
ИЗПИТНА ПРОГРАМА  

за кандидат-докторантски изпит по  

ПАТРОЛОГИЯ – древнохристиянска литература1 

 

1. Уводни данни за науката патрология: кои са светите отци; езици на 
патристичната литература; хронологични граници; издания и преводи; 
тексткритика и ръкописи; хранилища и библиотеки. 

2. Методологията на отците 
3. Septuaginta в традицията на отците 
4. Периодизация на патристичната книжнина 
5. Жанрове на светоотеческата книжнина през вековете 
6. Кои са т.нар. „Апостолски мъже“ или първото поколение апостолски 

ученици? Накратко опишете това, което знаете за биографиите им, 
съчиненията им и темите, които разработват в творчеството си. 

7. Какво знаете за християнските апологети от II в.?  Избройте кои са 
християнските апологети от втори век. Какво знаете за техните биографии 
и темите, които разработват в съчиненията си? 

8. Кой е св. Ириней Лионски, какво е написал и какви са основните теми в 
богословието му? 

9. Кои са двамата най-изтъкнати представители на Североафриканската 
школа в Картаген през III в.? Избройте техните по-важни съчинения. 
Какви са основните теми в богословието им? 

10. Кои са двамата най-важни Александрийските мислители през ΙΙΙ в.?  
Какво знаете за биографиите, съчиненията и богословието им? 

11. Кой е Евсевий Кесарийски? Какво е написал и какви по-важни 
богословски теми е засегнал? 

12. Кой е св. Кирил Йерусалимски? Какво е написал и какви по-важни 
богословски теми е засегнал? 

13. Кой е св. Атанасий Александрийски? Какво е написал и какви по-важни 
богословски теми е разработил? 

14. Кои са тримата отци кападокийци? Какви по-важни техни съчинения 
познавате?  Какви по-важни богословски теми са разработили? 

15. Ко и са по-видните мислители на Антиохийската школа ΙV-V в.? Какво 
знаете за техните богословски възгледи? 

16. Кой е св. Кирил Александрийски? Какво е написал и какви по-важни 
богословски теми е разработил? 

17. Кой е св. Максим Изповедник? Какво знаете за неговата биография и 
творчество? Какво е значението му за богословското наследство на 
Църквата? 

1 Изпитът предполага писмена разработка до 3 до 6 страници. Това означава кратки, стегнати размисли и 
конкретни отговори на въпросите.   
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18. Кой е св. Йоан Дамаскин? Какво знаете за неговата биография и за 
творчеството му? С какво неговото богословско наследство е важно за 
Църквата? 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Ил. Цоневски, Патрология. Живот, съчиняния и учение на църковните отци, 
ечители и писатели, София: Синод. изд., 1986. 

2. Л. Тенекеджиев, Богословската мисъл през първите три века, т. 1, София: 
2008. 

3. Л. Тенекеджиев, Богословската мисъл през първите три века, т. 2, София: 
2008. 

4. Св. Риболов, Иисус Христос – аскет или спасител. Сотириологичният 
смисъл на Христовото човечество в първата фаза на арианските спорове 
(318-362), София 2014. 

5. Св. Риболов, Традиция и контекст в богомислието на гръцките отци, София 
2014. 

6. Св. Риболов, Изворът на Асирийското и Халдейското християнство. 
Сотириология и христология в съчиненията на Теодор Мопсуестийски (352-
428), София 2010. 

7. О. Георги Флоровски, Източните отци от IV век, София 1998. 
8. О. Георги Флоровски, Източните отци V-VIII век, София 2000. 

 

 2 


