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1. Лични данни за докторанта 

През 1995 г. завършва Педагогически институт ,,Св. Ив. Рилски” в гр. 

Дупница, с профил Изобразително изкуство. През 1995–2000 г. учи и завършва 

ЮЗУ,,Неофит Рилски”, Благоевград, специалност Културология, степен магистър. 

През 2005 г. завършва магистърска програма в Богословския факултет към 

Софийския университет ,,Св. Климент Охридски”. От 2011 г. работи в Института 

за изследване на изкуствата към БАН, като завеждащ архива. 

2. Академично и професионално развитие 

През 2009 г. Галя Господинова е зачислена като задочна докторантка по 

специалност Религия и Теология (Старобългарска книжнина) към катедра 

Библеистика в Богословския факултет. През месец март 2014 г. със заповед и 

решение на Факултетния съвет на Богословски факултет е отчислена от задочната 

докторантура с право на защита. След задълбочено обсъждане в катедра 

Библеистика на 19 март 2015 г. бе взето решение за откриване на процедура за 

публична защита за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ 

(Протокол № 09/19.03.2015). Процедурата за защита на дисертацията на Галя 

Тодорова Господинова е открита със заповед на Ректора на Софийския 

университет № РЗ 38/214 от 1.04.2015 г. 

3. Данни за дисертационния труд и автореферата 

Дисертацията на Галя Господинова „Литургията на св. Василий Велики в 

Служебника на св. патриарх Евтимий Търновски (НБКМ 231, 80-те години на XIV 

век)“ е в обем 433 страници. В окончателния вариант на работата докторантката е 

отчела всички бележки и препоръки от вътрешната защита. След последните 

обсъждания в катедрата изследването е добило по-ясна структура, изчистени са 

някои неясноти и грешки.  

Дисертацията се състои от увод, четири глави, заключение и библиография. 

Към труда има обемно Приложение (292 с.), което съдържа наборно издание на 

старобългарски текстове – обект на научното изследване, и справочен апарат 

(схеми и таблици). Би следвало обаче заключението и библиографията да бъдат 

обособени самостоятелно в съдържанието на дисертацията, а не като подзаглавия 

на Четвърта глава. Също така не е ясна цялостната субординация на отделните 



части, тъй като липсват общи заглавия на главите, а са озаглавени само 

подглавите. 

Уводът (с. 7–22) отговаря на изискванията на дисертационния жанр. В 

него е обоснована актуалността на темата, очертани са обектът и предметът, 

целта задачите и резултатите на проучването, представена е методиката на 

работа. Използвани са сравнителен, текстовокритичен подход, а също и общите 

методи анализ, наблюдение и описание, систематизация, примерно моделиране 

(реконструкция). 

Темата на дисертацията е много добре избрана и обмислена и е 

съсредоточена върху слабо разработено научно поле. Библиографският обзор в 

увода е сравнително систематизиран и мотивира необходимостта от проучването 

на тази проблематика и на базовия ръкописен източник НБКМ 231 от XIV в. 

Известно е, че това столетие е форматиращо за църковнославянските книги. 

Именно тогава, благодарение най-вече на книжовната и кодификаторската 

дейност на св. патриарх Евтимий, се установяват в сравнително завършен вид 

тези версии на богослужебните книги, които с малки изменения залягат в 

основата на църковнославянските издания и се използват и до днес в практиката 

на Българската църква. Очертана е също най-обща картина на развитието на 

богослужебната литература в българските земи през Средновековието, в която се 

вписва историята на разглежданото последование.  

Първа глава „Литургията на св. Василий в богослужебната практика на 

Източната църква” (с. 23–47) е своеобразен исторически етюд към основната част 

на труда. Тя въвежда в разискваната проблематика в два плана: история на самата 

литургия и история на изследванията върху нея. Отделено е внимание на общите 

сведения от първичните извори за развитието на ЛВВ от най-ранните времена (от 

IV в.) и на различните литургийни последования, атрибуирани към св. Василий 

Велики. Очертани са редакциите на неговата литургия според ранните писмени 

свидетели, а също и структурните трансформации, като е направена 

реконструкция на най-архаичното ядро от молитви и химни. Успоредно с това 

Господинова проследява отношенията между двете основни литургийни чина – на 

св. Василий Велики и на св. Йоан Златоуст, приложението и средата на тяхното 

фукциониране и постепенното стесняване на ролята на Василиевата литургия. 

Като маркери за авторството на св. Василий Велики на отделни съставки са 

посочени някои формули и възлови литургийни термини, които са пояснени в 

етимологически, семантичен и литургичен аспект. 

Тази част от работата илюстрира много добрата библиографска 

осведоменост на Г. Господинова. Докторантката познава в пълнота 

изследванията, отразяващи различни аспекти на ЛВВ (както литургически и 

богословски, така и археографски, лингвистичен и филологически), и се опира на 

работите на изтъкнати специалисти, включително и на най-актуалните 

публикации. Наблюдава се обаче недобра йерархизирация на първостепенните 

сведения спрямо допълнителните. Част от бележките под линия (за структурата на 

ЛВВ според първичните гръцки и старобългарски извори) засягат пряко темата и 



би трябвало да бъдат вместени в основния текст. Срещат се и някои повторения, 

например етапите на изследване на ЛВВ са въведени два пъти – в увода, съвсем 

бегло, и отново в първа глава под формата на обобщителна част в края. 

Втора глава (с. 48–66) поставя проблемите на равнището на макрожанра и 

осветява историята на съставите, в които се разпространява ЛВВ. Включени са 

три подглави. В първата („Евхологият в богослужебната традиция на Църквата“, 

с. 48–55) след кратка характеристика на Евхология, Господинова излага 

направените досега типологизации на книгата, базирани на различни критерии: 1) 

според произхода (локалната литургическа традиция); 2) според съдържанието и 

структурирането на отделните компоненти; 3) хронологически (доиконоборска и 

следиконоборска редакция). Някои групи са онагледени с конкретни ръкописни 

представители и се цитират изданията им. Във втората подглава („Служебникът в 

богослужебната традиция на Източната църква“, 56–58) дисертантката се 

фокусира върху книгата, в която по-късно влиза ЛВВ, предлага типология според 

състава и предназначението на конкретните версии и се спира накратко върху 

особеностите на първите печатни издания. Третата подглава е ориентирана 

конкретно към основния източник („Характеристика на Евтимиевия служебник – 

НБКМ 231“, с. 58–66). Коректно са представени немалкото досегашни 

публикации върху кодекса, които засягат кодикологическата, палеографската и 

езиковата му характеристика. Преписът е ситуиран най-общо в късната традиция 

на ЛВВ според особеностите на текста и структурата. Господинова възстановява и 

изгубените части по другите два източника на Евтимиевия служебник (Зогр. 

свитък и Зогр. I. г.12). Тук се наблюдава непоследователност на изложението, 

което започва със структурните особености, после преминава към конкретните 

белези на ръкописа, след това пак се връща към структурата, а най-накрая се 

занимава с преписвачите на Соф. 231.  

Цялата втора глава показва известна разнородност на засегнатите въпроси 

и трудно би могла да бъде обединена с общо заглавие. В нейното заключение не 

са дадени обобщено разискваните проблеми на двете богослужебни книги с 

литургии и конкретно на Евтимиевия служебник, а отново се повтарят в сбит 

разказ изброените особености на Евхология и на изследвания ръкопис. 

Трета глава е посветена на използваните за сравнение славянски 

източници („Текстови и богослужебни различия между Соф. 231 и ръкописни 

служебници от XIII–XVII век“, с. 67–89). Ръкописите са характеризирани 

накратко по кодикологични, правописни, езикови и някои структурни особености. 

При по-слабо известните е разгърнато постатийно описание на съдържанието, 

което въвежда нова информация в науката. Като достойнство на труда би 

следвало специално да се изтъкне немалкият брой привлечени преписи за 

сравнение (14 броя), които отразяват различни редакции на Литургията, датирани 

са в широк хронологически диапазон и произхождат от различна езикова среда 

(древноруски, сръбски, български). Това осигурява надеждност и 

представителност на проучването. Приносен момент е и корекцията на редица 

неточности в досегашните описания на кодексите, отнасящи се до неправилна 



подредба на листовете, грешки и непълноти в съдържанието на служебниците и 

добавянето на сведения за непосочени досега компоненти на ЛВВ. 

По мое мнение поставеното тук заглавие не отразява точно съдържанието 

на тази част от труда. Би било по-логично тази глава да се обедини с третата част 

на предишната глава (характеристика на Евтимиевия служебник – НБКМ 231). 

Така главата ще бъде изцяло насочена към славянските ръкописни свидетели за 

ЛВВ. 

Четвърта глава образува основното ядро на дисертацията и представя 

макротекстологическо проучване, в което водещ е най-вече литургичният подход 

(„Композиционни и лексикални особености на Соф. 231 и други служебници от 

XIII–XVII век“, с. 90–122). Изследването се концентрира върху композицията на 

ЛВВ, разгледана като история на всеки от нейните компоненти. Освен 

славянските преписи авторката отчита и някои византийски извори. В труда е 

проследено компетентно развитието на Василиевата литургия и личат добрите 

познания на Господинова върху структурното и текстовото оформяне на това 

последование. Разночетенията (най-вече на макроравнище) формират изобилен 

първичен материал, разгледан и диахронно, с оглед на появата и развитието на 

съответния елемент на ЛВВ. Данните обаче са изложени твърде описателно и без 

необходимата систематизация, за да бъдат ясно обособени фамилиите на 

преписите на ЛВВ въз основа на избрани критерии. В някои случаи по-скоро е 

констатирано наличието или липсата на даден компонент в различните славянски 

представители и се губи преценката за мястото на Евтимиевия служебник спрямо 

другите ръкописи. 

Във втората част на тази подглава (от с. 119) е разгледана атрибуцията 

(време и място на поява) на версията на ЛВВ от Соф. 231. Въз основа на отделни 

лексикални маркери авторката отнася възникването на тази текстова 

разновидност към дейността на българските светогорски книжовници през XIV в. 

Вероятно това предположение е правилно, но доказателственият материал за него 

е твърде оскъден и се привежда без гръцките съответствия. Възниква основателен 

въпрос отразява ли Соф. 231 чисто атонска версия на Василиевата литургия или 

допълнително редактиран текст в Търново, доколкото в съвременната научна 

литература е прокарана разлика между преводаческите предпочитания на 

светогорските и търновските книжовници през XIV в. Не е потърсено обяснение 

за загатнатата лексикална вариативност в рамките на преписа на ЛВВ при 

предаването на една и съща гръцка дума. Важен би бил отговорът на въпроса дали 

несистемността свидетелства за липса на лексикална норма или по-скоро отразява 

хронологическата разнородност на текста (натрупване на пластове и наличие на 

по-архаично староизводно ядро в преписа на Служебника на св. Патриарх 

Евтимий).  

Заключението (с. 123–128) обобщава данните относно цялостното 

развитие на ЛВВ според използваните първични извори, разслоява устойчивото 

ядро от променливите части и поставя преписа в Соф. 231 в контекста на 

цялостната традиция според разкритите от Господинова негови особености. 



Приложението съдържа критическо издание на ЛВВ по Соф. 231, като 

към основния текст е приложен апарат, включващ в един регистър всички 

лексикални, морфологични и синтактични разночетения. Изданието е прецизно 

изготвено, текстът е много добре организиран и оформен графически (с 

възпроизвеждане на сигналния шрифт от ръкописите). В тази насока проличава 

умението на дисертантката да работи с първични извори и да ги публикува, като 

следва добре обмислени едиционни принципи. Изданието е прехождано от 

сравнителен анализ на някои правописни, лексикални и синтактични особености 

на трите преписа на Евтимиевия служебник Соф. 231, Зогр. св. и Зогр. Тази част, 

която съдържа елементи и на текстологическо изследване, би следвало да бъде 

прибавена към основния текст на дисертацията. Изготвените различни 

приложения отразяват в нагледен вид първичния материал в няколко аспекта. 

Съставени са речник на литургическите термини и инципитариум на текстовите 

компоненти на ЛВВ според тяхната последователност (с посочка на източниците, 

в които се регистрират, с. 278–295). Богатият текстологичен материал от четвърта 

глава е събран в сравнителна таблица на разположението на ЛВВ в източниците 

(с. 296–387), която по същество дава представа за структурата на чина в 

различните преписи (с цитирани оригинални заглавия на всеки компонент). В 

края е приложено и наборно издание на ЛВВ по Зографския препис (с. 388–419), 

съхранен по-пълно в сравнение със Соф. 231. Направена е и структурна 

съпоставка между Евтимиевия служебник и Служебника на БПЦ (с. 420–433), 

като варирането е обобщено в 74 точки. 

Авторефератът (31 стр.) е с подходящ обем и отговаря на съдържанието 

на дисертацията, като отразява всички аспекти на работата. 

Приносите на дисертацията са съсредоточени в три основни пункта. 

1) Поставя в центъра на вниманието проблемите на неизучено литургийно 

последование и проследява въз основа на ръкописните свидетели вековната 

история на ЛВВ на славянска почва от най-ранните времена на християнизация до 

съвремената практика.  

2) Намира сполучлив подход (макротекстологичен, съчетан с литургически 

анализ) към изследването на първичните извори, доколкото, от една страна, 

историята на литургийното последование е обвързана с развитието на 

макросъставите, в които то се разпространява, а от друга, релевантни показатели 

за нея са композиционните промени.    

3) Въведен е немалък корпус от текстове и е изготвен разнообразен 

справочен апарат. Славистичната медиевистика е все още на етапа, когато 

голямата част от средновековните писмени паметници не са издадени, а 

ръкописите (особено богослужебни) не са разкрити напълно по отношение на 

съдържанието. Приложенията (текстове, таблици, инципитариум и др.) ще бъдат 

полезни и за бъдещите изследователи в областта на средновековната 

богослужебна книжнина и историческата литургика.  



Трудът показва и редица недостатъци. Работата страда от описателност и 

се нуждае от повече проблематизиране на материала. Извлечените данни от 

първичните източници не са достатъчно задълбочено осмислени, обобщени и 

изведени в заключения относно мястото на преписа от Соф. 231 в развитието на 

ЛВВ. Структурата би могла да бъде по-организирана и подредена тематично. 

Срещат се на места правописни и технически грешки. Би следвало дисертантката 

да поработи и върху графическото оформяне на труда и да уеднакви начина на 

цитиране, тъй като са смесени два типа (с пълно заглавие под линия и с изнесена 

библиография в края). 

Г. Господинова има 3 публикации по темата на дисертацията и 3 участия в 

национални и международни научни конференции. 

Въз основа на всичко казано препоръчвам да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор“ на Галя Тодорова Господинова за 

нейния труд „Литургията на св. Василий Велики в Служебника на св. патриарх 

Евтимий Търновски (НБКМ 231, 80-те години на XIV век)“. 

 

 

29.05.2015 г.                                                               Проф. д-р Мария Йовчева 

Катедра Библеистика 

СУ „Св. Климент Охридски” 

  

 

 

 


