални, двустранни (българо-германски, българо-италиански, българо-укра-
ински) и проекти на Европейското икономическо пространство и на ЮНЕСКО, в които е 
участник, научен ръководител или консултант. Активно участва и в национални, регионални и 
международни научни форуми в България и в чужбина. Развива и редакционна дейност, често е 
рецензент на научни трудове за присъждане на научни степени, при хабилитации, на различни 
научни издания. перманентно се занимава с експертна дейност по различни проблеми и на 
различни нива. през 2010–2011 г. е член на СЕСОНКЦ при Министерство на културата, през 
2012–2014 г. – на Работната група на Министерския съвет за разработване на Споразумението 
за партньорство на Република България с Европейския съюз за програмен период 2014–2020 
г., в която е представител на консултирани от нея неправителствени организации в областта на 
науката и културата. 

Като безспорен принос на В. Нешева трябва да се отбележи активната ѝ преподавателска 
дейност, умението ѝ да се грижи за младите колеги и да ги напътства в развитието им. Много-
бройни са дипломантите, защитили под нейно ръководство – ученици от НГДЕК „Констан-
тин Кирил Философ“, чиято археологическа практика тя ръководи с десетилетия, студенти от 
НБУ, от СУ „Св. Климент Охридски“, от закрития вече Славянски университет. Редица са и 
докторантите ѝ, на които е била и е научен консултант или ръководител, сред тях – колеги от 
София и страната, както, разбира се, и нейни студенти.

В. Нешева е развивала и значителна музейна дейност както в НАИМ, така и в НИМ, и в 
музеи из страната (Благоевград, Велико Търново, Русе, плевен, Варна, Несебър и др.). Тя е 
участник в създаването на редица национални и регионални експозиции, временни изложби, 
някои от които представяни и в чужбина, брошури и каталози. Основател е и на археологиче-
ската музейна сбирка „Карасура“ в с. Рупките край Чирпан.
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Към казаното дотук ще добавя и качествата на В. Нешева като умел популяризатор на науката 
и културното ни наследство чрез участия в печатните и електронни медии с трудноизброими съ-
общения, статии, интервюта, събеседвания, напоследък с активна дейност в националната кам-
пания „Чудесата на България“. Сценарист е на няколко научно-популярни филми от поредицата 
„Съкровищата на България“ от златния фонд на БНТ, научен консултант е на един от класиче-
ските български игрални филми – „Боянският майстор“ на режисьора Захари Жандов.

За големия ѝ принос в развитието на българската култура през 2011 г. тя е удостоена с дър-
жавна награда – отличие на Министерство на културата „Златен век“ – Симеон Велики, и с 
почетна грамота. Носител е и на престижното звание „почетен гражданин на Мелник“, на 
Грамота за популяризиране на културното наследство и дейността на РИМ-Благоевград, и на 
ред други награди в миналото.

Оценявайки високо цялостната творческа дейност на проф. д.и.н. Виолета Нешева и при-
носа ѝ в развитието на археологическата наука, Националният археологически институт с му-
зей на БАН организира послучай рождения ѝ ден през 2013 г. юбилейно тържество, на което 
тя беше почетена и приветствана от колеги, възпитаници, приятели и близки с AD MULTOS 
ANNOS, а Секцията по средновековна археология посвещава в нейна чест настоящия сборник 
с научни статии – дар от колегията за щастливия ѝ юбилей.

доц. д-р Бони Петрунова 
Зам. министър в Министерство на културата на Република България  

10 



Първа национална археологическа конференция в Балчик, 1971. В кръгче на първи ред вдясно –  
Виолета Нешева.

Виолета Нешева с научната ръководителка на докторантурата ѝ ст.н.с. (доц.) Соня Георгиева
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Виолета Нешева (в кръгче) на откриване на изложба в Археологическия музей, 1978

Виолета Нешева с Маргарита и проф. Станчо Ваклинови в Сапарева баня, 1972.  
Вдясно – Теодора Никова и чл.-кор. проф. Веселин Бешевлиев
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Виолета Нешева (в кръгче) с бригадири на разкопки във Велики Преслав, 1977

На разкопки в Мелник
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На разкопки в Рациария (Арчар).  
с Върбинка Найденова, Мария Болини, Дарио Джорджети
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Мелник, църква „Св. Никола“. Виолета Нешева с Георги Стоянов и Оля Миланова

Доклад на Виолета Нешева за проучванията  
на българо-германската археологическа експедиция в Карасура на международен научен форум.
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Одрин, Турция. Виолета Нешева със Снежана Горянова и Людмила Дончева-Петкова  
пред джамията Селимие

Петерхоф, Русия. В. Нешева с българската делегация на сесия на ЮНЕСКО 

16 



4 април 2013 г., НАИМ. Юбилейно тържество в чест на проф. д.и.н. Виолета Нешева.  
Приветствие на доц. д-р Бони Петрунова, зам.-директор и зав.- ССА

4 април 2013 г., НАИМ. Виолета 
Нешева – благодарности към 

колегите от НАИМ, към близки  
и приятели 
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В. Нешева сред свои възпитаници и колеги от мелнишкия £ екип: Цветана Комитова,  
Стоян Попов, Здравка Коркутова, Владимир Петков, Методи Златков
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