
                    СТАНОВИЩЕ   
 

на научния ръководител проф. дфн Георги Атанасов Попов за дисертационния 

труд на Галя Тодорова Господинова на тема „Литургията на св. Василий 

Велики в Служебника на св. Патриарх Евтимий Търновски (по ръкопис N 

231 от НБКМ София от 80-те години на XIV век)” 
 

 

Темата на дисертационния труд е съобразена с научните интереси на 

докторантката и с актуални  проблеми на средновековното славянско ръкописно 

наследство. Основен обект на изследване е ръкопис N 231 от НБКМ София, 

известен с названието Евтимиев служебник от XIV век. Целта на изследването е 

да бъдат установени особеностите в Литургията на св. Василий Велики в 

съпоставка със славянски ръкописни служебници от различни векове. За работа 

с основния източник е използвано публикуваното от доц. д-р Елена Коцева 

фототипно издание на ръкописа. За извършените съпоставителни 

текстологически наблюдения са привлечени славянски ръкописни служебници, 

съхранявани в български и в чуждестранни книгохранилища, общо 12 

ръкописни книги. Съхраняваните в български книгохранилища източници, 

които са изследвани непосредствено по оригиналите, са: Служебник N 948 от 

НБКМ от XV век, Служебник N 591 от НБКМ от XV век, Служебник N 950 от 

НБКМ от XV век, Служебник N 594 от НБКМ от XV век, Служебник 281 от 

ЦИАИ от XVI век, Служебник 49 от Научния архив на БАН от XVI век и 

Служебник 954 от НБКМ от XVII век. Ръкописите от чужди книгохранилища - 

Зографски служебник от XIV век, Зографски свитък от XIV век, два Служебника 

от XIII век от Руската национална библиотека в Санкт Петербург и Служебник 

от XIV-XV век от Ватиканската библиотека, са изследвани въз основа на 

снимкови материали. Към източниците е прибавен и най-ранният достигнал до 

наши дни Синайски глаголически служебник от XI век въз основа на 

реализираните до момента научни издания на ръкописа.  

Първите две глави имат встъпителен характер. В тях е направен преглед на 

досегашните изследвания върху литургията на св. Василий Велики и върху 

историческия развой на служебника като богослужебна книга.  

Основните резултати от изследването върху ръкописните източници са 

представени в третата и в четвъртата глава. В тях е направено подробно 

описание на Литургията на св. Василий Велики в ръкопис 231 от НБКМ и са 

отбелязани констатираните различия с останалите славянски ръкописни 

служебници. Към изследването е приложено наборно издание на Литургията на 

св. Василий Велики по ръкопис 231 от НБКМ с разночетения от останалите 

преписи.  

Към наборното издание е приложен и речник на литургическите термини в 

ръкописа. Като допълнителна илюстрация към особеностите на изследваните 

ръкописни източници е приложена съпоставителна таблица за разположението 



на Литургията на св. Василий Велики. Обнародван е наборно и текстът на 

Зографския служебник по микрофилм от ръкописа. Важно практическо значение 

има и направената съпоставка между Евтимиевия служебник по Софийския 

препис 231 и Служебника на Българската православна църква по изданието от 

1985 година.  

Основните изводи от съпоставителното изследване на Литургията на св. 

Василий Велики в ръкопис 231 от НБКМ са изложени в четвъртата глава.  

Докторантката отбелязва, че ръкопис 231 от НБКМ представя Литургията на св. 

Василий Велики с утвърдена форма на употреба. Всеки един от привлечените за 

съпоставително изследване славянски ръкописни служебници съдържа 

индивидуални особености, но като цяло в тях е отразена една утвърдена 

византийска литургическа практика. Като прави аналогия с установените факти 

относно развоя на някои други богослужебни книги (преди всичко на Триода и 

на Апостола), Галя Тодорова Господинова свързва Евтимиевата редакция на 

служебника с извършените през XIV век в Света Гора на Атон книжовно-

литургически реформи.  

 

Заключително становище. Представеният за защита дисертационен труд на 

Галя Тодорова Господинова е полезен преди всичко с текстологическата 

обработка на привлечените за изследване славянски ръкописни източници. 

Обнародваните текстове дават възможност за продължаване, разширяване и 

задълбочаване на научните изследвания върху проблемите на средновековното 

славянско литургическо наследство. В изложението на дисертационния труд са 

взети под внимание някои от направените бележки и препоръки на научния 

ръководител и на участниците в предварителните обсъждания на труда на 

проведените катедрени заседания, но все още има недостатъци, на които 

докторантката би трябвало в бъдеще да обърне по-специално внимание, особено 

в стила на изложението. Това са смислово неясни съждения, логически 

непоследователности и повторения в композиционната структура и 

съдържанието на отделни глави, както и правописни грешки. Но независимо от 

тези несъвършенства, като цяло трудът на Галя Тодорова Господинова отговаря 

на основните изисквания за докторска дисертация. Разработената тема е 

актуална, както за славистиката, така и за литургическата наука. Привлечените 

за изследване славянски ръкописни източници са достатъчно на брой. 

Докторантката познава добре литературата по разработваната научна 

проблематика, ориентира се правилно в подбора и класификацията на 

славянските ръкописни източници и показва умения за работа с неиздадени 

славянски ръкописни текстове.  

Всичко това ми дава основание да предложа на почитаемото жури да 

присъди на Галя Тодорова Господинова научната и образователната степен 

доктор.  

 

26. 05. 2015 г.                                                 Проф. дфн Георги Попов 


