ХРОНИКА НА ЕДНА МЕДИЕВИСТИЧНА ЕСЕН
Изминалите есенни месеци на 2017 г. предоставиха много възможности на
изследователите в полето на медиевистиката и интересуващите се от Средновековието
да участват в редица международни конференции и научни срещи.
Още в края на лятото, на 20. и 21. септември 2017 г., в СУ „Св. Климент
Охридски“

се

състоя

международната

конференция

Охридският

апостол

в

българската и славянската книжовна история, посветена на един от най-ценните
български ръкописи – Охридския апостол от ХІІ в. Събитието се проведе със
съдействието на Факултета по славянски филологии и ФНИ към СУ (проект № 80-10191) и на него бяха представени разнообразни доклади, разглеждащи проблематиката

на конкретния ръкопис.1
На 12. и 13. октомври 2017 г. в Ректората на СУ „Свети Климент Охридски“ се
проведе научен семинар, посветен на проблемите по опазване на културноисторическото наследство на Балканите. В центъра на вниманието бяха поставени
резултатите на проект „Съвременни методи за проучване, систематизиране и
презентиране на културно-историческото наследство на Балканите (на базата на
архивите на проф. Асен Василиев и проф. Атанас Шаренков, съхранявани в ЦСВП
„Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“)“, финансиран от Фонд „Научни
изследвания“ (ДФНИ – К02/14).
С мащабен научен симпозиум Константин Преславски и неговата епоха 2 от 12.
до 14. октомври 2017 г. ШУ „Епископ Константин Преславски“ отбеляза 40годишнината от създаването на Научния център „Преславска книжовна школа“. Във
форума участваха учени от България, Русия, Холандия и Дания, а заседанията бяха
проведени в гр. Велики Преслав и в гр. Шумен.
На 25. и 26. октомври 2017 г. в Института за литература към БАН беше
проведена международната конференция Средновековните славянски литератури в
1

Програмата на конференцията може да се види на адрес: < http://www.slav.unisofia.bg/images/stories/documents/Programa_OhridskiApostol.pdf >
2
Програмата на симпозиума може да се види тук:
<http://pksh.eu/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE >
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дигиталната ера: таксономия на термините и реален текст в ръкописите 3. В
конференцията взеха участие с доклади изследователи от редица държави, посветени на
актуални медиевистични проблеми, и бяха представени текущи проекти в областта.
На 26. октомври 2017 г. се състоя една, както е наречена от организаторите,
малка конференция4, в която участие взеха създателите на сайта5 с интерактивна карта
на преписите на История славянобългарска на Паисий Хилендарски и изследователи,
които се занимават с книжовното наследство на XVIII в.
На 27. и 28. октомври 2017 г. беше проведен единадесетият международен
симпозиум Търновската книжовна школа – пространства на паметта6, организиран
от Научноизследователския център „Търновска книжовна школа“, Филологическия,
Историческия и Православния богословски факултет на Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“.
През същите дни, на 27–28. октомври 2017 г., в СУ „Св. Климент Охридски “ се
проведе международна научна конференция, посветена на изследователските подходи
в описанието, изданието, изследването и дигитализацията на богатия книжовен архив
на библиотеката на Зографската света обител „Свети Георги Зограф“. Събитието беше
организирано по проект „Зографски дигитален архив“ в СУ „Св. Климент Охридски“ в
рамките на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“.
През месец ноември в рамките на традиционните за Алма Матер Климентови
дни Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на
СУ„Св. Климент Охридски” организира три събития. На 22. ноември за осемнадесети
път се проведоха Климентовите четения за млади изследователи7. На 24. ноември
беше представена книгата на проф. Искра Христова-Шомова „Песни от Климент.
Служби от св. Климент Охридски за пророк, апостол, отец, мъченик и мъченица“.
Изданието е третата книга от Библиотека „Охридски извори“ и с нея се отбелязва 1100годишнината от успението на св. Климент Охридски. В края на ноември, на 27. 11.
3

Програмата и фотохрониката може да се видят тук: <http://ilit.bas.bg/bg/events/950-medievalslavonic-literatures-in-the-digital-age.html>
4
Програмата на събитието може да се види тук: <http://www.slav.unisofia.bg/images/images/images/Poster_GeographyOfLetters.jpg >
5
http://geographyofletters.org
6
Програмата на симпозиума може да се види тук: <http://www.uni-vt.bg/bul/event.aspx?evid=rnd-1660&zid=1 >
7
Програмата на конференцията може да се види тук: <http://www.slav.unisofia.bg/images/stories/documents/Klimentovi_chetenija_11_2017.pdf >
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2017 г., е организирана юбилейна конференция в памет на един от основателите на
Катедрата по кирилометодиевистика – Петър Илчев – и навършващите се малко порано, на 9. ноември 2017 г., деветдесет години от рождението на любимия учител на
мнозина старобългаристи и преподавател на поколения филолози8.
С тези традиционни събития и инициативи медиевистичната общност достойно
отпразнува празника на своя учител и небесен покровител св. Климент и с
удовлетворение насочи своя поглед към юбилейната за Алма Матер 2018 г., когато
висшето училище ще чества своята 130-годишнина.
Венета Савова

Водещ рубриката: Велимира Божилова-Стоянова
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Програмата на събитието може да се види тук: https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/the-news/83latest-news/340-ilchev
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