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През последните десетилетия демографските проблеми придобиват изключително 

значение както за България, така и за целия свят. Обстоятелство, което изисква тяхното 

своевременно и ефективно разрешаване – професионално и с познаване на съвременните 

научни достижения. Това обаче не би било възможно без фундаментално познание върху 

историческите им корени. Реалната оценка на тази ситуация от родната академична 

общност се превръща в предпоставка в програмите на редица университети да залегнат 

курсове по историческа демография. Тяхното организиране и провеждане обаче е 

изправено пред множество препятствия. Едно от тях е обстоятелството, че досега учебно 

пособие по тази дисциплина не е публикувано. Именно преодоляването на съществуващия 

в тази сфера вакуум е основна цел на настоящото начинание. В представения труд ще се 

очертаят основните закономерности и особености в демографското развитие на България 

през отминалите епохи. 

Трудът е оформен във вид на учебно помагало, в основата на което са лекциите, 

посветени на историко-демографските въпроси, изнесени от мен в страната и чужбина 

през периода след 1999 г. Представеният материал не е обаче нито просто повторение, 

нито съкратено експозе на въпросните лекции, а е допълнен съобразно най-новите 

достижения в тази научна област и преработен в съответствие с изискванията на 

съвременния учебен процес.  

Съдържанието на „Историческа демография на България“ е структурирано в 

двадесет и две теми, отнасящи се до праисторията, античната, средновековната, новата и 

най-нова демографска история на България. Чрез него ще се придобие представа не само 

за предмета, изворите, библиографията, методологията и понятийния апарат на 

историческата демография като наука, но и с основните демографски характеристики на 

населението, обитаващо България през отминалите епохи. В количествено отношение 

преобладават темите, отнасящи се до периода на Възраждането. Акцентът е поставен 

върху този материал поради две съображения: 1) именно през тази епоха се формират 

спецификите на основните закономерности, върху които се базира съвременното 

демографско развитие на страната ни; 2) този тип въпроси са най-малко изяснени в 

научното ни пространство. След всяка отделна тема е посочена основната библиография 

по разглежданите в нея проблеми, а вкрая е представен списък на съкращенията и пълен 

списък на ползваната литература.  

Като първи подобен опит в нашето научно пространство настоящият труд не 

претендира за изчерпателност, а още по-малко за окончателно и пълно осветляване на 

въпросите, свързани с историко-демографското ни развитие.  Предназначението му като 

учебно помагало налага разкриването само на най-важните събития, процеси, явления и 

закономерности с оглед превръщането им в база, върху която обучаващият се да се основе 

при по-нататъшното задълбочено и детайлно усвояване на интересуващата го 

проблематика. В труда се избягва излишната претрупаност, свързана с представянето и 

анализа на отделни детайли от проучваната материя. Основополагащ е и стремежът да се 



избегне дублирането с проблематика на други сродни науки – статистика, география, 

социология и пр. Същевременно интердисциплинарната същност на представеният 

материал предопределя осъществяващата се тук симбиоза между постиженията на учени 

от различни области. 

Настоящата „Историческа демография на България“ се предлага преди всичко като 

учебно помагало за студенти от висшите училища, за докторанти и за специализанти. 

Въпреки това, то може да се използва и от всички научни работници, които се интересуват 

от поставената в него проблематика, както и от по-широк кръг читатели. 

 

HISTORICAL DEMOGRAPHY OF BULGARIA 

 

Shtelian D. Shcherionov 

(summary) 

 

In recent decades, demographic problems have become extremely important both for 

Bulgaria and for the whole world. A circumstance that requires their timely and effective 

resolution - professionally and with knowledge of modern scientific achievements. However, this 

would not be possible without a fundamental knowledge of their historical roots. The real 

assessment of this situation by the native academic community becomes a prerequisite in the 

programs of a number of universities to lay down courses on historical demography. However, 

their organization and implementation faces many obstacles. One of them is the fact that until 

now a textbook on this discipline has not been published. It is the overcoming of the existing 

vacuum in this sphere that is the main goal of the present undertaking. The presented work will 

outline the main regularities and peculiarities in the demographic development of Bulgaria 

during the past eras. 

The work is designed in the form of a teaching aid, the basis of which are the lectures 

dedicated to historical-demographic issues, delivered by me in the country and abroad in the 

period after 1999. However, the presented material is neither a simple repetition nor an 

abbreviated exposition of the issues in question lectures, but has been supplemented according to 

the latest achievements in this scientific field and revised in accordance with the requirements of 

the modern educational process. 

The content of "Historical Demography of Bulgaria" is structured into twenty-two topics 

relating to prehistory, ancient, medieval, modern and recent demographic history of Bulgaria. 

Through it, an idea will be gained not only about the subject, sources, bibliography, methodology 

and conceptual apparatus of historical demography as a science, but also about the main 

demographic characteristics of the population living in Bulgaria during the past eras. In terms of 

quantity, themes relating to the Renaissance period predominate. The emphasis is placed on this 

material due to two considerations: 1) it was during this era that the specifics of the main 

regularities on which the modern demographic development of our country is based were 

formed; 2) this type of question is the least clarified in our scientific space. After each separate 

topic, the main bibliography on the problems considered in it is indicated, and at the end, a list of 

abbreviations and a complete list of the literature used are presented. 

As the first such attempt in our scientific space, the present work does not claim to be 

comprehensive, and even less to provide a final and complete clarification of the issues related to 



our historical-demographic development. Its purpose as a teaching aid requires the disclosure of 

only the most important events, processes, phenomena and regularities with a view to turning 

them into a base on which the learner can base his further in-depth and detailed study of the 

issues of interest. The work avoids excessive clutter related to the presentation and analysis of 

individual details of the studied matter. Fundamental is also the desire to avoid duplication with 

the problems of other related sciences – statistics, geography, sociology, etc. At the same time, 

the interdisciplinary nature of the presented material predetermines the symbiosis between the 

achievements of scientists from different fields. 

The current "Historical Demography of Bulgaria" is primarily offered as a study aid for 

university students, doctoral students and postgraduates. However, it can also be used by all 

researchers who are interested in the issues raised in it, as well as by a wider range of readers. 

 

 


