
СофийСки универСитет „Свети климент охридСки“
факултет по СлавянСки филологии

катедрата по кирилометодиевистика в  
Су „Св. климент охридски“ ви кани на традиционните си

ирило-Методиевски четения

които тази година се провеждат под патронажа на  
вицепрезидента на република България, г-жа маргарита попова,  

като част от националната програма за отбелязване на  
1130 години от успението на св. методий.  

Четенията са с международно участие и отбелязват и  
35-годишнината от създаването на катедрата.

11-12 май 2015 г., зала 2, ректорат



ПроГрАМА

11.05.2015
9.00
откриване

9.15–10.45
Първо заседание
водещ: проф. д.ф.н. Татяна Славова

Иван Добрев (Софийски университет) от крим към хазарите
Христо Трендафилов (Шуменски университет) гробът на покръстителя като политически мит 
и археологически мираж
Марияна Цибранска (ИБЕ, БАН) За израза Закон Божи в Methodiana Iuridica
Бойка Мирчева (ИБЕ, БАН) копия от преписите на житията на архиепископ методий в научния 
архив на Бан (археографски бележки)
Ивета Рашева (КМНЦ, БАН) триизмерната митологема за св. методий като покръстител на 
българите (история – литература – изобразително изкуство) в примери: п. хилендарски – 
д. войников и й. турноградска – н. павлович

дискусия

10.45–11.00
Почивка

11.00–12.30
второ заседание
водещ: проф. д.ф.н. Христо Трендафилов

Татяна Лекова (Университет Ориентале, Неапол) Pătior и πάσχω на Балканите: пътища на 
проникване
Елка Мирчева (ИБЕ, БАН) още веднъж за камилите в новия завет, или за една метафора от 
евангелието от матей и нейния старобългарски превод 
Татяна Илиева (КМНЦ, БАН) редки думи в старобългарския превод на книгата на пророк исая 
(по ркп. F.I.461)
Анета Димитрова (Софийски университет) още веднъж за преводите на Златоустовите 
коментарни поредици в Златоструя
Жени Жикова (Софийски университет) Учително евангелие на константин преславски – пред-
варителни лексикални наблюдения

дискусия

12.30–13.30
Почивка

13.30–15.00
трето заседание
водещ: проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова

Татяна Славова (Софийски университет) перифрастичният прохибитив в старобългарската 
писменост



Румяна Златанова (Хайделбергски университет) пророк авакум и неговото житие. 
проблеми на реконструкцията
Гергана Ганева (Софийски университет) Старобългарският аорист: уводни бележки
Валентина Стефанова (Софийски университет) формална логика на определеността

дискусия

15.00–15.15
Почивка

15.15–16.30
четвърто заседание
водещ:  проф. д.ф.н. Марияна Цибранска

Мария Спасова (Великотърновски университет) мотивът вграждане в Прѣставленїє стго 
єуⷢ҇лїста і͗ѡанна бгослѡва от Стишния пролог
Анна-Мария Тотоманова (Софийски университет) Сведения за гръко-римския свят в 
славянския ексцерпт от хрониката на Юлий африкан. проблеми на рецепцията
Антоанета Гранберг (Гьотеборгски университет, Швеция) фрагмент от александрията в 
молитвеник и чудеса богородични от XVIII в. (архив на Бан, сб. 10, № 61)
Явор Милтенов (ИБЕ, БАН) нови данни за Поучението за спасение на душата, приписвано на 
черноризец петър

дискусия

16.30–16.45
Почивка

16.45–17.45
Пето заседание
водещ:  проф. Румяна Златанова

Марко Скарпа (Университет Ка Фоскари, Венеция) Славянският антилатинизъм: преводи на 
патриарх герман
Маргарет Димитрова (Софийски университет) ранният катенен превод на песен на песните
Ива Трифонова (КМНЦ, БАН) За третия южнославянски превод на Сказанието на Афродитиан

12.05.2015

9.30–11.00
Първо заседание в чест на проф. донка Петканова и проф. климентина иванова
водещ:  проф. д.ф.н. Искра Христова-Шомова

Аделина Ангушева-Тиханова (Манчестърски университет, Великобритания) текст и тяло: 
Богородичната образност и конструирането на тялото в средновековната балканска традиция 
Диана Атанасова (Софийски университет) реторика на историчното
Мария Спасова (Великотърновски университет) народната песен Що ми е мило и драго и мо-
тивът възраждане на живота през пролетта в Oratio XLIV на св. григорий Богослов
(Заимстване на мотив или вечна тема?)
Елена Коцева (Софийски университет) книгите: за книгата, за образите и за песнопенията
Христо Трендафилов (Шуменски университет) козма и кучетата. песът в „Беседа против богомилите“



дискусия

11.00–11.15
Почивка

11.15–12.30
второ заседание в чест на проф. донка Петканова и проф. климентина иванова
водещ:  доц. д-р Андрей Бояджиев

Искра Христова-Шомова (Софийски университет) драгановият миней като свидетел на 
българската книжовна история
Козма Поповски (КМНЦ, БАН) кой е най-ранният псалтир между Зографските ръкописи?
Цветомира Данова (КМНЦ, БАН) Словото за Изсъхналата смоковница и притчата за лозето 
от йоан дамаскин в средновековната славянска книжнина (предварителни наблюдения)
Вася Велинова (Софийски университет), Нина Вутова (НИМ) едно неизвестно четириеванге-
лие от сбирката на ним

дискусия

12.30–13.30
Почивка

13.30–15.00
трето заседание
водещ:  доц. д-р Татяна Лекова

Андрей Бояджиев (Софийски университет) Системата от препратки и връзки в структурата на 
Пандектите на Антиох
Мария Тотоманова-Панева (Софийски университет) типология на грешките в славянския 
превод на книга Царства
Нина Гагова (ИЛ, БАН) дълбината на Божието милосърдие: бележки върху ранните владетел-
ски канонизации в България, русия и Сърбия
Венета Савова (Софийски университет) наблюдения върху старобългарската служба за 
св. климент охридски
Регина Койчева (ИЛ, БАН) мостове между старобългарската и грузинската химнография 
(За славянския ирмологий и св. методий)

дискусия

16.00 (в аудитория 148)
открита лекция на проф. д-р Маргарет Димитрова на тема: преписите на паисиевата 
„история славянобългарска“: няколко спорни въпроса

17.00
представяне на книгата „16 слова на св. Григорий Богослов (фототипно издание на нБкМ 
674)“, подготвено от Мария Спасова и отпечатано от университетско издателство „Св. климент 
охридски“ в рамките на поредица „история и книжнина“.

18.00
Коктейл за участниците в конференцията в ресторант „Алма Матер“


