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№
1.
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8.
9.
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12.

Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops {информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Демонстрационни занятия
Посещения на обекти
Портфолио
Тестова проверка
Решаване на казуси
Текуша самостоятелна работа /контролно
Курсова работа

Изпит

% от оценката

30

40

30

Анотация на учебната дисциплина:
Голяма част от литературата на старобългарски език е превод от гръцки, но до нас
са достигнали по-малко от 30 ръкописа, възхождащи към старобългарската епоха.
Преобладаващата част от книжовното ни наследство е запазено в ръкописи, които
датират от по-късно време. Тяхното изследване и разграничаването на текста от
преписа изискват внимателен подход и специфични умения. Курсът
„Старобългарски преводи в късни ръкописи“ обръща внимание както на
особеностите на отделния носител (преписи, преписвачески грешки, правописни
редакции, състав на ръкописите и др.), така и на самите текстове (архаични езикови
особености и иновации, преводачески принципи, преводачески грешки). Целта на
курса е да разкрие и коментира някои аспекти от богатството на старобългарската
преводна проза, запазена в ръкописи от XII до XVII в.

Предварителни изисквания:
Курсът е подходящ за студенти, които успешно са издържали изпит по
старобългарски език. Познания по старогръцки или друг класически език са
предимство.
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В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да
се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
2

Очаквани резултати:
В края на курса се очаква студентите да разграничават понятията „превод“,
„препис“ и „ръкопис“, да четат и разбират старобългарски прозаични текстове в
среднобългарски, руски и сръбски ръкописи, да си формират мнение за
особеностите на средновековния превод.

Учебно съдържание
№
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тема:
Оригинална и преводна литература от епохата на Първата
българска държава. Обща жанрова характеристика на
оригиналната и преводната проза.
Старобългарският език като народен и книжовен, обща
характеристика на изразните средства в сравнение с
византийския гръцки език.
Цялостни и частични преводи на поучителни и
тълкувателни слова, фрагменти и компилации, сборници.
Текст – препис – ръкопис.
Ръкописи, които не са от старобългарската епоха или от
българската говорна област.
Редакции на старобългарския език – руска редакция.
Редакции на старобългарския език – среднобългарски
правопис, сръбска (рашка и ресавска) редакция
Старобългарски преводи, запазени в по-късни преписи.
Жития.
Старобългарски преводи, запазени в по-късни преписи.
Ораторска проза.
Основи на текстологията. История на текста.
Грешки на преводача, грешки на преписвача.
Преводаческа техника, преводачески принципи.
Езикови особености на преводите, запазени в късни
преписи.

Хорариум
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2

Конспект за изпит
№
1
2

Въпрос
Четене, превод и езиков коментар на откъс от старобългарски превод,
запазен в по-късен препис.
Сравнение на два превода на един и същи текст – буквален и свободен.
Коментар на разликите.

3
4.
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