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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Иво Панов, СУ „Св. Климент Охридски”, в професионално 

направление 2.1. Филология (иранистика) 

върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент”, по професионално направление 2.2. История и 

археология (египтология), департамент „Средиземноморски и източни 

изследвания” при НБУ, обявен в ДВ бр. 55/19.07.2016 г.,  с кандидат гл. ас.  

д-р Емил Митков Бузов в същия департамент 

 

 

Монографичният труд на гл. ас. д-р Емил Бузов, озаглавен „Сред богове 

и пирамиди. Всекидневният живот в Древен Египет” е задълбочено 

многопластово изследване на жието-битието на населението, създало една от 

най-ранните цивилизации на човечеството. Състои се от: Списък с 

илюстрации, Хронологична таблица, Въведение, Две части – „Човек” от осем 

глави и „Общество” от седем глави, Заключение, Бележки, Показалец, 

Съкращения и Използвана литература. Обемът на труда е внушителен, 

възлиза на 504 страници, което само по себе си говори за сериозния поход на 

автора към разглежданата проблематика.  

Поставените в началото на изследването списък с илюстрациии (общо 

106 бр.) и хронологична таблица допринасят за добрата ориентация в малко 

познатата ни материя. 

Във Въведението д-р Емил Бузов позиционира труда си в точно 

разположена координатна система. От тази част на монографията разбираме 

какво е писано по въпроса преди и какво не, плюсовете и минусите на 

предшестващите издания по темата, мотивацията за осъществяването на 

изследването. С което Емил Бузов демонстрира познаването на проблема в 

детайли, това че се чувства „свой” в един свят, отдалечен от нас с 
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хилядолетия. И което е особено важно, че информацията, с която авторът 

борави, той черпи директно от извора – от египетските текстове и от 

последните постижения на египетската археология. Нещо неправено преди 

него. И това придава на труда му допълнителна убедителност. 

Прецизната систематизация на изворовия материал също работи в полза 

на изследването и говори за трезвия подход на автора му. 

 В част първа – „Човек”  Емил Бузов спира вниманието си върху значими  

теми, сред които: Сътворението в Древен Египет, Древноегипестката 

представа за човека, Съотношението „Бог-човек”, Образът на Смъртта в 

Древен Етипет, Използаната навремето календарна система, Естеството на 

ритуалната обредност, Културата на хигиената, Медицинските познания на 

египетското общество... Така артикулирани, темите осветляват в значителна 

степен както ежедневието, религиознните представи и натурфилософията на 

населението, така и неговата обществена структура. Ясно очертана е също 

композицията „човек-цар-бог”, естеството на всеки елемент от нея, мястото 

му в бита на древните египтяни. 

В част втора – „Общество” авторът прави в култорологичен план 

сполучлив социално-битов разрез на египетското общество. В нея подробно 

се разглежда както обстановката в обикновения дом, така и спецификата на 

градската, храмовата и дворцовата архитектура, а също и тази на 

погребалните комплекси. Емил Бузов стига до извода, че храмът в Древен 

Египет е средищно място “обиталище на бога, модел на Египет и света, 

остров на реда в океана от хаос”. На изкуството, на икономическия живот, на 

корабостроенето и морското дело, на правната и на законодателната система 

при египтяните също е отделено подобаващото внимание.  

В Заключението д-р Емир Бузов коректно представя основните изводи от 

своето изседване, а въз основа на обстоятелството, че са изследване едва 25-

30% от археологическите обекти в Египет, стига до констатацията, че 

работата в тази насока тепърва предстои. 



3 
 

Респектира със своя обем и списъкът с използваната литература на 

няколко езика. 

Като цяло, обхватността на разглежданата проблематика, привлеченият 

огромен фактологически материал и сериозното авторово отношение към 

темата, придават на труда на Емил Бузов широта, енциклопедичност и 

професионализъм. 

Накрая ще обърна внимание на едно немаловажно обстоятелство. А то е 

именно издателството, което публикува монографията на гл.ас. Емил Бузов. 

Защото „Изток-Запад” е отдавна наложило авторитета си на книжни ни пазар 

издателство, което не издава книги със съмнителна художествена или научна 

стойност. Преобладаваща част от неговите автори са доказали се имена в  

научните среди. То има зад гърба си вече над десетгодишна история и близо 

1000 издания в областта на историята, културологията, антропологията, 

философията... Фактът, че именно това издателство публикува труда на Емил 

Бузов, е атестация за неговата стойност. 

Гл.ас. д-р Емил Бузов е отдавна наложило се сред ориенталистичните ни 

среди име. Списъкът на публикациите му в Приложение 1 (14 бр. статии, 2 

бр. монографии, 2 бр. учебни помагала) са доказателство за неговата научна 

продуктивност. Привличат вниманието публикациите му на английски език 

„The History of  Egyptology in Bulgaria”;  „Preliminary Report on the 

Archaeological survey of Theban Tomb No. 362”, with T. Lekov;   „Notes on 

Egyptian Wisdom Texts”, които свидетелстват за мястото на д-р Бузов в 

българската,  а и в световната египтология.  

Дългогодишната академическа дейност на гл.ас. д-р Емил Бузов като 

преподавател в Нов български университет, административната му дейност 

като ръководител на различни програми в същия университет, 

монографичният  му труд „Сред богове и пирамиди. Всекидневният живот в 

Древен Египет”, както и останалите негови публикации, са достатъчно 
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убедително основание да дам много висока оценка на научно-

преподавателския път на гл.ас. д-р Емил Бузов. 

Въз основа на гореизложеното, предлагам на уважаемото научно жури да 

присъди на гл.ас. д-р Емил Бузов академичната длъжност „доцент” . 

 

 

 

Дата: 12.12.2016 г. 

 

 


