
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.
Основна научна област:
Хуманитаристика
№ на договор:

Начална дата на проекта и срок на договора:

Заглавие на проекта:
„Просопография на средновековна България“

Базова организация:
Институт за исторически изследвания – БАН

Партньорски организации:

-

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Доц. д-р Сашка Тодорова Георгиева

Общ размер на договореното финансиране:
142780 лв.
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):
Идейният замисъл на проекта  „Просопография на  средновековна България“ е  да
представи зараждането и развитието на средновековното българско общество през
призмата на личностите и социалните групи, които го съставляват. В този смисъл
проектът  има  за  цел  да  документира  съществуването  на  всички  средновековни
българи, споменати по име или анонимно в изворите, и посредством структурирана
просопографска  база  данни  да  осветли  участието  им  в  политическия,  социален,
икономически, духовен и културен живот през дългия период V – XIV в. Важна цел
на проекта е онлайн трансферът на просопографската база данни и превръщането ѝ
в  широко  достъпен  уеб  ресурс,  кореспондиращ  със  сходните  електронни
просопографски бази  данни за  Византия  и  средновековна  Европа,  битуващи във
виртуалното пространство.

Тъй  като  немалко  факти  от  живота  и  родовите  връзки  в  средновековна
България са спорни или не са изяснени с категоричност, изследователският екип,
участващ в проекта,  си  поставя  за  цел,  там,  където е  възможно,  на  основата  на
комплексния  анализ  на  изворите,  да  потвърди  или  отхвърли  битуващите  в
историографията дискусионни твърдения и становища,  като на свой ред лансира
предположения и хипотези, с което да допринесе за разширяване и задълбочаване
на познанието за средновековна България. 

Проектът  „Просопография на средновековна България“ е интердисциплинарен
по  своята  същност.  Наред  с  водещия  просопографски  подход  той  търси
методологическа опора в дисциплини като биография, генеалогия, социография и
ономастика.  Идеята  е  чрез  комплексен  анализ  на  средновековните  извори  да  се
извлече  оптимална  информация,  която  да  послужи  за  изграждането  на
структурирана биографична база данни за всички засвидетелствани средновековни
българи.  В  контекста  на  просопографския  подход  те  ще  бъдат  разглеждани  и
индивидуално,  и  като  част  от  социалните  групи,  към  които  спадат,  така  че  в
преливането и релациите между персонално и съсловно да се очертае колективният
облик  на  средновековното  българско  общество.  Гръбнакът  на  проекта  ще  бъде
изградената  в  хода  на  изследването  просопографска  база  данни,  която   ще  бъде
съставена от отделни статии (леми), които ще предложат на читателя обобщение на
биографията  на  всяка  личност  (където  е  възможно)  и  посочване  на  всички
източници,  отнасящи  се  до  това  лице,  както  и  съответната  основна  литература.
Съдържанието на всяка статия (лема) ще включва според наличната информация:
име  на  новобългарски  и  каталожен  номер;  варианти  на  името  в  изворите;
титла/професия,  чрез  която  е  представено  лицето  в  изворите;  времето,  в  което
личността е засвидетелствана според изворите; пълна биография според наличните
сведения и връзки с други личности;  списък на  съчиненията  (отнася  се  само за
писатели);  посочване  на  всички  извори  според  актуалните  им  издания;  опис  на
основната  литература  към  всяка  личност;  общ  списък  със  съкращения;  общ
показалец. 
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 
Институт за исторически изследвания – БАН

Ръководител на научния колектив
Доц. д-р Сашка Тодорова Георгиева Учен

Участници:
Доц. д-р Димитър Димитров
Доц. д-р Елена Костова
Гл. ас. д-р Владимир Ангелов 
Гл. ас. д-р Люба Илиева
Гл. ас. д-р Деница Петрова
Гл. ас. д-р Кирил Ненов

Учен
Учен
Учен
Учен
Учен
Учен

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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