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УЧЕБНА ПРОГРАМА

Дисциплина: 

(код и наименование) Славянската книга на Балканите

доц. д-р Петко Петков

Асистент: 

Учебна заетост Форма Хорариум
Аудиторна заетост Лекции 30

Семинарни упражнения
Практически упражнения (хоспетиране)

Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна

заетост
Реферат 20
Доклад/Презентация 20
Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 80

Обща извънаудиторна заетост 120
ОБЩА ЗАЕТОСТ 150
Кредити аудиторна заетост 1
Кредити извънаудиторна заетост 4
ОБЩО ЕКСТ 5

Е И 6 4



№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката

1.
Workshops {информационно търсене и колективно 
обсъждане на доклади и реферати)

20

2. Участие в тематични дискусии в часовете 30

3. Демонстрационни занятия 

4. Посещения на обекти

5. Портфолио

6. Тестова проверка

7. Решаване на казуси

8. Текуша самостоятелна работа /контролно

9.

10.

11.

12. Изпит 50

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът е предвиден за специалност „Балканистика” на ФСлФ към СУ, но е отворен
и за студенти от другите специалности на Факултета, както и към студенти от ИФ,
Философски и Богословски факултет. Той идва като необходимо допълнение към
курсовете  по  старобългарски  език,  старобългарска  литература,  българска
възрожденска  литература  и  южнославянски  литератури.  Целта  на  курса  е  да  се
проследи развитието на славянската ръкописна и печатна книга сред славянските
народи на Балканите, като се обърне внимание на палеографските и кодикологични
особености на старите ръкописи, на съдържанието на старите книги и на текстовете,
включени в тях.

Предварителни изисквания:

Предварителни знания по старобългарски език, по старобългарска и възрожденска
литература.

Очаквани резултати:
Запознаване  със  средновековното  ръкописното  наследство  на  Балканите  и  с
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните. 
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печатната продукция на славянските народи през Новото време.  

Учебно съдържание 

№ Тема: Хорариум
1 Предславянската писмена култура на Балканите 2 ч.

2 Възникване на старобългарската писменост и делото на 
светите братя, равноапостолните Кирил и Методий

2 ч.

3 Разпространението на глаголицата и кирилицата на 
Балканите; книжовните центрове през Средновековието

4 ч.

4. Книжнината на българи и сърби през ХІІ – ХІV в. 4 ч.
5. Глаголическата традиция сред хърватите 2 ч.
6. Славянската писменост и книжовност във Влахия и 

Молдова
2 ч.

7. Книжовни връзки между Балканите и Източна Европа 2 ч.
8. Проникване на печатната книга сред балканските 

православни народи
1 ч.

9. Езикови проблеми на църковнославянската книжнина 1 ч.
10. Големите славянски библиотеки на Балканите 2 ч.
11. Атон и славянската ръкописна и печатна книга 2 ч.
12. Миграцията на книгите и текстовете 2 ч.
13. Взаимоотношенията между ръкописната и печатната 

книга
2 ч.

14. Книгата и пресата в епохата на Просвещението и на 
Българското възраждане

2 ч.

Конспект за изпит

№ Въпрос
1 Предславянската писмена култура на Балканите

2 Възникване на старобългарската писменост и делото на светите братя, 
равноапостолните Кирил и Методий

3 Разпространението на глаголицата и кирилицата на Балканите; книжовните 
центрове през Средновековието

4. Книжнината на българи и сърби през ХІІ – ХІV в.
5. Глаголическата традиция сред хърватите
6. Славянската писменост и книжовност във Влахия и Молдова
7. Книжовни връзки между Балканите и Източна Европа
8. Проникване на печатната книга сред балканските православни народи
9. Езикови проблеми на църковнославянската книжнина
10. Големите славянски библиотеки на Балканите
11. Атон и славянската ръкописна и печатна книга
12. Книгата и пресата в епохата на Просвещението и на Българското възраждане
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