
СофийСки универСитет „Свети климент охридСки“
факултет по СлавянСки филологии

катедрата по кирилометодиевистика в  
Су „Св. климент охридски“ ви кани на традиционните си

ирило-Методиевски четения
2016

тази година четенията са  
посветени на 1100-годишнината от успението на  

нашия патрон свети климент охридски и са  
част от университетската програма за отбелязването ѝ

13-14 май 2016 г., Заседателна зала 1, ректорат



ПроГрАМА

13.05.2016

9:00 откривАне
9:15–10:45 Първо зАседАние

водещ: проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова

Уилям Федер по-малко лингвистика, повече филология
Христо Трендафилов За Симеон, за кирило-методиевите ученици и За буквите 
Вася Велинова За Шестодневите, буквите и тяхната украса
Румяна Златанова към въпроса за старобългарския фонемен състав
Ивона Карачорова Житието на мъченик Стефан нови изповедник 
(предварителни бележки)

 дискусия

10:45–11:00 ПочивкА

11:00–12:30 второ зАседАние 
водещ: доц. д.ф.н. Вася Велинова

Искра Христова-Шомова Службите за св. климент охридски в охридския и в 
Стружкия минеи 
Венета Савова наблюдения върху старобългарската служба за св. климент 
охридски (II част) 
Явор Милтенов За текстологическата история на „Слово за Света троица, и за 
сътворението, и за съда“, приписвано на климент охридски
Ивета Рашева За 1000 годишнината от успението на св. климент охридски и 
няколко публикации в „Цариградски вестник“ от 1916 г. 
Мария Спасова нови щрихи към текстологичната история на старобългарския 
превод на „Слово на усекновение главата на йоан кръстител“ от анатолий 
Солунски

 дискусия 

12:30–14:00 ПочивкА

14:00–15:15 трето зАседАние
водещ:  д-р Венета Савова 

Татяна Славова аналитични форми на прилагателни суперлативи в 
Шестоднева на йоан екзарх
Анна-Мария Тотоманова моето име е червен
Елка Мирчева един hapax legomenon от Супрасълския сборник – п©ть№тросия
Анета Димитрова няколко редки думи и значения в Златоструя 

 дискусия

15:15–15:30 ПочивкА



15:30–16:45 четвърто зАседАние
водещ:  проф. д.ф.н. Татяна Славова 
Маргарет Димитрова преводачески избори и интертекстуалност 
Иван Илиев рецепцията на старобългарския превод на иполитовото тълкувание 
върху книга на пророк даниил в русия
Цветомира Данова върху една йерусалимска реалия. писание и предание в 
южнославянските преводи
Радостина Стоянова  Славянские переводы „Слов постнических“ исаака Сирина 

 дискусия

14.05.2016

10:00–11:30 Пето зАседАние
водещ: д-р Анета Димитрова

Гергана Ганева историческото словообразуване и езиковата типология
Диана Атанасова компилация и композиция: стратегии на писането и режими 
на превод
Ива Трифонова Библейската лексика в неофитовия „Словарь българско-грьцкiй 
въ старытѣ и новы нарѣчiя“ (Цариград, 1875 г.)
Петко Петков и Андрей Бояджиев За една приписка от Зограф
Мария Тотоманова-Панева За житото и хляба

 дискусия

11:30–11:45 ПочивкА

11:45–13:00 Шесто зАседАние 
водещ: д-р Петко Петков

Жени Жикова евангелските цитати в „учително евангелие“ на константин 
преславски
Камелия Христова Библейските цитати в „Словото за рождество на 
йоан кръстител“ от теодор Студит
Марияна Николова Структурни промени в южнославянските преписи на 
„откровението на методий патарски“
Инна Димитрова графематични проблеми на прехода между глаголица и 
кирилица

 дискусия

 зАкривАне нА четениятА




