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УЧЕБНА ПРОГРАМА

Дисциплина: 

Славянски отречени книги: език и текст 

(за 5-7 семестър БФ, РО)

Преподавател: проф. д-р Андрей Бояджиев

Учебна заетост Форма Хорариум
Аудиторна

заетост
Лекции 30
Семинарни упражнения
Практически упражнения (хоспетиране)

Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна

заетост
Реферат
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект 20
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 10

Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ 60



Кредити аудиторна заетост 2
Кредити извънаудиторна заетост 2
ОБЩО ЕКСТ 2

№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката

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

10%

2. Участие в тематични дискусии в часовете 20%
3. Демонстрационни занятия 10%
4. Посещения на обекти
5. Портфолио
6. Тестова проверка
7. Решаване на казуси
8. Текуша самостоятелна работа 10%
9. Реферат (курсова работа) 50%
10.
11.
12.
Анотация на учебната дисциплина:
Дисциплината  цели  да  въведе  студентите  в  проблематиката  на
средновековните  и  ранните  новобългарски  текстове,  които  спадат  в
категорията на отречените. Това е неофициална, извънканонична литература.
Много често тя е обект на преследване с помощта на съставяните индекси на
отречени  книги.  Обикновено  тя  не  влиза  в  академичните  курсове  по
средновековни  литератури,  независимо  дали  става  въпрос  за  византийска,
латинска или славянска литература. Курсът ще се опита да направи преглед
на  основните  дялове  на  тези  текстове,  да  очертае  тяхната  структура  и
функциониране и да характеризира тяхната среда в ръкописите. 
Курсът ще бъде придружен с указания за начините за  издаване на подобни
текстове и специфичните особености при представянето им. 
Студентите ще имат възможност за работа с оригиналните ръкописни текстове
и техните  издания.  В  края на  курса  на всеки участник ще бъде  възложено
описание и издание на непроучен досега препис от разгледаните текстове. 

Предварителни изисквания:
Взети  изпити  по  старобългарски  език  и/или  история  на  българския  език,
история на средновековната българска литература. 

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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Очаквани резултати:
Студентът написва самостоятелно оригинален свой труд в обем до 20 стр. по
проблематиката  на  курса  в  едно  от  следните  направления:  извори  за
изучаването на славянските отречени книги – ръкописни преписи, въпроси на
структурата на отречените книги, въпроси на историята и функционирането
на текстовете, езикови особености.
Студентът представя своя труд под формата на презентация пред останалите
участници в курса.

Учебно съдържание 

№ Тема: Хорариум
1 Книгите, които следва да не се четат 2

2 Византийските  и  славянски  индекси  (списъци)  с
отречени книги

4

3 Типология на отречените книги 4
4. Апокрифите и отречените книги 4
5. Средновековните и ранните новобългарски 

гадателни книги
6

6. Начини за описания на текстовете 2
7. Начини на издаване на текстовете 2
8. Подготвяне на научен текст за отречените книги 2
9. Подготвяне на презентация 2
10. Представяне на резултатите от курса 2

Основна библиография: 

Ангушева, Аделина. 1996. Гадателните книги в старобългарската литература. София:
Време.

Бояджиев,  А.  1998.  Добрият,  лошият  и  средният  час.  В:  Безсмъртната  вселена.
Сборник, посветен на 90-годишнината на Клод Леви-Строс.  62–64. София: Карина
М.

Дуйчев,  И.  и  Ц.  Кристанов.  1954.  Естествознанието  в  средновековна  България.
София: БАН.

Милтенова, А. (съст.) 2009.  История  на българската средновековна  литература. 2
попр. и доп. изд. София: Изток-Запад.
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Петканова,  Донка.  1981.  Стара  българска  литература.  Т.  1.  Апокрифи.  София:
Български писател (http://macedonia.kroraina.com/bg_ap/).

Тодоров,  А.  1993.  Гадателните  приписки  на  Бичковския  псалтир.  В:  Хиляда  и
осемдесет години от смъртта на св. Наум Охридски. 179–197. София: БАН.

Angusheva-Tihanova, A. 2005. Southern Slavic Predictions about the Future of a Person
according  to  the  Time  of  Birth:  Types  and  Transformations.  В  Нѣсть  оученик  над
оучителем своим. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на
БАН  и  учител.  201–211.  София:  Университетско  издателство  „Св.  Климент
Охридски“.

Дата: 4.06.2018 г.                                         Съставил: 
проф. д-р Андрей Бояджиев
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