
Представяне на сборника „Свети Климент Охридски – пръв 
епископ на българския език“ (София: Университетско издателство, 
2020). 

 

 

На 26 ноември в 8-а аудитория на Богословския факултет бе представен 

сборникът „Свети Климент Охридски – пръв епископ на българския език“ (София: 

Университетско издателство, 2020). Изданието е посветено на две забележителни дати в 

нашата история: 1150-годишнината от основаването на Българската църква и 150-

годишнината от учредяването на Българската екзархия. Включва 20 статии на 

преподаватели, докторанти и магистри на факултета, в които се изследват различни 

аспекти от делото на св. Климент Охридски (като книжовник, проповедник, духовен 

пастир и организатор на църковния живот в българските земи), разгледано в контекста 

на времето, когато възниква славянската писменост и старобългарският книжовен език 

се налага като богослужебен. Сборникът е публикуван с финансовата подкрепа на 

Българската източноправославна епархия в САЩ, Канада и Австралия и на Негово 

Високопреосвещенство Йосиф, митрополит на САЩ, Канада и Австралия. 

. 

 

Представянето бе водено от Декана на факултета доц. Ивайло Найденов 

 

В своите уводни думи той обобщи замисъла на сборника и проследи накратко 

историята на неговото изготвяне и отпечатване. Доц. Найденов изрази благодарност към 

всички, допринесли за излизането на книгата, и специално към Негово 

Високопреосвещенство Йосиф, митрополит на САЩ, Канада и Австралия, който 

едновременно е автор и дарител. 



Сборникът бе представен от проф. Вася Велинова от ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“.  

 

Тя изтъкна четири основни момента в него: доброто тематично структуриране на 

материала с оглед на различните прояви на дейността на св. Климент; комплексността на 

подхода и акцента върху богословското осмисляне както на творчеството, така и на 

епохата на св. Климент; оценяването най-вече на неуморната му работа като строител на 

Църквата; въвеждането на нови първични извори. Проф. Велинова се спря също и на най-

важните приноси на всяка от статиите. Акцентът в нейното изложение бе върху трите 

уводни статии, които очертават широка географска и времева рамка на проблематиката, 

свързана с цялостното изследване на делото на св. Климент Охридски и на неговото 

значение в духовния живот на българите през вековете.  

 Проф. Мария Йовчева, редактор на сборника, благодари на всички, които 

участваха в неговото издаване (автори, спомоществуватели, художник на корицата). 

Накратко обоснова концепцията на книгата и обособяването на статиите в три тематични 

дяла, като за наслов на всеки от тях са избрани цитати от гръцките произведения за св. 

Климент, създадени от неговите приемници на Охридската катедра.  



В представянето се включи и Негово Високопреосвещенство митрополит Йосиф, 

бивш Велички епископ (1980–1982 г.), който вълнуващо говори за светеца като небесен 

покровител на всички българи, които живеят във или извън пределите на България. Той 

сподели в личен план как благодарение на молитвеното си общение със св. Климент още 

от юношеските си години осъзнава своята мисия като продължител на просветното дело 

на своя предшественик. 

Монах Климент Зографски подчерта изключителното място, което заема Света 

гора Атон за непрекъснатото поддържане на почитта към св. Климент през средните 

векове и до днес. Неслучайно именно в тамошните манастири са направени повечето 

преписи на гръцките произведения за църковната памет на Охридския светител. 

Доц. презвитер Иван Иванов (Кюмюрджийски), свещеник на Българската 

православна църковна община „Св. Седмочисленици“ в Рим, Милано и Малта, изтъкна 

специалната роля на Рим в светлината на литургическата и дипломатическата мисия на 

Светите братя Кирил и Методий. Той разказа как българската общност в Рим 

тържествено е почела паметта на св. Климент чрез посветена на него литургия и 

поклонение на мощите на св. Кирил в църквата „Сан Клементе“. 


