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(резюме) 

 

Идеята на настоящия труд е с него да се постави началото в издаването на серия 

„Извори за демографската история на България“. Стремежът ни е чрез тази поредица да 

се предостави необходимия за множество научни, историко-демографски изследвания, 

изворов материал; да се подпомогне учебния процес чрез представяне на предвидените 

в учебните програми по съответните предмети базови извори; и да се популяризира 

този вид проблематика сред широката общественост. Подчертавайки това триединство 

в предназначението на въпросната серия издания, вярваме че тя ще бъде полезна както 

за изясняване спецификите в миналото демографско развитие на населението, 

обитаващо страната ни, така за оценяване настоящото му състояние и очертаване на 

неговите бъдещи проекции.  

Основна цел на настоящия труд е посредством обобщаването, анализът и 

систематизираното представяне на публикуваните в излизащия в Цариград гръцки 

вестник „Анатоликос астир“ материали, които осветляват отделни страни от 

демографското състояние на населението, обитаващо страната ни през Възраждането да 

се разкрие ролята на в. „Анатоликос астир“ като извор за демографската история на 

българските земи през този период. 

Хронологичните параметри на изследването са точно определени – от октомври 

на 1861 г. до октомври на 1877 г., в рамките на които е обособен първия период от 

издаването на в. „Анатоликос астир“. Фактически те обемат последните две, 

изключително динамични, десетилетия от Българското възраждане. 

В географско отношение изследването се отнася само до една част от 

териториалната определеност на понятието български земи през ХVІІІ–ХІХ в., тази, 

която е заключена в границите на съвременна България.  

Представеният труд е обособен в два раздела – аналитичен и емпиричен.  

В първия – аналитичния, се прави подробна класификация на видовете извори за 

демографската история на българските земи през Възраждането, като се определя 

мястото на всеки един от тях в този изворов масив; проследява се появата и развитието 

на периодичния печат в Османската империя и се очертава ролята на отделните видове 

в общата съвкупност; създава се представа за същността и основните специфики на 

вестник „Анатоликос астир“; и въз основа на прегледа на материалите по 

интересуващата ни проблематика, публикувани във вестника, се оценява значението ми 

за разкриване на демографското състояние на интересуващото ни географско 

пространство през проучвания период. 

Във втория обособен раздел на настоящия труд – емпиричния, в хронологичен 

ред са представени преводите на всички материали, отпечатани в наличните броеве от 

вестника, които осветляват отделни страни от демографското развитие на населението, 



обитаващо страната ни през последните две десетилетия на възрожденската епоха. 

Преводът на материалите се базира върху основните принципи заложени в теорията и 

прилагани в практиката при превода на гръцкоезични материали.   

При подготовката на материалите за публикация са следвани правилата за 

публикуване на архивни документи, които са регламентирани в Методическия кодекс 

на Държавна агенция „Архиви“. 

В края на изследването са представени списък на съкращенията и литературата, 

географски и терминологичен речник. 
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(summary) 

 

The idea of the present work is to start the publication of the "Sources for the 

demographic history of Bulgaria" series. Our aspiration is, through this series, to provide the 

necessary source material for numerous scientific, historical-demographic studies; to support 

the learning process by presenting the basic sources provided in the curricula for the relevant 

subjects; and to popularize this type of issue among the general public. Emphasizing this 

trinity in the purpose of the series of publications in question, we believe that it will be useful 

both for clarifying the specifics of the past demographic development of the population living 

in our country, as well as for assessing its current state and outlining its future projections. 

The main goal of the present work is, through the summarization, analysis and 

systematized presentation of the materials published in the Constantinople-published Greek 

newspaper "Anatolikos Astir", which shed light on individual countries from the demographic 

status of the population living in our country during the Renaissance, to reveal the role of 

Anatolikos Astir" as a source for the demographic history of the Bulgarian lands during this 

period. 

The chronological parameters of the study are precisely defined - from October 1861 

to October 1877, within which the first period of the publication of "Anatolikos Astir" is 

distinguished. In fact, they encompass the last two, extremely dynamic, decades of the 

Bulgarian revival. 

Geographically, the study refers to only one part of the territorial determination of the 

concept of Bulgarian lands in the 18th–19th centuries, the one that is confined within the 

borders of modern Bulgaria. 

The presented work is divided into two sections - analytical and empirical. 

In the first - the analytical one, a detailed classification of the types of springs is made 

for the demographic history of the Bulgarian lands during the Renaissance, determining the 

place of each one of them in this spring massif; the emergence and development of the 

periodical press in the Ottoman Empire is traced and the role of individual types in the general 



aggregate is outlined; an idea of the essence and main specifics of the newspaper "Anatolikos 

Astir" is created; and on the basis of the review of the materials on the issues of interest to us, 

published in the newspaper, my importance for revealing the demographic status of the 

geographical space of interest to us during the studied period is evaluated. 

In the second separate section of the present work – the empirical one, the translations 

of all the materials printed in the available issues of the newspaper, which shed light on 

individual aspects of the demographic development of the population living in our country 

during the last two decades of the renaissance era, are presented in chronological order. The 

translation of the materials is based on the basic principles laid down in theory and applied in 

practice in the translation of Greek-language materials. 

In the preparation of the materials for publication, the rules for the publication of 

archival documents, which are regulated in the Methodological Code of the State Agency 

"Archives", were followed. 

At the end of the study, a list of abbreviations and references, a geographical and 

terminological glossary are presented. 

 


