СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Майя Димитрова Василева
Щатен преподавател в Департамент Средиземноморски и източни изследвания, НБУ
Научно направление 2.2 История и археология
Върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност
„доцент“ на НБУ, по професионално направление 2.2 История и археология
(Египтология),
обявен в ДВ бр. 55/19.07.2016,
с кандидат: главен асистент д-р ЕМИЛ МИТКОВ БУЗОВ
Кандидатът в обявения конкурс за доцент представя издаден монографичен труд
"Сред богове и пирамиди. Всекидневният живот в Древен Египет", София, 2016 г.,
505 стр. Той е резултат както от дългогодишната му преподавателска дейност в
програмите по Египтология в НБУ, така и от изследователската му дейност –
разкопките в Египет през последните няколко години. Темата не може да се нарече
изцяло нова за историографията, но за първи път се представя такава книга на
български език, от български автор, а не преводно издание. В световната литература
върху древната история въпросите за живота на хората в миналото са особено актуални.
За основен принос в монографията на д-р Бузов смятам акцентът му върху
древноегипетските текстове като исторически извор за живота на хората от това време.
Подготовката му по египетски език му дава възможност да работи с текстовете и да
предложи преводи на някои от тях, които се публикуват за първи път на български
език.
Замислен
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изследователска работа с определени приноси и набъбва до 500 страници.
Възможността да се докосне до археологическата действителност на древен Египет
позволява на кандидата да използва адекватно изворите на археологията за целите на
изследването си. В противовес на обичайното научно и научно-популярно внимание
към гробниците и атрактивните находки, в книгата се разкриват детайли от ежедневния
живот, от бита на древния египтянин, от неговия делник и празник.
Съвсем сполучливо монографията е разделена на две основни части – Човекът и
Обществото. Много интересни са наблюденията върху ролята на човека в египетските
религиозни представи, липсата на кастово разделение в обществото и възможността на

индивида да се издигне според своите способности, независимо от произхода си.
Всичко това показано главно на базата на текстове.
Д-р Бузов е отлично запознат с всички жанрове на египетската литература и
използва разнообразни текстове в своята книга. Прави впечатление наблюдението му,
че липсва сборник/корпус от записани закони в Египет, нещо характерно за другите
древноизточни култури.
Книгата е написана на много лек и приятен език, който би привлякъл както
специалистите, така и студентите и заинтересованата българска публика. Текстът е
богато илюстриран (106 фиг.), снабден е с многобройни бележки и коментари след
всяка глава, както и полезен показалец на имената.
След назначаването му за главен асистент през 2010 г. Емил Бузов е публикувал
две монографии и осем статии, както в издания на НБУ, така и в международни
списания и сборници. Той е редовен автор в сп. Ориенталия, издавано от Департамент
Средиземноморски и източни изследвания. В работите на Емил Бузов се виждат
предпочитанията му към жанра на поученията в древноегипетската литература
(особено в монографията Пътят на живота. Учението на древноегипетските
мъдреци. София, 2011). Тези текстове са професионално публикувани и коментирани, с
транслитерации и преводи, снабдени със съответния научен апарат.
Трябва да се отчете и приносът на Емил Бузов като секретар на международното
списание "The Journal of Egyptological Studies", издавано на английски език от
Българския институт по Египтология към НБУ. В него излизат както редовните отчети
за разкопките в Египет на българската експедиция, така и важни научни статии върху
историята и културата на древен Египет.
Гл. ас. д-р Емил Бузов е заместник-ръководител на разкопките в Египет,
провеждани от Българския институт по Египтология, както и основен организатор на
пътуващите семинари за студентите в Египет, осъществявани редовно преди
драматичните политически събития в района. С тези дейности е свързано и участието
му създаването на няколко фотоизложби в НБУ.
Кандидатът участва редовно в конгресите на младите египтолози или е
организатор, когато те се провеждат в България (2012 г.). Участвал е и в редица
проекти с вътрешно и външно финансиране, в организирането и провеждането на лятна

школа по египтология. Трябва да се отбележи стремежът на Е. Бузов, както и на
колегите му египтолози, към създаване и осъществяване на интердисциплинарни
проекти, в които да се включат и други специалисти от различни научни институции.
Д-р Емил Бузов е направил не малко за популяризирането на програмите по
египтология в НБУ и за утвърждаването на това ново за България научно направление.
Като преподавател и главен асистент той е изпълнил, а понякога е и преизпълнявал,
изискванията за академичната аудиторна и извънаудиторна заетост на преподавателите
в НБУ. Има много добра оценка от студентите. Създател е и на учебни помагала по
програмите.
Като познавам гл. ас. д-р Емил Бузов от назначаването ми за щатен преподавател
в НБУ, смятам, че той е един много перспективен млад учен, който ще допринесе за
развитието на египтологията в България, както и за обучението на млади специалисти в
тази област. Монографичният труд, с който Бузов участва в конкурса, предишните му
публикации и академичната му преподавателска дейсност, напълно отговарят на
изискванията за хабилитация. Затова си позволявам да препоръчам на уважаемото
научно жури да допусне гл. ас. д-р Емил Митков Бузов до избор от академичния
съвет на НБУ за академичната длъжност „доцент“.

7 декември 2016 г.

(доц. д-р Майя Василева)

