
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: П. Берон 2021

Основна научна област: СОЦ

№ на договор:  КП-06-ДБ-5

Начална дата на проекта и срок на договора: 1. 6. 2022, 24 месеца

Заглавие на проекта: Изследване на средновековни артефакти свързани с късните номад

и в България (КУМАН)

Базова организация:

Национален археологически институт с музей при БАН

Партньорски организации:

Институт за исторически изследвания БАН

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

Доц. д-р Деян Рабовянов

Общ размер на договореното финансиране:
120000
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

Нахлуването на номадски племена в района на Централна и Източна Европа е предизвикателство 
за местното население още от праисторическата епоха. Темата на проекта CUMAN е датирана в 
късния средновековен период (13-15 век), когато изследвания регион на средновековна България 
преживява вълни от кумански бежанци от понтийските степи, тласнати от разширяването на 
Монголската империя, която се е утвърдила в Източна Европа. Двете народа повлияват на страните
от Централна, Източна и Югоизточна Европа по различен начин. Куманите намерили подслон 
главно в Унгарското кралство и Второто българско царство, които дълго време са съседи с широки 
контакти в периода преди монголското нашествие. Те били използвани като наемници, които често 
оставали в приемащата страна след приключване на договорите им. Монголите, наречени „татари“
в западните извори, включват куманите, които не са напуснали родните си степи, в западния клон 
на империята, наречен Улус Джучи. Татарските териториални амбиции, карат куманите да се 
намесят във вътрешните, политически борби на християнските държави, което често води до 
директни военни сблъсъци. Проектът CUMAN има за цел да идентифицира археологическите 
находки, свързани с тези номади, като отсее от общата средновековна, българска, материална 
култура, специфични примери от източен произход. След това, в комбинация с писмените 
исторически източници, ще бъдат създадени и тествани модели на поселение, което ще донесе по-
голяма яснота за късните номади в южната част на района на Долен Дунав.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Национален археологически институт с музей при БАН

Ръководител на научния колектив

Доц. Д-р Деян Рабовянож

Участници:

Д-р Михал Холешчак

УЧ

Партньорска организация:

Институт за исторически изследвания БАН

Участници:

Д-р Константин Голев ПД

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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