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СТАНОВИЩЕ 

От проф. Сергей Игнатов, д.н., Ръководител на Български институт по 

Египтология, член на департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, Нов 

български университет, професор по стара история 

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент, по 

професионално направление Хуманитарни науки, професионално направление История 

и археология (египтология), обявен в Държавен вестник, бр. 55/19.07.2016 г., с 

кандидат гл. ас. д-р Емил Митков Бузов 

 

В обявения конкурс за доцент по Египтология са подадени документи само от 

гл. ас. д-р Емил Митков Бузов. Документите съответстват на изискванията на ЗРАС и 

на правилника на Нов български университет. 

Колегата Емил Бузов е дългогодишен преподавател в курсовете и програмите по 

Египтология на НБУ. Завършил е “Археология” със специализация “Тракийска 

археология” в СУ “Св. Климент Охридски” през 2002 г. Докторант е в програмата 

“Египтология” на Нов български университет в периода 2005-2008 година. През 2008 г. 

защитава дисертация за получаване на образователната и научна степен “доктор” на 

тема “Древноегипетската поучителна литература III-II хил. пр. Хр.” с научен 

ръководител доц. д-р Теодор Леков.  

Дисертационният труд е в основата на монографичното му изследване “Пътят на 

живота”, София 2010 г. Емил Бузов извървява пътя от асистент до гл. ас. (2010 г.) в 

бакалавърската програма “Египтология” и магистърската програма “Древният Египет в 

Класическата епоха” към департамент “Средиземноморски и източни изследвания” на 

Нов български университет.  

Д-р Бузов има 17 публикации, от които две монографии и една студия. 

Публикациите му са в областта на Египтологията – езикът на древните египтяни, 

военното дело в Стария Египет, древноегипетската дидактика.  

Ще отбележа специално изследването на папирус Весткар (“Текстове от Древен 

Египет I. Папирус Весткар, София, 2014 г.). Монографията представлява текстологично 

изследване – превод, транслитерация, граматичен коментар. Текстът на папирус 
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Весткар е изяснен в конкретния исторически контекст. Това е първият публикуван 

превод на български език.  

Емил Бузов е особено активен в изданията по египтология: The Journal of 

Egyptological Studies, сборници на департамента и на Български институт по 

Египтология. Особено важен е сборникът с публикации на четвъртия Световен конгрес 

на младите Егитолози, проведен в София през 2012 г.  

През годините колегата Емил Бузов се утвърди като авторитетен специалист по 

древноегипетска дидактика, за което свидетелства изследването му “Notes on Egyptian 

Wisdom Texts, The Journal of Egyptological Studies IV, 2015, 49-83.  

В обявения конкурс гл. ас. д-р Емил Бузов участва с монографично изследване, 

озаглавено “Сред богове и пирамиди. Всекидневният живот в Древен Египет”, София 

2016 г. с общ обем от 505 страници. В монографията авторът изследва основните 

аспекти от всекидневният живот на древните египтяни. Изворовият материал е 

подложен на задълбочен професионален анализ. Привлечени са основните писмени 

свидетелства, които са анализирани и преведени на български език. Много внимателно 

е описан и изучен археологическият материал. Голяма част от археологическите 

артефакти са изследвани на място в Египет. Няма да забравя как Емил Бузов 

прекарваше с часове в залите на Музея в Кайро, където са изложени модели на 

египетското всекидневие, които са изработени от самите древни египтяни. В 

монографията откривам и ехо от първите ни срещи, когато изнасях лекции в 65 

аудитория на СУ “Св. Климент Охридски”, например в параграфа за обрязването. 

Споменавам това, за да подчертая колко целенасочено се развива пътят на колегата 

Емил Бузов – от студентската скамейка до настоящия конкурс.  

Предложеното изследване е енциклопедично по своя характер. Независимо от 

сложната материя, авторът разказва с лекота. Трудът на Емил Бузов може да бъде 

поставен редом с най-авторитетните изследвания по темата. В монографията е 

привлечен и изучен практически целият наличен изворов материал.  

Колегата Емил Бузов е активен участник в живота на нашата академична 

общност. Той е организатор и в известна степен инициатор на провеждането на IV 

Световен конгрес на младите египтолози в София, 2012 г. Секретар е на списанието The 

Journal of Egyptological Studies, авторитетно международно издание на Българския 

институт по Египтология, Нов български университет.  

Участва в организирането на три изложби, представящи постиженията на 

Египтологията в България:  
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1. Първа българска археологическа мисия в Египет, проведена в 

центъра за култура и дебат “Червената къща”, 16-17 септември 2013 г.;  

2. Изложба в Библиотеката на Нов български университет през 

същата година;  

3. 30 години Египтология в България, проведена в Музея на София, 

27 септември – 9 октомври 2016 г.  

Гл. ас. д-р Емил Бузов е незаменим участник в археологическите разкопки на 

ТТ263 в Лукор – мисията на Българския институт по Египтология, Нов български 

университет. Той прецизно изготвя дневника на експедицията, като подробно описва 

всяка от станалите вече стотици находки.  

В заключение бих искал да отбележа, че познавам Емил Бузов от края на 90-те 

години. Бях негов преподавател. Както вече подчертах, през годините той целенасочено 

се разви като учен – египтолог и авторитетен преподавател.  

Гл. ас. д-р Емил Бузов е автор на солидни изследвания. Той е активен и в 

системата на електронно обучение на Нов български университет – Moodle.  

С основание и убеденост предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

академичната длъжност “доцент” на гл. ас. д-р Емил Митков Бузов.  

 

 

 

 

30 ноември 2016 г.  Проф. Сергей Игнатов, д.н.  

 

 

 


