Информация за финансиран проект
Наименование на конкурса:
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и
постдокторанти – 2018 г.
Основна научна област или обществен приоритет:
Хуманитарни науки

Входящ № на проект:
М30/5
Заглавие на проекта:
"Номадските заселвания в българските земи през Късното средновековие - история, памет
и употреба"

Базова организация:
Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките
Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
асистент д-р Константин Валериев Голев
Общ размер на отпуснатото финансиране:
20 000 лв.
Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и партньорите
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Резюме на проекта:
Проектът "Номадските заселвания в българските земи през Късното средновековие история, памет и употреба" си поставя за цел да проследи миграциите на различни
тюркоезични номадски общности в българските земи през изключително динамичния
период на Късното средновековие. В този бурен хронологичен отрязък в Югоизточна
Европа последователно навлизат представители на три особено значими тюркски
племенни общности – кумани, татари и тюркмени. Докато куманите мигрират от
североизток и северозапад, татарите следват само първто от тези направления, а
тюркмените се появяват от напълно противоположна посока – югоизток.
За да изследват пълноценно тези събития членовете на проектният екип си поставят
няколко основни цели. Първата от тях е изясняването на съдържанието, което
средновековните автори влагат в етнонимите кумани, татари и тюркмени, с които са
наричани номадските мигранти на Балканите през Късното средновековие. Втората цел на
екипа е свързана с хронологическото идентифициране и обособяването на отделните
миграционни вълни. Третата цел на участниците в проекта е да сравнят процесите на
заселване на номадските общности по българските земи през Късното средновековие и да
очертаят сходствата и разликите в поведението на отделните общности. Четвъртата цел на
проекта е да проучи въпроса за паметта за заселванията на средновековни тюркски
номади по българските земи през самия средновековен период – така както тя се е
съхранила в достигналите до нас писмени източници. Петата цел на екипа от млади учени
е да направи паралел между заселванията на татари на юг от Дунава през
средновековието и последвалите татарски миграционни вълни в епохата на Новото време.
За постигането на тези цели екипът планира да насочи усилията си в няколко основни
направления. На първо място сред тях трябва да се посочи проучването на възможно найголям брой средновековни извори и идентифицирането на всички фрагменти, които
късаят заселването на кумани, татари и тюркмени по българските земи през периода XIII–
XV в. Също така събраните пасажи ще бъдат преведени на български език и публикувани
успоредно с оригиналния изворов текст в общодостъпна база данни на сайта на проекта.
Ще бъде изготвена библиография, която да обхване максимално голям обем от
натрупаната към момента научна книжнина, отнасяща се до миграциите на кумани, татари
и тюркмени по българските земи. Ще бъде изградена и интерактивна дигитална карта на
проникването на тюркски номади по българските земи през периода XIII–XV век. При
изпълнението на проекта ще бъде съставена и устно-историческа колекция от интервюта
със съвременни представители на гагаузката, татарската и турската общности в България.
В резултат на изследователската дейност по проекта ще бъдат отпечатани най-малко
три научни публикации в реферирани и индексирани издания. Към устойчивите резултати
от осъществяването на проекта трябва да се прибавят и базата данни с изворови сведения,
библиорафията, интерактивната карта и архивната колекция с устно-исторически
интервюта. За да се осигури свободен достъп до тези продукти и за постигане на по3

голяма популяризация на резултатите от комплексното изследване на номадските
заселвания в българските земи през средновековието ще бъде създаден специален
уебсайт. В заключителната фаза на дейностите ще бъде организирана кръгла маса по
проблемите на номадските миграции в българските земи, на която пред научните среди и
широката общественост да бъдат представени иследователските резултати и дигиталните
продукти от работата на екипа.
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Членове на научния колектив
1

Организации/участници
Базова организация:
Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките

2

Бележка

Ръководител на научния колектив
асистент д-р Константин Валериев Голев
Участници:
Делян Иванов Русев

Евлоги Генов Станчев

ДО, в
Исторически
факултет на
Софийски
университет
„Св.
Климент
Охридски
ДО, в
Исторически
факултет на
Софийски
университет
„Св.
Климент
Охридски

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

1

Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник
Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или
студенти (СТ), пенсионер (ПН) или учен от чужбина (УЧ) и съответната бройка.
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Партньорска организация:

Участници:

Общ брой млад учен (МУ) ……………..
Общ брой постдокторант (ПД) ……………..
Общ брой докторанти (ДО) 2
Общ брой студенти (СТ) ……………..
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