
 

       

 

 

 

 

 

 
 

Лятната школа по славянска палеография е организирана от Кирило-Методиевския научен център при 
Българската академия на науките. В сътрудничество с Института по математика и информатика при БАН, 
Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” и Националната библиотека “Св. св. 
Кирил и Методий” ще предложим на участниците уникалната възможност да получат практически опит 
в областта на славянската палеография в съответствие с най-новите методи на анализ и изследователски 
подходи. 

Лятната школа ще се проведе от 25 до 31 юли в София, България. Мероприятията ще бъдат организи-
рани в няколко академични институции в София. Сутрин ще чуем серия лекции по славянска палеогра-
фия, последвани от следобедни семинари и практически занятия, посветени на почерците в южнославян-
ските ръкописи. След това ще може да се разгледа градът и да се участва в екскурзии по основните забе-
лежителности на града. 
 
Лятната школа е организирана с финансовата подкрепа на проекта BG05M2OP001-1.001-0001 “Създаване 
и развитие на център за върхови постижения “Наследство.БГ”  и в рамките на проектите 
"Kirillomethodikon" и "Южнославянски кописти и скриптории от ХІV в. (палеографска атрибуция и он-
лайн реперториум” (№ KP-06-N50/4), разработвани в Кирило-Методиевския научен център при БАН. 

Ръководители на курса 
Доц. д-р Марко Скарпа 

Проф. д-р Елисавета Мусакова 
Проф. д-р Вася Велинова 

Проф. д-р Веселка Желязкова 
Доц. д-р Ива Трифонова 

Проф. д-р Десислава Панева-Маринова 
Ассистент Максим Гойнов 

Докторант Констанца Бурлаку 
Докторант Милена Давидович 
Докторант Марта Рипаранте 

https://www.bas.bg/
https://www.kmnc.bg/
https://math.bas.bg/
https://kopisti14.kmnc.bg/en/
https://www.nasledstvo.bg/en/about-project/
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/cyril-and-methodius-route#:%7E:text=The%20Cyril%20and%20Methodius%20Route,(the%20Seven%20Saints%20Apostles).
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/cyril-and-methodius-route
http://www.nationallibrary.bg/
https://www.uni-sofia.bg/eng
https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/centres/centre_for_slavo_byzantine_studies_prof_ivan_dujcev
https://www.nasledstvo.bg/en/about-project/
https://www.nasledstvo.bg/en/about-project/
https://kopisti14.kmnc.bg/en/
https://kopisti14.kmnc.bg/en/


 

       

Посрещане на участниците   Неделя, 24 юли 

Пристигане и настаняване на участниците в София 
 

 
 

Ден 1 Понеделник, 25 юли 

Място на 
провеждане Кирило-Методиевски научен център при БАН 

 
 

Ден 2 Вторник, 26 юли 

Място на 
провеждане 

Център по славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев”  
към Софийския университет 

 
 

Ден 3 Сряда, 27 юли 

Място на  
провеждане Институт по математика и информатика при БАН 

 

9:30 – 13:00  Представяне на участниците и среща с колектива на проекта  
Доц. д-р Марко Скарпа, ръководител на проекта; колективът на проекта 

 Увод в славянската палеография  
Проф. д-р Елисавета Мусакова 

14:30 – 16:30  Практическо занятие по калиграфия: да започнем от перото и мастилото  
Докторанти Констанца Бурлаку, Милена Давидович, Марта Рипаранте 

Дейност по 
желание  Пешеходна екскурзия в София 

9:30 – 13:00  Кирилското писмо във времето: устав, полуустав, бързопис в България, Сър-
бия и Киевска Рус / Русия  
Проф. д-р Вася Велинова 

14:30 – 16:30  Реставрация на старинни книги  
Проф. Румяна Дечева 

Дейност по  
желание  Посещение на Боянската църква – паметник на ЮНЕСКО 

9:30 – 11:00  Южнославянските земи през ХІV век  
Доц. д-р Ива Трифонова 

11:30 – 13:00  Южнославянското ръкописно наследство от ХІV век 
Проф. д-р Веселка Желязкова 

14:30 – 16:30  Практическо занятие за почерците –  първа част  
Докторанти Констанца Бурлаку, Милена Давидович, Марта Рипаранте 

Дейност по 
желание 

 Посещение на Музея на християнското изкуство в криптата на храм-памет-
ника “Св. Александър Невски” 

https://www.bas.bg/
https://www.kmnc.bg/
https://math.bas.bg/
https://kopisti14.kmnc.bg/en/
https://www.nasledstvo.bg/en/about-project/
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/cyril-and-methodius-route#:%7E:text=The%20Cyril%20and%20Methodius%20Route,(the%20Seven%20Saints%20Apostles).
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/cyril-and-methodius-route
http://www.nationallibrary.bg/
https://www.uni-sofia.bg/eng
https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/centres/centre_for_slavo_byzantine_studies_prof_ivan_dujcev


 

       

Ден 4 Четвъртък, 28 юли 

Място на 
провеждане Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” 

 
 

Ден 5 Петък, 29 юли 

Място на 
провеждане Институт по математика и информатика при БАН 

 
Ден 6 Събота, 30 юли 

Място на 
провеждане 

Кирило-Методиевски научен център при БАН 

 
 

Довиждане! Неделя, 31 юли 

Организация и помощ при отпътуването. 

9:30 – 11:00  Кописти и скриптории в България през ХІV в. 
Проф. д-р Елисавета Мусакова, докторант Марта Рипаранте 

11:30 – 13:00  Кописти и скриптории в Сърбия през ХІV в.  
Проф. д-р Елисавета Мусакова, докторант Милена Давидович 

Място на 
провеждане Кирило-Методиевски научен център при БАН 

14:30 – 16:30  Практическо занятие за почерците – втора част  
Докторанти Констанца Бурлаку, Милена Давидович, Марта Рипаранте 

Дейност по же-
лание  Посещение на разкопките в базиликата “Света София” 

9:30 – 13:00  Палеографията и дигиталните технологии 
Проф. д-р Десислава Панева-Маринова, асистент Максим Гойнов 

14:30 – 16:30  Базата данни от ръкописи: използване и въвеждане на данни  
 Докторанти Констанца Бурлаку, Милена Давидович, Марта Рипаранте 

Дейност по 
желание  Посещение на Националния археологически музей  

9:00 – 10:00  Описанието на почерците и идентифицирането на копистите: проблеми и 
перспективи  
Доц. д-р Марко Скарпа 

10:00 – 13:00  Заключителна дискусия, бележки и предложения, перспективи 

14:30 – 16:30  Практическо занятие за почерците – трета част  
Докторанти Констанца Бурлаку, Милена Давидович, Марта Рипаранте 

https://www.bas.bg/
https://www.kmnc.bg/
https://math.bas.bg/
https://kopisti14.kmnc.bg/en/
https://www.nasledstvo.bg/en/about-project/
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/cyril-and-methodius-route#:%7E:text=The%20Cyril%20and%20Methodius%20Route,(the%20Seven%20Saints%20Apostles).
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/cyril-and-methodius-route
http://www.nationallibrary.bg/
https://www.uni-sofia.bg/eng
https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/centres/centre_for_slavo_byzantine_studies_prof_ivan_dujcev

