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(Из Уводната статия на изданието)
Проф. Велизар Велков е роден на 18 май 1928 г. в гр. София в семейството на видния
български археолог доктор Иван Велков (1891-1958), директор на Археологическия музей от
1938 до 1944 г. Гимназиалното си образование получава в Първа мъжка гимназия в София, а
от 1946 до 1950 г. следва в Софийския университет „Св. Климент Охридски” специалността
класическа филология със специализация по археология и стара история. Веднага след
завършването си е приет за редовен аспирант в Софийския университет и през 1954 г. защитава
дисертация на тема Градът и селото в Тракия и Дакия през IV-VI в., с която получава
научната степен кандидат на историческите науки.
През 1955 г. Велизар Велков постъпва като научен сътрудник в Археологическия институт
при БАН. През същата година е назначен и за хоноруван асистент по стара история в Софийския
университет „Св. КлимеСОЦИОЛОГИЯТА – от емпирията към теорията : Юбилеен сб. посветен
на 70 години от рождението на чл.-кор. проф. дсн Атанас Атанасов / Науч. ред. чл- кор. дфн
Стоян Михайлов. Sociology – from the empiricism towards the theory : Jubilee miscellany devoted to
the 70th anniversary from the birth of cor. mem. prof. DSc Atanas Atanassov. – София : Акад. изд.
проф. Марин Дринов, 2010. – 330 с. : ил. ; Бележки под линия ; Библиогр. с. 322-326.
ISBN 9789543223688
System number [000130164]
Юбилеен сборник посветен на 70 години от рождението на чл.-кор. дсн Атанас Атанасов,
съдържащ статии, разглеждащи теория и методология на социологическото познание, проб
леми на социалния живот и развитие, социология и икономика. В своите търсения авторите
акцентират както на положителните, така и на негативните страни на обществото ни, моти
вирани от идеята, че така са в помощ за нормалното му функциониране и развитие. давател,
и като сериозен и ерудиран кабинетен учен с приноси в редица области на антиковедението,
и като ентусиазиран теренен археолог с неоспорими заслуги за реализацията на мащабни
археологически проекти и проучвания, и като компетентен и уважаван научен организатор и
администратор.
От 1971 до 1989 г. проф. Велков е заместник-директор на Археологическия институт
с музей при БАН, а от 1972 г. и ръководител на Секцията по епиграфика и нумизматика. От
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1989 г. до смъртта си през 1993 г. е директор на Археологическия институт, а от 1991 г. и
заместник-председател на Българската академия на науките. Заемал е и многобройни други
длъжности като член на различни комисии, съвети, редакционни колегии и др.
Разностранната научна дейност на проф. Велизар Велков е отразена във внушителния
списък на публикациите му. В публикуваната няколко години преди смъртта му (и следователно
непълна) последна библиография на трудовете му (Попова, Тодоров, 1989) фигурират над 650
заглавия на негови научни и научно-популярни публикации, едно наистина впечатляващо и
заслужаващо уважение наследство.
Класик по образование и същевременно античен историк с широк научен кръгозор,
проф. Велков някак естествено се беше наложил като един от най-добрите познавачи на
античното изворознание у нас. Освен четените през годините университетски курсове той
е автор и на многобройни преводи и извороведски анализи на сведенията за древна Тракия
у антични автори. В ред свои публикации систематизира и анализира различни категории
сведения за древнотракийските земи в античните извори.
Сред различните му изяви на научното поприще тази, към която вероятно се отнасяше
с най-голяма лична любов и пристрастие, бяха заниманията с антични гръцки и латински
надписи, наложили го като безспорен авторитет и в областта на епиграфиката.
Наследената страст към археологията също го придружаваше през целия му живот.
Ръководил е сам или начело на големи екипи разкопки на различни по характер археологически
обекти (Рациария, Кабиле, Несебър, Малък Преславец, Малко Търново и др.); автор е на
многобройни публикации и върху конкретните резултати от тези проучвания, и върху отделни
паметници от тях или от сбирките на Археологическия музей.
Проф. Велков се отнасяше с уважение към заслугите на предходниците и има ред
историографски публикации, както общи прегледи за развитието на проучванията върху
античността у нас, така и биографични бележки за изявени български учени. Той беше и един
от активните двигатели на издателската дейност в областта на античната история и археология.
Беше дългогодишен редактор на списание Археология и на ред други периодични издания.
Участва като автор и редактор в издаването на ред престижни и авторитетни обобщаващи
публикации.
Разностранната дейност на проф. Велков е получила още приживе заслужено
признание – награждаван е с престижни награди. Той е един от най-известните и уважавани
български учени в чужбина. Изнасял е лекции пред престижни аудитории в цял свят, участвал
е във внушителен брой международни научни изяви – конгреси, симпозиуми, конференции.
Проф. Велков беше ведър и усмихнат човек, непоправим оптимист и неуморен разказвач
с неизтребимо чувство за хумор. Беше добър човек, внимателен и деликатен в отношенията
си с другите, скромен в личните си изяви, изключително трудолюбив и организиран,
което му помагаше да се справи успешно с безбройните си задължения и ангажименти.
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