
Екипна работа 

Ученици 6 В клас,  

III ОУ "Д-р Петър Берон" - Монтана 



Политически и 

културни промени  в 

българското 

общество в края на 

XIV век 

 В края на XIV век българският народ е лишен от 
самостоятелна държава, от подкрепата на 
независимата българска църква. 

 

 Политическият и интелектуален елит на 
страната е унищожен или принуден да мигрира 
зад граница.  

 

 Загасват най-известните книжовни огнища. 

 

 Тежък удар претърпяват и най-значимите 
културни центрове през XIV век - Търново и 
Видин. 



Манастирите - център на книжовния живот през  

 XV – XVII век 

 Книжовният живот през XV-XVII век постепенно се съсредоточава в 

манастирите. Те се издигат като важни центрове на просветата.  

 Просветните хора - църковните служители и манастирски послушници са 

известни с имената "дяци" или "граматици".  

 Те преписват и превеждат книги, съставят сборници. С приписки към 

богослужебните книги съобщават за съдбата на народа под османско 

владичество. 

 Най-важни просветни огнища са Рилския, Софийския и Лесновския манастири. 



 
 Края на XIV и началото на XV век монах Гавраил съставя голям сборник със 

Златоустови слова; 

 монах Мардарий прибавя към преведения от Владислав Граматик Шестоднев, 

обширна приписка.  

 В края на XV и в началото на XVI век рилският монах Спиридон преписва един 

апостол и евангелие.  

 

 

 

 

Изготвил: Венислав Цветанов 

Рилският манастир - просветно огнище   



Владислав Граматик         

Къде е живял: по-голяма част от живота си прекарва в Жеглиговския манастир ”Света 
Богородица”, пребивавал е и в Рилския манастир                                                           

Кога е живял: XV век                                                    

Занятие: духовник и книжовник - преводач, съставител на сборници, преписвач и калиграф 

Дейност: оригинална творба "Разказ за пренасяне мощите на Иван Рилски от Търново в 
Рилския манастир през 1469 г.” Съставя няколко сборника обхващащи съчинения от 
византийски и български автори с включени пространни жития, похвални слова, поучения, 
беседи.   

Принос: Покровителства развитието на книжовната дейност. В творбите са включени 
приписки и бележки, с които автора пояснява термини, уточнява, допълва, критикува. 

Изготвил: Алекс Михайлов  



Димитър Кантакузин 

 Къде е живял: в Ново бърдо, пребивава в 
Рилския манастир  

 Кога е живял: 1343-1383 г. 

 Занятие: книжовник: 

 Дейност:  

Пише - „Житие с малка похвала на Иван Рилски“; 
“Служба на Иван Рилски“; “Похвално слово за 
Димитър Солунски“; „Похвално слово за Николай 
Мириклийски“; „Молитва към Богородица“;  
“Послание до доместик Исай“ – запазено в един-
единствен препис; 

 Принос: Покровителства развитието на 
книжовната дейност. Има верен поглед към 
събитията, търси историческите причини за 
завладяването на България. 

Изготвил: Венета Георгиева 



Поп Пейо 

 Име: поп Пейо 

 Къде е живял:  София 

 Кога е живял: XVI век 

 Занятие: свещеник, български книжовник, виден представител на 

Софийската книжовна школа, 

 Дейност: свещеник в съборната църква „Св. Марина”; автор на житие и 

служба на Св. мъченик Георги Софийски Нови. 

 Принос: Като свидетел на събитията, описва подвига на Св.мъченик 

Георги Софийски Нови - загинал в името на Християнската вяра. В 

творбата си дава кратки сведения за град София.  

 

 

 

Изготвил: Виктория Георгиева 



Матей Граматик 

 Име: Матей Граматик.  

 Къде е живял: София 

 Кога е живял: XVI в. 

 Занятие: книжовник, дякон и ламбадарий на църквата „Св. София 

Сердикийска“  

 Дейност: Пише житие на св. Николай Нови Софийски, убит с камъни от 

турците през 1555 г 

 Принос: авторът дава ценни сведения за историческата обстановка, за 

миналото на град София и тогавашното състояние на града.  Важно място в 

житието е определено на твърдостта и смелостта на българите, които 

запазват своята вяра и народност. 

 Изготвил: Габриел Генчев   



поп Петър 

 Име: поп Петър 

 Къде е живял: с. Мирково, Пирдопско 

 Кога е живял: през XVII век 

 Занятие: свещенник  в с. Мирково 

 Дейност: Негово дело е обширната  приписка с историческо съдържание в т. 

нар. Панагюрски сборник от ХVІ в.. Разположена е в долните полета на 

листове от 1а до 33 б, по един ред на всяка страница, датирана към 1690 г.   

 Принос: Приписката е важен извор за събитията от края на ХVІІ в. Дава 

сведения за войната между Османската и Хабсбургската империя от 1683-

1699 г, за Чипровското въстание от 1688 г. и бедственото положение на 

българското население по това време. Приписката е ценен източник и за езика 

на мирковчани по онова време. 

Изготвил: Георги Стойчев 



Епископ Петър Богдан Бакшев  

 Къде е живял : Чипровци                                                                                            

 Кога е живял  : 1601-1674                                                                                                           

 Занятие:  български католически архиепископ, 

францисканец и книжовник.                                                                                                                                            

 Деиност: 

Автор на: Българска история, озаглавена - „За 

древността на бащината земя и за българските дела“, 

“История на Охрид – столица на България“, Хроника - 

“Моравската мисия на Св. св. Кирил и Методий“, 

„Призренската епископия“ и други.                                                                                   

 Принос:  С огромни заслуги за народностното 

пробуждане на българите през XVII в.. 

 Посещава редица владетели на държави от 

Централна Европа с цел създаване на християнски 

съюз, който да предприеме военен поход срещу 

османските турци за освобождението на България. Изготвил: Дариан Антонов 



Филип Станиславов 

 Къде е живял: Никопол, Османска империя,  

 Кога е живял: 1608 – 1674 г . 

 Занятие: български католически епископ, книжовник и културен деец 

 Дейност: в плевенското село Трънчовица, съгражда граматическо училище с 

изучаване на латиница, латински език, богословски дисциплини и т.н., но също 

така и кирилица. Автор е на „Абагар“ - малка книжка, отпечатана 

в Рим през 1651 г. Оставил е и една непубликувана ръкописна книга от 200 

страници – преведен от латински сборник от XVI в., съдържащ котирани 

текстове на литургии, богато украсен с миниатюри, пише и текстове с 

пътеписен характер -  „Описание на Северна България“ от 1659 г. 

 Принос: издава първата българска печатна книга, която съдържа елементи от 

новобългарския език,  
Изготвил: Делян Цветанов 



 
„Абагар”  

 

 През 1651 г. никополският епископ Филип Станиславов издава в Рим „Абагар”   – 

молитвеник във форма на свитък. 

  Книгата е отпечатана с кирилица на български език със силно влияние на 

черковнославянски и сърбохърватски. 

 Съдържа апокрифни молитви и разкази с религиозен характер.  

  За първи път в „Абагар”  навлизат новобългарски думи.  

 „Абагар” завършва с думите: „Както пчелата събира мед и восък от различни и 

благоуханни цветя, тъй и Филип Станиславов, епископ на Велика България, събра и 

нареди от различни книги на светите отци своя сборен Абагар и го дари на своя 

български народ да го носи при себе си вместо силни мощи. Тоя Абагар бе напечатан 

през 1651 година на 6 май в светия град, където почиват телата на Петър и Павел”. 

 От „Абагар“ днес са запазени 17 екземпляра, един от които е в България, в 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Изготвил: Мария Ахчийска 



Яков Крайков 
 Име: Яков Крайков 

 

 Къде е живял: Каменишка Скакавица 

 

 Кога е живял: през XVII век 

 

 Занятие: Той е български издател, 
илюстратор, гравьор, художник и 
книжовник 

 

 Дейност: Издава книгите "Часослов", 
"Псалтир", сборника "Разни потреби" и 
"Молитвеник"  

 

 Принос: Яков Крайков е първият 
български издател и печатар в 
българската история 

 

Изготвил: Камелия Евтимова 



Извличане информация от писмен исторически извор от XV-

XVII в. 

Представяне 

  Заглавие: “Житие на Св. Георги Нови Софийски”   

  Вид: житие 

  Автор :  поп Пейо                                                                    

  Кога и къде е създаден: Написано е между 1516 и 1518 година в Сердика 

(София). 

 Темата: Животът и мъченията на които Св. Георги е подложен от 

турците,  отказал да приеме турската вяра. 

 Каква информация съобщава: За преследванията и издевателствата на 

които е подложен българският народ в този период. За непреклонния 

български дух и жертвоготовност в името на християнската вяра. 

 

Изготвил: Кристиян Миланов 



Житие на Св. Георги Нови Софийски 



Дамаскини 

 В българския книжовен живот през XVI – XVII в. се появили дамаскините 

– сборници с религиозни и поучителни текстове. 

 Дамаскините били достъпни за четене и разбиране от народа. Написани 

са на използвания навремето книжовен език, с влияние и от народния 

говор.  

 Те внушавали християнските норми и добродетели, разказвали за живота 

на светци и мъченици и допринасяли за сближаването на книжовната и 

народната култура. 

 Възникват в резултат на преводите на сборник „Съкровище“ от гръцкия 

писател Дамаскин Студиш (1558г., съдържа 36 жития и поучения) 

Изготвил: Меги Михайлова 



Дамаскини  
      

Български дамаскини (XVI-XVII в.)  

 Рилският дамаскин 

 Костенецки дамаскин 

 Еленски дамаскин 

 Аджарски дамаскин 

 



Килийни училища 

  В най-оживените книжовни центрове, към манастирите и градските черкви, през 

XV и XVI век са уредени и български килийни училища. В тях светски науки не се 

изучават, а само черковно славянско четмо и писмо, усвояват се калиграфското 

изкуство и църковно пеене. 

 

 През този период килийни училища има в Софийския, в Кратово - Лесновския 

манастир, Рилския и Бачковския манастири. Учители са по-образованите монаси, 

на които е познато преписването на книги. Тук се учат послушници, готвещи се за 

монаси, както и деца от съседни селища, подготвяни за селски свещеници и 

учители. 



 
 През XV–XVII в. българската култура съхранила своята самобитност.  

 Пазител на културните традиции е обикновения български народ, 

семейството, патриархалната община. 

 Духовна опора на българите по време на османското завоевание били 

християнската вяра, езикът,   книжнината и народното творчество.  

 


