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Калиграфско-художествени школи и писарски средища 
по българските земи

Образци от славянската ръкописна колекция 
на Пловдивската народна библиотека

 Разнообразният състав на славянските ръкописи от колекцията на 
Пловдивската народна библиотека е показателен за процеса на миграция 
на книжовните паметници през Средновековието и в по-ново време. Най-
значимите писарски средища през ХV-ХVІІІ в. – тези в Етрополе, Карлово, 
Аджар, Куклен, Котел – са представени тук със свои ръкописни образци.
 Българските писмени паметници от епохата на османското владичество, 
както е известно, са твърде разнолики в езиково, правописно и художествено 
отношение – резултат от липсата на големи държавни и културни центрове, 
които да играят направляваща и унифицираща роля. По тази причина различ-
ните преписвачески средища от това време попадат и се развиват под въздейст-
вието на многобройни  и често противоречиви влияния.

 Етрополска школа
 В края на ХVІ и през първата половина на ХVІІ век етрополският мана-
стир „Св. Троица”, наричан още „Варовитец” се утвърждава като един от най-
значителните български книжовни центрове през тази епоха. В продължение 
на едно столетие там се създава не само значителна ръкописна продукция, но и 
се формира оригинална калиграфско-писарска школа чрез продуктивно преп-
литане на български, сръбски и румънски художествени влияния. Основател и 
най-изявен представител на тази школа е калиграфът-орнаментатор йеромонах 
Даниил. Според някои изследователи именно в Пловдивската сбирка се нами-
ра най-ранният познат засега ръкопис на този изтъкнат български книжовник 
от ХVІІ в. – това е № 84(40) Требник от 1592 г., създаден още преди организи-
рането на книжовната школа. Два други  ръкописни паметника  се причисляват 
към етрополската школа – № 27(17) Петров апостол, 1598 г. и № 74(172) Триод 
цветен (пентикостар), втора четвърт на ХVІІ в.
 Ръкописите, произлезли от тази калиграфска школа, са изписани с ха-
рактерното писмо „етрополски калиграфски полуустав” с изразен орнамен-
тален характер и подчертана геометрична правилност. Органически свързан 
с писмото на българските писмени паметници от Търновската школа, кали-
графският полуустав е своеобразно подражание и стилизирано обновление на 
устава. Етрополските ръкописно-художествени  традиции оказват силно вли-
яние през ХVІІ в.  върху възникналите по същото време книжовни центрове 
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в Средногорието – Карловско-аджарската орнаментаторска школа с центрове 
Карлово и Аджар и Кукленската ръкописна школа с център  манастирът  “Св. 
св. Козма и Дамян” край с. Куклен.

 Карловско-аджарска школа
 Село Аджар (дн. Свежен), Карловско е едно от най-оживените книжовни 
средища през епохата на османското владичество, което се налага като пре-
писвачески, дамаскинарски и художествен център. Най-активен е книжовният 
живот на селото през ХVІІ в., когато там работи един от изтъкнатите пред-
ставители на школата поп Йовко. В пловдивската сбирка се намира единият 
от общо двата известни и запазени досега негови ръкописа – № 73(24) Поп 
Йовков пентикостар от 1636 г. Към образците на школата принадлежи  и № 
37(47) Октоих (възкресен), втора половина на ХVІІ век, един от преписвачите 
на който е Станко Граматик.
 През същия ХVІІ в. в с. Сушица (дн. Карлово)  работи известни ят препис-
вач, калиграф и художник йерей Авраам Димитриевич. В Пловдивската сбир-
ка негови са ръкописните книги  № 45(86) Поп Аврамов миней,  1660 г. и № 
115(138) Поп Аврамов сборник, 1674 г. 

 Кукленска школа
 За първи път за Кукленския манастир „Св.св. Козма и Дамян”  се споменава 
през ΧΙ в. в документ за имотите на Бачковския манастир. Историческите дан-
ни свидетелстват за водената тук активна книжовна и просветна дейност през 
цялото Средновековие. През XVII в. Светата обител укрепва икономически и 
се превъръща в активно книжовно средище, което подготвя граматици, калиг-
рафи и преписвачи. Тук работи прочутият книжовник и илюстратор Кръстьо 
Граматик, един от най-известните калиграфи и орнаментатори на своето вре-
ме. В Пловдивската сбирка се пазят неговите ръкописи № 46 (85) Кръстьов 
празничен миней, втора половина на ХVІІ век, № 47(26) Кръстьов миней за 
месец май, 1695 г., № 48(42) Миней служебен за месец юни, 1695 г., № 49(43) 
Кръстьов миней за месец септември, 1696 г. За характера на писарската продук-
ция на манастира свидетелстват и намерените в началото на миналия век на 
тавана на манастирската църква ръкописи, далновидно прибрани и съхранени 
от директора на библиотеката Борис Дякович.

 Котленска школа
 Котленското писарско средище принадлежи към късно възникналите бъл-
гарски книжовни центрове. Макар и да се явява продължител на една по-ранна 
традиция, в неговата дейност отчетливо се забелязват новите, типични за ХVІІІ 
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и ХІХ в.,  явления и развойни тенденции в българската книжнина. През ХVІІІ 
в. в Котленския център се създава една обособена писарска школа с особен тип 
полууставно писмо и общ маниер в художественото оформление. Котленското 
писмо е от дребен полууставен тип и се отличава с хармоничност и уравновесе-
ност на буквените начертания. В правописно-езиково отношение се открояват 
ръкописи (предимно по-ранните за периода), следващи традиционната ресав-
ска правописна норма, която е в процес на замиране, други (предимно по-къс-
ните от периода) се придържат към църковнославянската правописно-езикова 
норма под влияние на масово проникналите руски печатни книги. Особено 
характерно е навлизането на новобългарски езикови черти. Украсата на котлен-
ските ръкописни паметници съчетава местната книгоукрасителна традиция и 
влияния на приложните изкуства, битовата орнаментика и широко проник-
налите през ХVІІІ в. печатни книги, както и някои ислямски влияния. Сред 
кръга книжовници, чиито ръкописи се пазят в Пловдив, се откроява името на 
поп Стойко Владиславов (Софроний Врачански), преписал част и изработил 
подвързията на № 95(209) Котленски сборник, средата на ХVІ век.
 Сред ръкописната сбирка се намира и един Сборник от слова – № 126(179) 
на известния книжовник и преводач от ХVІІІ в. Йосиф Брадати, виден пред-
ставител на Рилската писарска школа.

 За периода на съществуването си славянската ръкописна колекция на 
Пловдивската народна библиотека е била описвана два пъти – от проф. Беньо 
Цонев през 1920 г.1 и от проф. Красимир Станчев през 1982 г.2 Освен тези два 
пълни описа, съществуват други четири важни източника, които съдържат зна-
чителни масиви от данни за представeните в каталога обекти. Това са: печат-
ният каталог на Илия Йовчев от 1885 г.3, студията на Николай Райнов върху 
орнаментиката на ръкописната сбирка4, изследването на Маньо Стоянов върху 
украсата на славянските ръкописи5 и сводният каталог „Български ръкописи от 
XI до XVIII век, запазени в България” от 1982 г.6 

1 Цонев, Б. Опис на славянските ръкописи и старопечатни книги в Пловдивската народна биб-
лиотека. С., 1920, № 1-138.
2 Станчев, К. Опис на славянските ръкописи в Пловдивската Народна библиотека “Иван Ва-
зов”, постъпили след 1920 година. С., 1982.
3 Йовчев, И. Каталог на книгите в Областната библиотека и музей. Постъпили до 1-й януарй 
1885. Пловдив, 1885. – 184 с.
4 Райнов, Н. Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдив. 
С., 1925. – 226 с.
5 Стоянов, М. Украса на славянските ръкописи в България. С, 1973. – 250 с.
6 Христова, Б., Д. Караджова, А. Икономова. Български ръкописи от XI до XVIII век, запазени 
в България. Своден каталог. Т. 1. С., 1982. – 366 с.



3(44) Пловдивски псалтир, трета четвърт на ХVІ век (1550-1560)
301+І листа хартия; 205х135 mm

 
	 Писмо: среден правилен полуустав
	 Локални	(географски)	белези: етрополски тип
	 Ръце: 2 

 Псалтир с последования. Съдържа и 9-те старозаветни песни, Пророчествата 
на пророк Захарий, възкресни тропари за осемте гласа, Богородичен акатист, 
тропари и кондаци за Великия пост, Часослов и Месецослов с тропари и конда-
ци; в Месецослова са поместени тропари и кондаци за св. Петка Търновска, св. 
Иван Рилски, св. Иларион Мъгленски, св. Сава Сръбски, св. Симеон Сръбски, 
св. Кирил Философ и св. Йоаким Сарандапорски (Осоговски).
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Библиография: 
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старобългарски превод на псалтира.//
Кирило-методиевски студии, 6, 1989, 135-
240; Карачорова, И. За цифровите означе-
ния към библейските песни. –  В: ПЭТИ 
ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан 
Кожухаров. С., 2003, с. 348; Карачорова, 

И. Към изучаването на библейските пес-
ни в славянската ръкописна традиция.//
Старобългаристика/Pa laeobu lgar ica , 
ХХІХ, 2005,  № 1, 35-35; Норовская псал-
тырь. Среднеболгарская  рукопись ХІV 
века. Ч.І.-ІІ.С., 1989; Станковић,  Р.  Рукописи 
српске редакциjе у Народноj библиоте-
ци „Иван Вазов” из Пловдива. Водени 
знаци и датирање. //Археографски при-
лози, 26-27, 2004-2005, 198-199; Тодоров, 
А. Псалмы новой части Бычковской 
п с а л т ы р и .//Ст а р о б ъ л г а р и с т и к а /
Palaeobulgarica, ХІV, 1990, № 1, 53-55; 
Уон Хой Ким. Показателните местои-
мения в текста на Норовския псалтир.//
Старобългаристика/Pa laeobu lgar ica , 
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V, 1981, № 4, с. 81; Чешко, Е. Редакция 
и особенности перевода псалтыри 
Томича.//Старобългарска литература, 
ХІV, 1983, 37-58.

Полихромна плетенична заставка в балкански стил на л.159а
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	Етрополска	школа



27(17)  Петров апостол, 1598 г.
225 листа хартия; 302х202 mm

 
	 Писмо: едър калиграфски полуустав
  Локални	(географски)	белези: етрополски тип
 
 Апостол (праксапостол). В края на ръкописа са включени таблици за апос-
толските четива и кратък Месецослов, в който не са отбелязани славянски све-
тци. Бележка на писача на л.225а, където погрешно е посочена годината 1698; 
името на писача е дадено с тайнопис – Петър Даскал. Книжовникът Петър 
Даскал по всяка вероятност е принадлежал към Етрополския книжовен център 
от края на ХVІ и началото на ХVІІ век. Червени растително-геометрични ини-
циали.
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ци и датирање. //Археографски прило-
зи, 26-27, 2004-2005, 206-207; Христова, 
Б., Е. Мусакова. Етрополската калиграф-
ско-художествена школа от XVII век. 
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гарските книжовници X-XVIII век. Т. 2. 
ХVІ-ХVІІІ век.С., 2004, с. 23, № 205.
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Бележка на писача на л.225а с името, дадено с тайнопис – Петър Даскал

	Етрополска	школа
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66(31) Триод (постен), ХVІ-ХVІІ век, 1632 г.
І+297 листа хартия; 300х190 mm

 
 Писмо: едър, среден и дребен калиграфски полуустав 
 Локални	(географски)	белези: етрополски тип
 
 Съдържа Служби със синаксарни четива от Стария завет за периода от 
Неделята на митаря и фарисея до Лазаровата събота. Приписки: на преден ко-
ричен лист от 1632 г. за църковните съдове и одежди по времето на игумена 
Никодим (вероятно игумен на Кукленския манастир “Св.св. Козма и Дамян”); 
на предна кора от йерей Илия от с. Караач (дн. с. Брестник, Пловдивско) от 
1683 г., за това, че през тази година игумен на Кукленския  манастир бил йеро-
монах Антоний, а на манастира “Св. Георги” (до дн. с. Белащица, Пловдивско) 
– игумен Домаскин; за недоимък поради данъка “Сюрсат”; на л.297 две –  неда-
тирана приписка за принадлежността на ръкописа  на Кукленския манастир и 
друга за покупката му  от Никола Пеков [за шестотин аспри] в с. Караорман (дн. 
с. Черногорово, Хасковско); бележка с бързопис на л.298; на л.297 от 3 юли 1879 
г. от Петър Рачев Трантеов от с. Сушица (дн. Карлово). Полихромна плетенич-
на заставка в балкански стил и червени растително-геометрични инициали; 
ихтиоморфни указалки.
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ръкописи от XI до XVIII век, запазени в 
България. Своден каталог. Т. 1. С., 1982) 
 

 
 
Библиография: 
Койчева, Р.  Към характеристиката на 
старобългарския превод на ирмоси-
те в триодния цикъл на Константин 
Пресл а вск и .//Ст ароб ъл г арис т и к а/
Palaeobulgarica, ХХVІІІ, 2004, № 1, с. 72, 
75; Попов, Г. Към примерите за аналитич-
на сравнителна степен в среднобългар-
ските паметници.//Бълг. език, 27, 1977, № 
6, с. 495; Попов, Г. Триодни произведения 
на Константин Преславски.//Кирило-
методиевски студии, 2, С., 1985, 69, 72, 87-
90, 92-100; Стоянов, М. Един български 
културен център в Родопите през турска-
та епоха.//Год. на музеите в Пловдивски 
окръг, І, 1954, 256-263; Стоянов, М. Букви 
и книги. София, 1978, 62-101.
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74(172) Триод цветен (пентикостар) (фрагмент), 
втора четвърт на ХVІІ век
18 листа хартия; 285х150 mm

 
 Писмо: среден калиграфски полуустав
 Локални	(географски)	белези: етрополски тип
 
 Фрагментът съдържа част от службата за Възкресение. Някои изследова-
тели причисляват по калиграфски белези ръкописа към работите на йерей 
Авраам Димитриевич, преписвач от Карловско-аджарската книжовна школа.

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
СК513 (Христова, Б., Д. Караджова, А. 
Икономова. Български ръкописи от XI до 
XVIII век, запазени в България. Своден 
каталог. Т. 1. С., 1982)

 
 
Библиография: 
Ангелов, Б. Старобългарски книжовни 
средища. Аджар (Свежен), Карловско 
(Добавки). Карлово. (Книжовната дей-
ност на йерей Аврам Димитриевич).//
Изв. на НБКМ, 14 (20), 1976, с. 49; 
Радославова, Д. Етрополският книжовен 
център: Проблеми и перспективи на из-
следванията. – В: Етрополската книжовна 
школа и българският ХVІІ век. С., 2010, с. 
69,77, ил.А-17;  Христова, Б., Е. Мусакова. 
Етрополската калиграфско-художествена 
школа от XVII век. [Каталог].С., 2010, 82-
83.

13

Л.14а

 Етрополска	школа



14

84(40) Требник, 1592 г.
64 листа хартия; 200х150 mm

 
 Писмо: среден правилен полуустав
 Локални	(географски)	белези: етрополски тип
 
 Съдържа Чинопоследования за изнасянето на кръста на Господските праз-
ници, за преминаване от една вяра в друга, Молитви за различни случаи – за 
дъжд, за ловене на риба, за освещаване на храм или дом и др., Богородичен 
параклис. Бележка на писача на л.64б за това, че ръкописът е писан от Даниил 
Етрополски през 1592 г. Според някои изследователи, това е най-ранният по-
знат засега ръкопис на известния книжовник от ХVІІ век. Приписка на предна-
та кора за купуването на ръкописа от Христо Хлебар от Ихтиман и прилагане-
то му в храма “Св. Архангел Михаил” в Костенец; на същото място по-долу от 
друга ръка; на задната кора от 1611 г. от поп Стойко от с. Костенец за 40-дневен 
дъждовалеж; на л.19а.

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
ИЙ35 (Йовчев, И. Каталог на книгите в 
Областната библиотека и музей. Пловдив, 
1885); СК254 (Христова, Б., Д. Караджова, 
А. Икономова. Български ръкописи от XI 
до XVIII век, запазени в България. Своден 
каталог. Т. 1. С., 1982)

Библиография: 
А Мано-Зиси, К. Писар Jеромонах 
Данил у Манастиру Шудикови.//
Археографски прилози, 29-30, 2007-
2008, с. 279, ил. 15; Мусакова, Е. Даниил 
мазач. – В: Етрополската книжовна шко-
ла и българският ХVІІ век. С., 2010, с. 
172; Найденова, Д. Каноничноправни 
текстове в състава на славянски ръко-
писи, съхранявани в български кни-
гохранилища.// Старобългаристика/
Palaeobulgarica, XXXII,  2008, № 4, 53-69; 
Радославова, Д. Етрополският книжо-
вен център: Проблеми и перспективи на 

изследванията. – В: Етрополската кни-
жовна школа и българският ХVІІ век. 
С., 2010, с. 65; Станковић, Р. Рукописи 
српске редакциjе у Народноj библиоте-
ци „Иван Вазов” из Пловдива. Водени 
знаци и датирање. //Археографски при-
лози, 26-27, 2004-2005, 202-203; Стоянов, 
М. Букви и книги. София, 1978, 62-101; 
Тончева, Х. Текстологични наблюдения 
върху рилските ръкописни требници.//
Старобългаристика/Palaeobulgarica, ХХІ, 
1997, № 2, 61-70; Тончева, Х. За атонска-
та редакция на старобългарските мо-
литвени текстове.//Старобългаристика/
Palaeobulgarica, XXIII, 1999, N 3, 76-87; 
Тончева, Х. За наследниците на глаголиче-
ските молитви при природни бедствия.//
Старобългаристика/Pa laeobu lgar ica , 
XXIV, 2000, N 2, 85-91; Тончева, Х. За 
развоя на старобългарските Молитви 
избрани за всяка потреба в ръкописните 
требници (ХIV - ХVII в.).//Год. СУ “Св. 
Кл. Охридски”. Център славяно-визант. 
проучв. “Иван Дуйчев”, 90(9), 2002, 381-
390; Тончева, Х. Лексикални варианти в 
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евхологични текстове (XIV - XIX в.).//
Тр. Великотърн. унив. “Св. св. Кирил и 
Методий”. Филол. фак., 33, 2002, N 2, 219-
231; Тончева, Х. Славянските преписи на 
чина “Параклис на Пресвета Богородица” 
от ХV-ХVIII век.//Славистика, 3, 2008, 52-
61; Христова, Б.,Е. Мусакова. Етрополската 
калиграфско-художествена школа от XVII 
век. [Каталог].С., 2010, с. 92; Христова, Б., 
Д. Караджова, Е. Узунова. Бележки на 
българските книжовници X-XVIII век. Т. 
2. ХVІ-ХVІІІ век.С., 2004,  с. 24, № 208;

Шнитер, М. Молитва и магия. С., 2001;  
Шнитер, М. Молитвите против природ-
ни бедствия в новооткритата част на Euch.
Sin. и техните късни южнославянски 
съответствия. – В: ПЭТИ ДОСТОИТЪ. 
Сборник в памет на Стефан Кожухаров. 
С., 2003, с. 117; Toncheva. H., I. Iliev. The 
Old Bulgarian Euchologion – a Part of the 
Manuscript Heritage of Plovdiv National 
Library. – In: Proceedings of The Final 
Conference of  EMBARK Project. 3-4 April 
2012, 37-42.
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 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
СК555 (Христова, Б., Д. Караджова, А. 
Икономова. Български ръкописи от XI до 
XVIII век, запазени в България. Своден 
каталог. Т. 1. С., 1982)

 
 
Библиография: 
Ангелов, Б. Старобългарски книжовни 
средища. Аджар (Свежен) – Карловско.//
Изв. на НБКМ, 12 (18), 1971, с. 55; Дончева-
Панайотова, Н. Аджарският книжовен и 
художествен център през ХVII век. – В: 
Втори международен конгрес по бълга-
ристика. Т.11. Стара българска литерату-
ра. Литература на българското възражда-
не. С., 1987, с. 233;  Дончева-Панайотова, 
Н. Аджарски книжовници-илюстратори 
от ХVІІ век. Велико Търново, 1998, с. 24, 
30;  Стойкова, А. Аджарска следа в Чудото 
на св. Георги със змея?// Старобългарска 
литература, ХХХІІІ-ХХХІV, 2005, с. 241; 
Стоянов, М. Букви и книги. София, 1978, 
62-101; Radoslavova, D. The scribal centre аt 
the Village of Adzar in the 17th century. New 
data. //Scripta & e-Scripta, 2, 2004, 291-309.

37(47) Октоих (възкресен), втора половина на ХVІІ век
ІV+208+21 листа хартия; 190х130 mm

 
 Писмо: среден правилен полуустав; последните 21 листа са писани през 
1760 г. от Станко граматик от с. Аджар (дн. с. Свежен), Карловско с едър нов 
полуустав
 Локални	(географски)	белези: средногорски тип
 
 Освен Октоиха (песенен материал за І-ІV глас до л.206) включва Възкресни 
евангелски четива и избрани псалми; без край,  завършва с началото на 17-та 
катизма.
 Приписка на Станко Граматик на предния форзац от 1760 г. за деня, месеца, 
годината и мястото на изписване и подвързване на ръкописа.
 Червени растително-геометрични инициали. В частта, писана от Станко 
Граматик – плетенични инициали (някои със зооморфен мотив), заставки в 
балкански стил и миниатюра на Богородица с младенеца, подражание на пе-
чатни образци.
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45(86) Поп Аврамов миней, 1660 г.
202 листа хартия; 295х205 mm

 
 Писмо: среден калиграфски полуустав
 Локални	(географски)	белези: средногорски тип
 
 Миней за месец септември. Съдържа Служби за всеки ден от месеца без 
синаксарни жития.
 Бележка на писача на л.200б за деня, месеца и годината на изписването на 
ръкописа и за това, че е писан от поп (папа) Авраам Димитриевич, името изпи-
сано с тайнопис.
 Приписка на л.201а от 1660 г. за прилагането на ръкописа в манастир “Св. 
Спас” до Сопот и ктиторството на Йован Драганов от Сопот, от същата година 
за сушата през м. август; приписка на същия л.201а с дребен бързопис на гръц-
ки език от 1695 г. от Кръстьо Граматик; приписка с бързопис на същия лист 
от 1717 г. от Недко; приписка на л.202 за ктиторство в полза на манастира “Св. 
Спас” до Сопот.
 Полихромни плетенични заставки и инициали в балкански стил и черве-
ни растително-геометрични инициали.

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
НР34 (Райнов, Н. Орнамент и буква в сла-
вянските ръкописи на Народната библио-
тека в Пловдив. С., 1925); МС408 (Стоянов, 
М. Украса на славянските ръкописи в 
България. С, 1973); СК461 (Христова, Б., 
Д. Караджова, А. Икономова. Български 
ръкописи от XI до XVIII век, запазени в 
България. Своден каталог. Т. 1. С., 1982)
 
Библиография: 
Ангелов, Б. Старобългарски книжовни 
средища. Аджар (Свежен), Карловско 
(Добавки). Карлово. (Книжовната дей-
ност на йерей Аврам Димитриевич).//

Изв. на НБКМ, 14 (20), 1976, 35-53; 
Ангелов, Б. Съвременници на Паисий 
(Нови материали).//Лит. мисъл, 27, 1983, 
№ 4; Годишник на Пловдивската народна 
библиотека за 1906 г. (Библиографически 
работи), 1907, 27-29; Българска ръкописна 
книга. Х-ХVІІІ в. Каталог. С., 1976, № 240; 
Стоянов, М. Един български културен 
център в Родопите през турската епоха.//
Год. на музеите в Пловдивски окръг, І, 
1954, 255-263; Стоянов, М. Букви и книги. 
София, 1978, 62-101; Стоjановиħ, Љ. Стари 
српски записи и натписи. Кн.3. 1905, с. 
402, № 1644; Христова, Б., Д. Караджова, 
Е. Узунова. Бележки на българските кни-
жовници X-XVIII век. Т. 2. ХVІ-ХVІІІ 
век. С., 2004, с. 59, № 321.
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73(24) Поп Йовков пентикостар, 1636 г.
175 листа хартия; 295х190 mm

 
 Писмо: среден правилен полуустав; среден калиграфски полуустав за вто-
рата ръка 
 Локални	(географски)	белези: средногорски тип
 Ръце: 2
 
 Триод цветен.  Съдържа Службите от Томина неделя до Неделята на Вси 
Светии. Частта на втория писач съдържа тропари за Великата събота.
 Бележка на писача на л.155а, където се отбелязва, че ръкописът е писан по 
времето на пловдивския “епископ кир Христофор” през 1636 г. от поп Йовко от 
с. Хаджар (с. Аджар, дн. с. Свежен, Карловско).
 Приписки: на л.155б от 1636 г. за продажбата на ръкописа от поп Йовко 
на  Бойо овчар от с. Хаджар (с. Аджар, дн. с. Свежен, Карловско) за 1000 аспри 
и прилагането му в църквата “Св. Георги”; на л.32б; на заден форзац за пре-
подвързването на ръкописа от даскал Ненко от Калофер; имена за помен от с. 
Кочмалларе (дн. с. Отец Паисиево, Пловдивско).

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
ИЙ20 (Йовчев, И. Каталог на книгите в 
Областната библиотека и музей. Пловдив, 
1885); НР32 (Райнов, Н. Орнамент и бук-
ва в славянските ръкописи на Народната 
библиотека в Пловдив. С., 1925); СК438 
(Христова, Б., Д. Караджова, А. Икономова. 
Български ръкописи от XI до XVIII век, 
запазени в България. Своден каталог. Т. 1. 
С., 1982)
 
Библиография: 
Ангелов, Б. Старобългарски книжовни сре-
дища. Аджар (Свежен) – Карловско.//Изв. 
на НБКМ, 12 (18), 1971, 46-48; Велинова, В., 
Н. Вутова. Славянски ръкописи в сбирка-
та на Националния исторически музей.//
Старобългарска литература, 45-46, 2012, с. 
298; Дончева-Панайотова, Н. Аджарският 

книжовен и художествен център през ХVII 
век. – В: Втори международен конгрес по 
българистика. Т.11. Стара българска лите-
ратура. Литература на българското възраж-
дане. С., 1987, с. 235;  Дончева-Панайотова, 
Н. Аджарски книжовници-илюстратори 
от ХVІІ век. Велико Търново, 1998, 18, 34-
35, 62-63, 104-105; Стойкова, А. Аджарска 
следа в Чудото на св. Георги със змея?// 
Старобългарска литература, ХХХІІІ-
ХХХІV, 2005, с. 242; Стоянов, М. Букви и 
книги. София, 1978, 62-101; Стоjановиħ, Љ. 
Стари српски записи и натписи. Кн.3. 1905, 
169-170, № 5663; Христова, Б., Д. Караджова, 
Е. Узунова. Бележки на българските кни-
жовници X-XVIII век. Т. 2. ХVІ-ХVІІІ век. 
С., 2004, с. 47, № 288; Radoslavova, D. The 
scribal centre аt the Village of Adzar in the 
17th century. New data. //Scripta & e-Scripta, 
2, 2004, 291-309.
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115(138) Поп Аврамов сборник, 1674 г.
І+626+І листа хартия; 185х135 mm

 
 Писмо: среден калиграфски полуустав
	 Локални	(географски)	белези: средногорски тип
 
 Съдържа Псалтир, Месецослов (включени са служби на св. Петка Търновска 
и тропари за св. Иван Рилски, св. Симеон Сръбски и св. Кирил Философ), 
Октоих, Евангелски четива, Богородичен параклис, неделни тропари и конда-
ци, Календар с указания за времето, здравето на човека и зодиакалните знаци, 
Житие на Алексей, човек Божи. Бележка на писача на л.626б с дребен полу-
курсив за годината, месеца и деня на изписване на ръкописа от йерей Авраам 
Димитриевич. Приписка на преден форзац, изработена в кръг с украсени бук-
ви и кръстен мотив от 1793 г. от хаджи Георги от Панагюрище за това, че ръ-
кописът е бил в Йерусалим. Богата  и пищна украса, полихромни плетенични 
заставки и инициали в балкански стил с антропоморфни и флорални мотиви 
и червени растително-геометрични инициали.

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
НР35 (Райнов, Н. Орнамент и буква в сла-
вянските ръкописи на Народната библио-
тека в Пловдив. С., 1925); МС450 (Стоянов, 
М. Украса на славянските ръкописи в 
България. С, 1973); СК466 (Христова, Б., 
Д. Караджова, А. Икономова. Български 
ръкописи от XI до XVIII век, запазени в 
България. Своден каталог. Т. 1. С., 1982)
 
Библиография: 
Ангелов, Б. Старобългарски книжовни сре-
дища. Аджар (Свежен), Карловско (Добавки). 
Карлово. (Книжовната дейност на йерей Аврам 
Димитриевич).//Изв. на НБКМ, 14 (20), 1976, 44-
45; Ангушева-Тиханова, А. Гадателните книги в 
старобългарската литература. С., 1996, 153-154;   
Българска ръкописна книга. Х-ХVІІІ в. Каталог. 
С., 1976, № 242; Василев, В. Към историята на 
т.нар. фонетична дума в българските ръкопи-
си от ХVІІ-ХVІІI век.//Бълг. език, 34, 1984, № 2, 
110-119; Демина,  Е. Тихонравовский дамаскин. 
Болгарский памятник ХVІІ века. Т. 1, С., 1968, с. 

111, 114; Джурова, А. Ислямски влияния върху ук-
расата на българските ръкописи ХV-ХVІІ век.//
Пробл. на изкуството, 1980, № 3, 31-34. (същото В: 
Литературознание и фолклористика. Сборник в 
чест на 70-годишнината на акад. Петър Динеков. С., 
1983, 182-186); Джурова, А. 1000 години българска 
ръкописна книга. Орнамент и миниатюра. С., 1981,  
табл.LХХІІІ, 1053-1068; Караджова, Д. За илюс-
триращите образни инициали в някои ръкописи 
от Котленския книжовен център. – В: Славянска 
палеография и дипломатика. Т. 2, С., CIBAL, 1985, 
с. 227; Караджова, Д. Орнаментиката в ръкописите 
от Котленския книжовен център през ХVІІІ век.//
Помощни  исторически дисциплини. Т.5, 1991, 140-
171; Коцева, Е. Славянски ръкописи в библиотеката 
на Пловдивската митрополия.//Старобългарска ли-
тература, 15, 1984, с. 158, 160; Норовская псалтырь. 
Среднеболгарская  рукопись ХІV века. Ч.І.-ІІ.С., 
1989, с. 16; Петканова, Д. Аврам Димитриевич. – В: 
Старобългарска литература. Енциклопедичен реч-
ник. С., 2003, с. 17; Радославова, Д. Службата за пре-
подобна Петка в българските ръкописи от ХVІІ век. 
– В: Християнска агиология и народни вярвания. 
Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. С., 2008, с. 
129; Райков, Б. Орнамент и миниатюра в български-
те ръкописи XV-XVIII век. С., 1979, ил. ХХІ; Райков, 
Б. Украсата на българските ръкописи от 15-18 век. – 
В: Славянска палеография и дипломатика. Т. 1, С., 
CIBAL, 1980, 213-219; Райкова, М. Към историята 
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Полихромна заставка с антропоморфни мотиви на л.119б

на наименованията на зодиакалните знаци (вез-
ни, водолей).//Старобългаристика/Palaeobulgarica, 
ХХІV, 2000, № 3, 106-115;  Райкова,М. Към исто-
рията на наименованията на годината и на годиш-
ните имена.//Старобългаристика/Palaeobulgarica, 
ХХVІІІ, 2004, № 2, с. 56, 62-63; Стоянов, М. Украса 
на славянските ръкописи в България. С, 1973, с. 
33;  Стоянов, М. Букви и книги. София, 1978, 62-
101; Стоjановиħ, Љ. Стари српски записи и натпи-
си. Кн.3. 1905, с. 402, № 1644; Тончева, Х. За един 
препис на Богоявленски чин в Аврамовия сборник 
от 1674 г.//Археографски прилози, 29-30, 2007-
2008, 373-381; Тончева, Х. Календарът в Аврамовия 
сборник [1674 г.].//Старобългарска литература, 

2008, N 39-40, 220-234; Тончева, Х. Към състава 
на Аврамовия сборник - ръкописен паметник от 
1674 г. от сбирката на Пловдивската библиотека. 
– В: Интеркултурният диалог – традиции и перс-
пективи. Межд. славист. конф. Науч. тр. на ПУ „П. 
Хилендарски”. Т. 46, кн. 1, сб. А - Езикознание. П., 
2008, 117-123; Тончева, Х. Славянските преписи на 
чина “Параклис на Пресвета Богородица” от ХV-
ХVIII век.//Славистика, 3, 2008, 52-61; Уникални 
и ценни издания в Пловдивската народна библи-
отека. П., 2004, 17-18;  Христова, Б., Д. Караджова, 
Е. Узунова. Бележки на българските книжовници 
X-XVIII век. Т. 2. ХVІ-ХVІІІ век. С., 2004, с. 61, № 
327.
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13(70) Четириевангелие, ХІV век
287 листа пергамент; 245х175 mm

 
 Писмо: едър полуустав; среден устав
	 Ръце: 2
 
 Съдържа Евангелия на Матей, Марко, Лука и Йоан, Месецослов - до м. яну-
ари, Показалци. 
 Последните два листа са пришити от друг ръкопис – Евангелие (избор-
но).
 Бележка на писача  на л.264а долу.
 Приписки: на л.104б; на л.223б; на л.277б; на л.1 долу година 1834; на по-
следния лист приписка от 1838 г. за това, че книгата е използвана при обучение 
на градски деца в църквата от йерей Йоан Петревич; на задната кора с бързо-
пис пише друга ръка; по-стара приписка на същото място за манастира “Св.
Врачове” (Кукленски манастир “Св. св. Козма и Дамян”).
 Лентовидна заставка в синьо и охра; Инициали от плътни червени линии  
с острия и пъпки.

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
НР8  (Райнов, Н. Орнамент и буква в сла-
вянските ръкописи на Народната библи-
отека в Пловдив. С., 1925); МС59 (Стоянов, 
М. Украса на славянските ръкописи в 
България. С, 1973)

 
 
Библиография: 
Стоянов, М. Един български културен 
център в Родопите през турската епоха.//
Год. на музеите в Пловдивски окръг, І, 
1954, 255-263; Стоянов, М. Букви и книги. 
София, 1978, 62-101.
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Лл.122б-123а
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22(21) Четириевангелие, трета четвърт на ХVІ век (1565-1575)
237 листа хартия; 305х205 mm

 
 Съдържа Евангелия на Матей, Марко, Лука и Йоан със съдържания и пре-
дисловия на Теофилакт Охридски. Приписки от 1696 г. от йеромонаси и слу-
жещи в Кукленския манастир “Св. св. Козма и Дамян” на първи коричен лист 
а-б, лл.5а, 74а, 117а, 134а, 182а, последен коричен лист. Фронтисписни образи 
на четиримата евангелисти, които седят на столове с книга в ръка, образите 
са предадени в изящен рисунък с много изразителни лица. Квадратни  плете-
нични заставки от кафяво очертани бели ленти с пъпки и чашковидни цветя. 
Инициали от преплетени ленти с възли и пъпки в жълто и червено.

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
ИЙ8 (Йовчев, И. Каталог на книгите в 
Областната библиотека и музей. Пловдив, 
1885); НР27(Райнов, Н. Орнамент и бук-
ва в славянските ръкописи на Народната 
библиотека в Пловдив. С., 1925); МС236 
(Стоянов, М. Украса на славянските ръко-
писи в България. С, 1973)
 

 
 
Библиография: 
Евлогиева-Кацарова, Ц. Към изследване-
то на псалтир НБКМ13 от сбирката на 
Националната библиотека в София.//
Scripta & e-Scripta, 10-11, 2012, 433-447; 
Караджова, Д. Орнаментиката в ръко-
писите от Котленския книжовен център 
през ХVІІІ век.//Помощни  исторически 
дисциплини. Т.5, 1991, 140-171; Коцева, Е. 
Украсата на българските ръкописи през 
ХV-ХVІІ в. –  В: Традиция и нови черти 
в българското изкуство. С., 1976, 68-80; 
Мусакова, Е. Пшински или Лесновски 
евангелия? – В: Beati Possidentes. Юбилеен 
сборник, посветен на 60-годишнината на 
проф. дфн Боряна Христова. С., 2012, 288-
302, ил. 295, 298; Станковић, Р. Рукописи 
српске редакциjе у Народноj библиоте-
ци „Иван Вазов” из Пловдива. Водени 
знаци и датирање. //Археографски при-
лози, 26-27, 2004-2005, 196-197; Стоянов, 
М. Един български културен център в 
Родопите през турската епоха.//Год. на 
музеите в Пловдивски окръг, І, 1954, 255-
263; Стоянов, М. Букви и книги. София, 
1978, 62-101; Varpio, Mirja. In Search of a 
Predecessor to a Ruthenian Tetraevangel. 
Goteborg, 2012.
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Св. апостол и евангелист Лука на л.117б
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46(85) Кръстьов празничен миней, втора половина на ХVІІ век
245 листа хартия; 300х208 mm

 
 Писмо: среден калиграфски полуустав
 Локални	(географски)	белези: средногорски тип
 Ръце: 2
 
 Започва с  IV-та песен от Канона – за Йоаким и Анна, средата на м. сеп-
тември. Писан вероятно от Кръстьо Граматик в Кукленския манастир “Св. св. 
Козма и Дамян”. Полихромни плетенични заставки и инициали в балкански 
стил и червени растително-геометрични инициали.

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
НР43 (Райнов, Н. Орнамент и буква в сла-
вянските ръкописи на Народната библио-
тека в Пловдив. С., 1925); МС409 (Стоянов, 
М. Украса на славянските ръкописи в 
България. С, 1973); СК554 (Христова, Б., 
Д. Караджова, А. Икономова. Български 
ръкописи от XI до XVIII век, запазени в 
България. Своден каталог. Т. 1. С., 1982)

 
 
Библиография: 
Ангелов, Б. Старобългарско книжовно 
наследство. С., 1983, 130-132; Вълчанова, 
С. Още за фонетичната дума в българ-
ските ръкописи от ХVІІ век.//Науч. тр. 
на ПУ „П. Хилендарски”. Т. 40, кн. 1, сб. 
2 – Филология, 2002, 209-220; Годишник 
на Пловдивската народна библиотека за 
1906 г. (Библиографически работи), 1907, 
27-29; Коцева, Е. Славянски ръкописи в 
библиотеката на Пловдивската митро-
полия.//Старобългарска литература, 15, 
1984, 158-159.
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Медальонна заставка с изображение на св. Илия на л.20 
в червена дреха и свитък в ръка
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47(26)  Кръстьов миней за месец май, 1695 г.
102 листа хартия; 305х210 mm

 
 Писмо: среден калиграфски полуустав
 Локални	(географски)	белези: средногорски тип
 
 Съдържа Служби за всеки ден от месеца без синаксарни жития. Писан в 
Кукленския манастир “Св. св. Козма и Дамян” от Кръстьо Граматик. Бележка 
на писача на л.102б и приписка на същия лист с бързопис от 1695 г. за изписва-
нето на ръкописа в Кукленския манастир “Св. св. Козма и Дамян”. Полихромни 
плетенични заставки и инициали в балкански стил.

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
НР36 (Райнов, Н. Орнамент и буква в сла-
вянските ръкописи на Народната библио-
тека в Пловдив. С., 1925); МС410 (Стоянов, 
М. Украса на славянските ръкописи в 
България. С, 1973); СК 476 (Христова, Б., 
Д. Караджова, А. Икономова. Български 
ръкописи от XI до XVIII век, запазени в 
България. Своден каталог. Т. 1. С., 1982)

 
 
Библиография: 
Ангелов, Б. Старобългарско книжовно 
наследство. С., 1983, 130-132; Българска 
ръкописна книга. Х-ХVІІІ в. Каталог. 
С., 1976, № 255 (името на паметника е 
Служебен миней за месец Март); Джурова, 
А. 1000 години българска ръкописна 
книга. Орнамент и миниатюра. С., 1981, 
прил.; Дончева-Панайотова, Н. Аджарски 
книжовници-илюстратори от ХVІІ век. 
Велико Търново, 1998, с. 80; Стоянов, 
М. Един български културен център в 
Родопите през турската епоха.//Год. на 
музеите в Пловдивски окръг, І, 1954, 255-
263; Стоянов, М. Букви и книги. София, 
1978, 62-101; Христова, Б., Д. Караджова, 
Е. Узунова. Бележки на българските кни-
жовници X-XVIII век. Т. 2. ХVІ-ХVІІІ 
век. С., 2004,  с. 64, № 336.
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Полихромна плетенична заставка и инициал на л.2а
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48(42) Миней (месечен), 1695 г.
116 листа хартия; 300х210 mm

 
 Писмо: среден калиграфски полуустав
 Локални	(географски)	белези: средногорски тип
 
 Съдържа Служби за всеки ден от месеца без синаксарни жития. Писан в 
Кукленския манастир “Св. св. Козма и Дамян” от Кръстьо Граматик. Бележка 
с името на писача на л.116б и деня, месеца и годината 1695 на изписване на ръ-
кописа; на л.87б от същата година, но от друга ръка с бързопис за изписването 
на ръкописа в Кукленския манастир “Св. св. Козма и Дамян” по времето на игу-
мена йеромонах Теофан. Украса в балкански стил с полихромни плетенични 
заставки и изящно изработени инициали от геометрично-растителен тип.

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
ИЙ15 (Йовчев, И. Каталог на кни-
гите в Областната библиотека и му-
зей. Пловдив, 1885); НР38 (Райнов, Н. 
Орнамент и буква в славянските ръкопи-
си на Народната библиотека в Пловдив. 
С., 1925); МС411 (Стоянов, М. Украса на 
славянските ръкописи в България. С, 
1973); СК477 (Христова, Б., Д. Караджова, 
А. Икономова. Български ръкописи от XI 
до XVIII век, запазени в България. Своден 
каталог. Т. 1. С., 1982)
 
Библиография: 
Ангелов, Б. Старобългарско книжовно на-
следство. С., 1983, 130-132; Българска ръко-
писна книга. Х-ХVІІІ в. Каталог. С., 1976, 
№ 253; Джурова, А. Ислямски влияния 
върху украсата на българските ръкописи 
ХV-ХVІІ век.//Пробл. на изкуството, 1980, 
№ 3, 31-34. (същото В: Литературознание 
и фолклористика. Сборник в чест на 70-
годишнината на акад. Петър Динеков. С., 
1983, 182-186); Джурова, А. 1000 години 

българска ръкописна книга. Орнамент и 
миниатюра. С., 1981,  табл. LХХVІ, 1100-
1115; Джурова, А. Въведение в славянската 
кодикология. Византийският кодекс и ре-
цепцията му сред славяните. С., 1997, ил. 
410; Джурова, А. В света на ръкописите. 
С., 2007,   с. 207;  Дончева-Панайотова, Н. 
Аджарски книжовници-илюстратори от 
ХVІІ век. Велико Търново, 1998, с. 66, 80; 
Евлогиева-Кацарова, Ц. Художествената 
работа на йерей Йоан в етрополското че-
тириевангелие от 1658 г. – В: Етрополската 
книжовна школа и българският ХVІІ век. 
С., 2010, с. 212; Кожухаров, С. Миней. – В: 
Кирило-Методиевска енциклопедия. Т.2., 
С., 1995, ил. 680; Райков, Б. Орнамент и 
миниатюра в българските ръкописи XV-
XVIII век. С., 1979, ил. ХХІІ; Райков, Б. 
Украсата на българските ръкописи от 15-
18 век. – В: Славянска палеография и ди-
пломатика. Т. 1, С., CIBAL, 1980, 213-219; 
Стоянов, М. Един български културен 
център в Родопите през турската епоха.//
Год. на музеите в Пловдивски окръг, І, 
1954, 255-263; Стоянов, М. Букви и книги. 
София, 1978, 62-101.
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Квадратна плетенична заставка на л.1а,  отстрани композиция от стъбло с 
цветя и птички, тип „дървото на живота“
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49(43)  Кръстьов миней за месец септември, 1696 г.
180 листа хартия; 300х210 mm

 
 Писмо: среден калиграфски полуустав
 Локални (географски) белези: средногорски тип
 
 Съдържа Служби за всеки ден от месеца без синаксарни жития. Писан в 
Кукленския манастир “Св. св. Козма и Дамян” от Кръстьо Граматик. Бележка 
на писача на л.180б с името на книжовника и годината на изписване на ръкопи-
са. Приписка от 1695 г. за изписването на ръкописа в Кукленския манастир “Св. 
св. Козма и Дамян” по времето на игумена йеромонах Теофан. Плетенични 
полихромни заставки и инициали в балкански стил и червени растително-ге-
ометрични инициали.

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
НР39 (Райнов, Н. Орнамент и буква в сла-
вянските ръкописи на Народната библио-
тека в Пловдив. С., 1925); МС412 (Стоянов, 
М. Украса на славянските ръкописи в 
България. С, 1973; Миней (м. Септември) 
на Кръстьо Граматик от 1696 г. непра-
вилно отвежда към сигнатура ПНБ42, 
вместо към ПНБ49); СК479 (Христова, Б., 
Д. Караджова, А. Икономова. Български 
ръкописи от XI до XVIII век, запазени в 
България. Своден каталог. Т. 1. С., 1982)
 
Библиография: 
Ангелов, Б. Старобългарско книжовно на-
следство. С., 1983, 130-132; Българска ръко-
писна книга. Х-ХVІІІ в. Каталог. С., 1976, 
№ 256;  Вълчанова, С. Още за фонетична-
та дума в българските ръкописи от ХVІІ 

век.//Науч. тр. на ПУ „П. Хилендарски”. 
Т. 40, кн. 1, сб. 2 – Филология, 2002, 209-
220; Джурова, А. Ислямски влияния вър-
ху украсата на българските ръкописи ХV-
ХVІІ век.//Пробл. на изкуството, 1980, № 
3, 31-34. (същото В: Литературознание и 
фолклористика. Сборник в чест на 70-
годишнината на акад. Петър Динеков. 
С., 1983, 182-186); Евлогиева-Кацарова, 
Ц. Художествената работа на йерей Йоан 
в етрополското четириевангелие от 1658 
г. – В: Етрополската книжовна школа 
и българският ХVІІ век. С., 2010, с. 208; 
Стоянов, М. Един български културен 
център в Родопите през турската епоха.//
Год. на музеите в Пловдивски окръг, І, 
1954, 255-263; Стоянов, М. Букви и кни-
ги. София, 1978, 62-101; Христова, Б., Д. 
Караджова, Е. Узунова. Бележки на бъл-
гарските книжовници X-XVIII век. Т. 2. 
ХVІ-ХVІІІ век.С., 2004, 64, № 338.
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Полихромна плетенична заставка в синьо, жълто и червено на л.148б
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50(18) Миней (месечен), 1695 г.
178 листа хартия; 295х205 mm

 
 Писмо: среден правилен полуустав
 Локални	(географски)	белези: средногорски тип
 
 Съдържа Служби за всеки ден от месеца без синаксарни жития. Бележка на 
писача на л.14а от 1695 г. за изписването на ръкописа в Кукленския манастир 
“Св. св. Козма и Дамян”. Вмъкнат е 1 л. от друг ръкопис, на който има приписка 
от 1705 г. за посещения в манастира. Приписка на л.40а от м. февруари 1844 г. 
с името Величко Софиянин. Полихромни плетенични заставки и инициали 
в балкански стил, червени растително-геометрични инициали;  маргинални 
орнаменти с растителни и антропоморфни мотиви.

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
ИЙ18 (Йовчев, И. Каталог на кни-
гите в Областната библиотека и му-
зей. Пловдив, 1885); НР37 (Райнов, Н. 
Орнамент и буква в славянските ръкопи-
си на Народната библиотека в Пловдив. 
С., 1925); МС413 (Стоянов, М. Украса на 
славянските ръкописи в България. С, 
1973); СК475  (Христова, Б., Д. Караджова, 
А. Икономова. Български ръкописи от XI 
до XVIII век, запазени в България. Своден 
каталог. Т. 1. С., 1982)
 
Библиография: 
Ангелов, Б. Старобългарско книжовно 
наследство. С., 1983, 130-132; Вълчанова, 
С. Още за фонетичната дума в българ-
ските ръкописи от ХVІІ век.//Науч. тр. 
на ПУ „П. Хилендарски”. Т. 40, кн. 1, сб. 
2 – Филология, 2002, 209-220; Дончева-

Панайотова, Н. Аджарски книжовни-
ци-илюстратори от ХVІІ век. Велико 
Търново, 1998, с. 80; Караджова, Д. За 
илюстриращите образни инициали в 
някои ръкописи от Котленския книжо-
вен център. – В: Славянска палеогра-
фия и дипломатика. Т. 2, С., CIBAL, 
1985, с. 227; Българска ръкописна кни-
га. Х-ХVІІІ в. Каталог. С., 1976, № 254; 
Коцева, Е. Славянски ръкописи в библи-
отеката на Пловдивската митрополия.//
Старобългарска литература, 15, 1984, 157-
158; Стоянов, М. Един български култу-
рен център в Родопите през турската епо-
ха.//Год. на музеите в Пловдивски окръг, 
І, 1954, 255-263; Стоянов, М. Украса на сла-
вянските ръкописи в България. С, 1973, с. 
34; Стоянов, М. Букви и книги. София, 
1978, 62-101; Шнитер, М. Фолклорен еро-
тикон. Т.VІ. Старобългарски текстове. 
Изповедни чинове. С. 1998, 186-199, ил. 
фиг.6.
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92(76)  Часослов, начало на ХVІІІ век
12+160+І листа хартия; 103х75-80 mm

 
 Писмо: дребен и среден правилен и среден неправилен полуустав
 Локални	(географски)	белези: котленски тип
 
 Съдържа Часослов (започва от началото на Повечерницата), Деветте пес-
ни Мойсееви, Катавасии за Господските празници, Месецослов с тропари и 
кондаци за избрани празници през цялата година; включва тропар и кондак 
за св.Петка Търновска (14.Х.). На гърба на предната кора е отбелязано [Ф]или-
пе (вероятно Филибе, дн. Пловдив). Плетенични заставки в балкански стил с 
флорални и орнитоморфни мотиви и червени растително-геометрични ини-
циали  с някои подражания на печатни образци и фолклорната орнаментика.

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
СК698 (Христова, Б., Д. Караджова, А. 
Икономова. Български ръкописи от XI до 
XVIII век, запазени в България. Своден 
каталог. Т. 1. С., 1982)

 
 
Библиография: 
Караджова, Д. Котленският книжовен 
център през ХVІІІ век. Пловдив, 1994, 94-
95, 196.

Лл.44б-45а
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95(209) Котленски сборник, средата на ХVІ век
V+284 листа хартия; 155х100 mm

 
 Писмо: дребен устав;  дребен калиграфски полуустав
 Локални	(географски)	белези: котленски тип за първите пет листа
 
 Съдържа Богородичен акатист, псалми 3-8 с последование; Месецослов и 
тропари за цялата година; Пренасянето на мощите на св. Иларион Мъгленски, 
тропар и два кондака за светеца; на дата 14.02 тропар и кондак за св. Кирил 
Философ; Типик за Великия пост; Часословец. Липсват начални пет оригинал-
ни листа, впоследствие допълнени от поп Стойко (Софроний Врачански) през 
втора половина на ХVІІІ век (при преподвързването на ръкописа, книжовни-
кът е дописал липсващите начални страници). Подвързията е  изработена от 
поп Стойко (Софроний Врачански).

 Литература 
 
Библиография: 
Ангелов, Б. За пет ръкописа на Софроний 
Врачански.//Лит. мисъл, 27, 1983, № 7, 
с. 146;  Караджова, Д. Подвързийната 

украса в Котленския книжовен център 
през ХVІІІ век.//Старобългаристика/
Palaeobulgarica, VІІІ, 1984, № 1, с. 67, обр. 
8, 76; Караджова, Д. Котленският книжо-
вен център през ХVІІІ век. Пловдив, 1994, 
с. 68, 190, 196.

Лл.IV-V
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118(165) Пловдивски дамаскин, ХVІІ-ХVІІІ век
210 листа хартия; 211х183 mm

 
 Писмо: среден правилен полуустав
 Локални	(географски)	белези: котленски тип
 
 Съдържа Словата на Дамаскин Студит за св. Георги, св. Николай 
Мирликийски, за Второто пришествие, за Въздвижение на кръста, за св. 
Димитър Солунски и Рождество Христово; Слово за св. св. Константин и Елена. 
Приписка на л.8б за това, че ръкописът бил притежание на Нончо Стоянов от 
Копривщица; на л.62 имена за помен от Копривщица; на л.157б; на задната 
кора.

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
СК611 (Христова, Б., Д. Караджова, А. 
Икономова. Български ръкописи от XI до 
XVIII век, запазени в България. Своден 
каталог. Т. 1. С., 1982)
 
Библиография: 
Василев, В. Към историята на т.нар. фо-
нетична дума в българските ръкописи 
от ХVІІ-ХVІІI век.//Бълг. език, 34, 1984, 
№ 2, 110-119; Василев, В. Правописна, 
морфологична и лексикална преправ-
ка на словата в Троянския дамаскин.//
Старобългаристика/Pa laeobu lgar ica , 

ХVІІ, 1993, № 4, 72-88; Велчева, Б. 
Показателни местоимения в новобългар-
ските паметници от ХVІІ и ХVІІІ в.//
Изв. на Инст. за бълг. ез., 10, 1964, 159-233; 
Демина,  Е. Тихонравовский дамаскин. 
Болгарский памятник ХVІІ века. Т. 1, С., 
1968;  Демина,  Е. Тихонравовский дамас-
кин. Болгарский памятник ХVІІ века. Т. 
2, С., 1971;  Демина,  Е. Тихонравовский 
дамаскин. Болгарский памятник ХVІІ 
века. Т. 3, С., 1985, с. 55, 92; Мирчева, Е. 
Недамаскинови слова в новобългарските 
дамаскини от ХVІІ век. С., 2001, с. 101;  
Петканова, Д. Библиография на дамаски-
ните у нас и в чужбина.//Изв. Държ. библ. 
„В. Коларов” и Библ. СДУ, 3, 1963, 75-92.
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Л.75а



154(347) Дамаскин и Часослов, средата на ХVІІІ век
257 листа хартия; 160х105 mm

 
 Писмо: среден правилен полуустав
 Локални	(географски)	белези: котленски тип
 
 Съдържа  Катавасия на Рождество Христово, Катавасия на Богоявление, 
Катавасия на Сретение Господне, Катавасия на Благовещение, Катавасия на 
Възкресение, Деветте песни Мойсееви, Богородични тропари за всички дни 
от седмицата, Тропари в неделя, Възкресни и Богородични тропари на VIII-
те гласа, кратък Месецослов без заглавие, в който са отбелязани св. Петка 
Търновска, св. Иван Рилски, св. Сава Сръбски, св. Симеон Сръбски и св. Кирил 
Философ, тропари, кондаци и икоси за неделите от началото на Великия пост до 
Неделята на Вси Светии, Пасхални таблици (с това завършва Часословът и не-
говите добавки и започва Дамаскинът); Слово за Второ пришествие, Дамаскин,  
Мъдрости, кратки поучения, без начало и край. Приписки: на лл.52б (Митко, 
Петре, Радо, Стоиле), 193а (Ивань, Генко, Иото, Бочо, Минко, Пато и още три 
нечетливи имена); на л.110б в полето с по-късен почерк изписана годината 1821; 
на л.257б с ново мастило и съвременен почерк бележка за това, че дамаскинът 
е пазен в къщата на Ат. Чолчев в с. Аджар (дн. с. Свежен, Карловско); на задния 
форзац е имало приписка, но той е отлепен и изчезнал, личат само редовете и 
няколко букви, от които може да се съди, че е от ръката на преписвача. Според 
някои изследователи почеркът в ръкописа е много близо до този на преписвача 
Милко Котленски, но не се покриват напълно. Плетенични заставки и иници-
али в балкански стил с влияние от печатни образци.

 Литература 
 
Предишни описания и сигнатури: 
СК717 (Христова, Б., Д. Караджова, А. 
Икономова. Български ръкописи от XI до 
XVIII век, запазени в България. Своден 
каталог. Т. 1. С., 1982)
 
Библиография: 
Ангелов, Б. Старобългарски книжовни 
средища. Аджар (Свежен) – Карловско.//
Изв. на НБКМ, 12 (18), 1971, 56-57; 

Ангелов, Б. Съвременници на Паисий 
(Нови материали).//Лит. мисъл, 27, 1983, 
№ 4, с. 154; Велчева, Б. Показателни мес-
тоимения в новобългарските паметни-
ци от ХVІІ и ХVІІІ в.//Изв. на Инст. за 
бълг. ез., 10, 1964, 159-233; Годишник 
на Народната библиотека в Пловдив за 
1928-1929 г. (Отдел за ръкописи), 1931, с. 
35; Демина,  Е. Тихонравовский дамас-
кин. Болгарский памятник ХVІІ века. 
Т. 1, С., 1968, с. 26; Дончева-Панайотова, 
Н. Аджарски книжовници-илюстрато-
ри от ХVІІ век. Велико Търново, 1998, с. 
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30; Караджова, Д. Орнаментиката в ръ-
кописите от Котленския книжовен цен-
тър през ХVІІІ век.//Помощни  исто-
рически дисциплини. Т.5, 1991, 140-171; 
Караджова, Д. Влиянието на руската и 
украинската печатна книга върху оформ-
лението и украсата на българските ръко-
писи от втората половина на ХVІІІ и на-
чалото на ХІХ век.//Библиотекознание, 
библиография, книгознание, 2, 1992, с. 
144; Караджова, Д. Котленският книжовен 
център през ХVІІІ век. Пловдив, 1994, с. 
197, 109-110, 203, 206-211, ил.273; Кузидова-
Караджинова, И.  Гномологият Речи из-

брани от древни мъже. //Studia Mediaevalia 
Slavica et Byzantina. Южнославянски ан-
тологии със сентенции през късното 
Средновековие. Т. 2, 2012, 199-206, 221-
227, 235; Петканова, Д. Дамаскините в 
българската литература. С., 1965, с. 243; 
Станчев, К. Новопостъпили ръкописи в 
Пловдивската народна библиотека. – В: 
Славянска палеография и дипломатика. 
Т. 1, С., CIBAL, 1980, 61-64; Radoslavova, 
D. The scribal centre аt the Village of Adzar 
in the 17th century. New data. //Scripta & e-
Scripta, 2, 2004, 291-309.
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 Kouklen School
13(70) Tetraevangelia, 14th c.
22(21) Tetraevangelia, 3rd quarter of 16th c. (1565-1575)
46(85) Krastyo’s  Festal Menaion, second half of 17th c.
48(42) Menaion (monthly), 1695
49(43) Krastyo’s Menaion for September, 1696
50(18) Menaion (monthly), 1695

 Etropole School
3(44) Plovdiv Psalter, 3rd quarter of 16th c. (1550-1560)
27(17) Petar’s Apostle, 1598
66(31) Triodion (Lenten), 16th-17th c., 1632
74(172)  Paschal Triodion (Pentecostarion) 2nd quarter of 17th c.
84(40)  Euchlogion, 1592

 Karlovo-Adjar  School
37(47) Octoechos (Easter), 2nd half of 17th c.
45(86) Priest Avraаm’s Menaion, 1660
73(24) Priest Yovko’s Pentecostarion, 1636
115(138) Priest Avraаm’s Miscellany, 1674

 Kotel School
92(76) Book of Hours (Horologion), the beginning of 18th c.
95(209)  Kotel Miscellany, the middle of 16th c.
118(165) Plovdiv Damaskin (collection of homilies), 17th – 18th c.
154(347) Damaskin  and  Book of Hours,  the middle of 18th c.
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