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Настоящото становище е базирано върху английския автореферат на докторската 
дисертация на Зозан Тархан и глави на английски език от текста на дисертационния ѝ 
труд, по-специално тези, които са съсредоточени върху темите за култа, ритуалите и 
религията. Също така бих посочил личните ми наблюдения за авторката, която през 
зимния семестър на академичната 2019/2020 и летния семестър на 2020 г. участва в 
няколко курса по акадски език, водени от мен. Нейните постижения бяха 
забележителни. По време на нейния престой също така имах възможност да дискутирам 
детайлно съответните глави със Зозан Тархан и тяхната важност по темата на нейната 
дисертация. 

Новоасирийската империя е доминираща сила в Близкия Изток за значителен 
период от време през първата половина на I хил. пр. Хр. Научният интерес е често 
фокусиран върху по-късния период на Новоасирийската империя, ръководена от 
Саргонидите. Със своя интерес към ранната новоасирийска епоха Зозан Тархан запълва 
една огромна липса в асириологията. Управленията от Ашур-дан II (934–912) и неговите 
приемници до Адад-нерари III, както и неговите наследници (до 745 г. пр.Хр.), проучени 
от Зозан Тархан, фактически се явява същинският период, когато са положени основите 
на по-късната Новоасирийска империя на Саргонидите. Така тази епоха е удостоена 
наистина със специално внимание и всъщност е добре дошъл факт, че авторката е 
посветила своята дисертация именно на това време.  

Докторската дисертация на Зозан Тархан е значим и приносен научен труд. 
Авторката доказва, че борави майсторски с огромното количество на първичните 
извори, отнасящи се до темата на изследването, като освен това тя е запозната с 
релевантната вторична начуна литература, публикувана до момента. Чрез темата „власт 
и идеология“ Зозан Тархан фактически разглежда множество важни въпроси, като култ 
и религия, строителни дейности, военни кампании, география, както и вътрешна и 
външна политика. Всички тези теми са действително относими към предмета на нейната 
дисертация. Зозан Тархан успява не само да не се загуби в сложността на тези въпроси, 
но също така съумява да проследи целия изворов материал и да го представи по ясен и 
структуриран начин. 

Трябва да се подчертае, че Зозан Тархан използва не само писмени извори, но 
също така е запозната със съответните археологически и иконографски сведения, т.е. 
дворците на асирийските царе и изобразителната програма представена там върху 
монументални релефни серии. 

Авторът на настоящото становище работи интензивно върху проблемите на култа, 
религията и ритуалите в Древния Близък Изток, а това са теми, които не винаги са 
включвани в по-старите изследвания по задоволитен начин по отношение на дискусията 
за властта и идеологията в Новоасирийската империя. чрез прибавянето на т. нар. 
„Средноасирийски коронационен ритуал“ в своята теза, Зозан Тархан постига особено 
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важни резултати, тъй като ни разкрива прозрения в осмислянето на развитието на 
асирийската царска идеология преди Империята на Саргонидите. 

Бих препоръчал в бъдеще да се издаде и английска версия на това изследване, за 
да го направи достъпно до по-обхватна научна аудитория, която ще натрупа много 
познания чрез тази книга.  

Въз основа на гореизложеното, препоръчвам на научното жури да присъди на 
Зозан Мехмет Тархан образователна и научна степен „доктор“ в научна област 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология. 
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