
СТАНОВИЩЕ 

от дин Диляна Василева Ботева-Боянова, 

професор по стара история и тракология 

в Исторически факултет на СУ „СВ. Климент Охридски”, 

член на научно жури, назначено със заповед № РД 38-361/17.7.2021 г. 

 на ректора на Софийския университет във връзка със защитата  

на ас. Николай Стефанов Шаранков по професионално направление 2.1. 

Филология, докторска програма Класически езици (Класически езици и 

епиграфика) за присъждане на образователната и научна степен „доктор”  

 

Ще си позволя да започна настоящето становище по нестандартен 

начин, което изглежда допустимо заради нестандартната ситуация, в 

която се случва тази процедура. А че процедурата е нестандартна не може 

да има никакво съмнение, след като тя е за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” на колега, който преди 22 г. 

вече има научна публикация в тогава най-авторитетното българско 

специализирано издание – списание „Археология“ (НАИМ – БАН), а 

точно преди 20 години вече е с публикация в Zeitschrift für Papyrologie und 

Epigraphik – едно от водещите световни издания в областта на епиграфи-

ката. Към настоящия момент колегата Николай Шаранков вече е част от 

елита на световната епиграфика, към когото се обръщат за мнение и съвет 

редица водещи учени на международната научна общност в тази 

изследователска област. Твърдя го отговорно, тъй като не веднъж по 

стечение на обстоятелствата и по волята на Съдбата съм била свидетел на 

такива ситуации и, признавам, демонстрираното уважение към неговата 

експертиза винаги е впечатлявала, особено когато идва от представители 

на утвърдени школи с вековни традиции. 

Познавам работата на ас. Николай Шаранков върху античните 

надписи на Дионисополис в един значително по-кратък вариант 

(февруари 2020), когато акцентът беше върху каталожната обработка 

(разчитане, превод и коментар) на епиграфските паметници. Предаденият 

за защита в настоящата процедура за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор” текст е доразвит и съществено обогатен (sic) не 
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само в тази първа част, но и с две напълно нови и също приносни части, 

анализиращи езиковите и ономастичните данни, съдържащи се във 

въпросните надписи. Тези две части („Езикът на надписите от 

Дионисопол“, с. 174-231; „Собствените имена в надписите от 

Дионисопол“, с. 232-295) са cъщо с изключително висока научна стойност 

от гледна точка на античната история не само на древна Тракия, но и на 

цяла Егеида, а дори и – в някои аспекти – на Средиземноморието. Затова 

тук ще повторя казаното от мен по време на вътрешното обсъждане на 

дисертационния труд на колегата Николай Шаранков „Античните 

надписи на Дионисопол: издание на текстовете с коментар и анализ на 

езиковите и ономастичните данни“: текстът трябва да бъде публикуван без 

никакво отлагане при това не само на български, но задължително и на 

английски език. 

Цялата многостранна изследователска дейност на ас. Шаранков през 

последните повече от две десетилетия, неговият цялостен изключителен 

принос за развитието на българската епиграфика през този период и за 

реконструирането на античната (а и не само антична!) история на земите 

на древна Тракия, както и конкретният му пореден впечатляващ научен 

успех, документиран в представения за защита дисертационен труд ми 

дават основание убедено и без никакви резерви да предложа на научното 

жури да присъди на ас. Николай Стефанов Шаранков образователната и 

научна степен „доктор”. Няма никакво съмнение, че изискванията за 

въпросната степен колегата Шаранков много отдавна е покрил и едно 

такова решение само официално ще институционализира този факт. 

 

27.08.2021     Изготвил становището: ................... 

       (проф. дин Диляна Ботева) 
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OPINION 

by Dr. Dr.Sc. Dilyana Vassileva Boteva-Boyanova, 

Professor in Ancient History and Thracian Studies 

at the Faculty of History of the St Kliment Ohridski University of Sofia, 

member of the scientific jury according to order РД 38-361/17.7.2021  

of the Rector of the University of Sofia  

 

on the PhD thesis of Assist. Prof. Nicolay Stefanov Sharankov in the 

professional field 2.1. Philology, PhD Program Classical languages (Classical 

languages and epigraphy), offered for the acquisition of the educational and 

scholarly degree “Doctor “ 

 

 

I will allow myself to start this opinion in an unusual way, which seems 

acceptable because of the non-standard situation in which this procedure takes 

place. There can be no doubt that the present procedure is a non-standard one, 

since it is for awarding the educational and scientific degree "Doctor" to a 

colleague who 22 years ago already has a scientific publication in the then most 

authoritative Bulgarian specialized journal – “Archaeology” (NAIM - BAS), 

and exactly 20 years ago his research was published in the Zeitschrift für 

Papyrologie und Epigraphik – one of the leading journals world-wide in the field 

of epigraphy. At present, our colleague Nicolay Sharankov is already part of 

the elite of world epigraphy, whom a number of leading scholars of the 

international scholarly community in this research field contact for opinion and 

advice. I am able to claim this, because more than once – by coincidence and by 

the will of Fate – I have witnessed such situations and, I admit, the respect 

shown to his expertise has always been impressive, especially when it comes 

from representatives of established schools with centuries long traditions. 

I know Nicolay Sharankov’s study on the ancient inscriptions of 

Dionysopolis in a much shorter version (February 2020), when the emphasis 

was on the catalog processing (reading, translation and commentary) of the 

epigraphic monuments. The text submitted for defense in the present 

procedure for conferment of the educational and scholarly degree "Doctor" is 

further developed and significantly enriched (sic) not only in this first part, but 
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also with two completely new and also contributing parts, analyzing the 

linguistic and onomastic data of the inscriptions in question. These two parts 

("Language of the inscriptions from Dionysopolis", pp. 174-231; "Personal 

names in inscriptions from Dionysopolis ", pp. 232-295) are also of extremely 

high scholarly value from the point of view of ancient history not only of 

ancient Thrace, but also of the whole Aegean region, and even of the 

Mediterranean. Therefore, here I will repeat what I said during the internal 

review of the dissertation of our colleague Nicolay Sharankov "The Ancient 

Inscriptions of Dionysopolis. Edition of the Texts with Commentary and Analysis of 

Linguistic and Onomastic data": the text should be published without delay both 

in Bulgarian and in English. 

The entire multifaceted research activity of Assistant Professor Sharankov 

during the last more than two decades, his overall exceptional contribution to 

the development of the Bulgarian epigraphy during this period and to the 

reconstruction of the ancient (and not only ancient!) history of the lands of 

ancient Thrace, as well as his impressive scholarly success within the PhD 

thesis presented now for defense, gives me firm ground to convincingly and 

without any doubts propose to the scientific jury to confer on Nicolay Stefanov 

Sharankov the educational and scholarly degree "Doctor". There is no doubt 

that the requirements for this degree were met by our colleague Sharankov a 

long time ago, and such a decision will only officially institutionalize this fact. 

 

27.08.2021    Member of the Scientific Jury: …................. 

      (Prof. Dr. Dilyana Boteva, Dr.Sc.) 
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