
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 
постдокторанти – 2020 г.

Основна научна област:

Хуманитарни науки

№ на договор:

КП-06-М50/2

Начална дата на проекта и срок на договора:

Заглавие на проекта:

От Черната смърт до Холерата. Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива, XIV-
XIX в.

Базова организация:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Партньорски организации:

-

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

гл. ас. д-р Любомир Цветанов Кръстев

Общ размер на договореното финансиране:

30 000 лв
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):
Настоящият проект си поставя няколко основни цели, които се обединяват около детайлното изследване на

неразглеждани  от  историографията  до  момента  аспекти  на  борбата  срещу  епидемиите  в  историческа

перспектива. Историята на разпространението на инфекциозните болести и последиците от тях се радва на

интерес  от  страна  на  специалисти  от  различни  области  на  науката,  както  в  миналото,  така  и  днес.

Необятността  на  проблематиката  поставя  пред изследователите  редица  предизвикателства,  но  в  същото

време  изисква  появата  на  оригинални  приносни  разработнки  с  акцент  върху  различни  епизоди  от

епидемиологичното минало. Конкретните изследователски цели пред екипа по проекта могат да се обобщят

като  детайлно  изследване  на  проблемa  за  влиянието  на  големите  пандемии  върху  човечеството  чрез

очертаване ролята на пандемията от бубонна чума от средата на XIV в.; проследяване на въздействието на

епидемиите от чума и други инфекциозни болести върху живота и работата на европейските дипломати в

Османската империя през XVI и XVII век; изследване на развитието на чумните епидемии в Англия през XVII

век и проучване на ролята и разпространението на епидемиите по време на Кримската война (1853–1856).

Избраните обекти на изследване засягат различни географски ареали и времеви диапазони, резултатите от

чието изследване ще бъдат приносни както за българската, така и международната наука. 

Периодът  на  изследване  в  настоящия  проект  (XIV–XIX в.)  е  белязан  както  от  няколко  опустошителни

пандемии,  така  и  от  най-съществените  открития  за  борбата  срещу  тях.  Наред  с  бубонната  чума,  в

непрекъснато разширяващия се за европейците свят се появяват сериозни епидемии от едра шарка, тиф,

дезинтерия,  холера,  грип и др.  Паралелно с  разпространението на  тези  зарази  медицинската  наука  е  в

търсене  на  средство  за  борба  и  превенция.  Ренесансът  ражда  модерното  понятие  за  карантина,

Просвещението е маркирано от появата на ваксината, а Индустриалната революция е свидетел на опита за

налагане на клиничната медицина и рационалния научен подход сред лекарското съсловие,  което става

професионално именно през XIX в. 

Водещата задача на проекта е насочена към преразглеждане на съществуващите научни достижения по тази

проблематика  и  опит  за  тяхното  надграждане.  За  целта  ще  бъде  проведено  задълбочено

интердисциплинарно  изследване,  което  ще  се  базира  както  върху  историческия  метод,  така  и  върху

епидемиологията. Стремежът, който научният колектив си поставя, е ориентиран към просветляване на по-

малко известни епидемични ситуации през епохата на Новото време, контекстуализирането им в по-общ

план на фона на големите пандемии в  периода XIV–XIX в.,  и  проучване на  еволюцията в  медицината и

здравната грижа в различните подетапи от Eвропейската модерност. 

В резултат от изследванията по поставените въпроси екипът по проекта планира да представи междинни и

финални резултати от проучването си на международни конференции в България и чужбина. Колективът ще

организира  публично  научно  събитие,  в  рамките на което планира не  само привлече  широк спектър  от

изследователи,  но  и  да  представи  колективна  монография  с  резултатите  от  положения  научен  труд  по

проекта.  Ще бъде  изградена  и  електронна  платформа,  която  да  способства  за  качествен  и  продуктивен

научен обмен. Последното отсъства напълно и може да е от голяма полза не само за тесните специалисти по

тематиката, но и за широката аудитория, за която историята на епидемиите се превърна в актуална тема в

контекста на разпространението на Тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 от края на 2019 г.

(SARS-CoV-2/COVID-19).
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ръководител на научния колектив

Гл. ас. д-р Любомир Цветанов Кръстев ПД

Участници:

Гл. ас. д-р Албена Пламенова Симова
Д-р Анелия Андреева Стоянова

МУ
ПД

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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