
ДОБАВКИ1 

Богослужебни книги 

1.1. Антим, митрополит. Църковниятъ служитель, неговото достойнство и високо 

пастирско служение : Мисли и сѫждения за пастирството споредъ св. св. Йоанъ 

Златоустъ, Григорий Богословъ, Амвросий Медиолански и Московския Митрополитъ 

Сергий и др., съ огледъ къмъ службата на българския пастир / Антим Шивачев. – 

Стамбул, 1926. – 43 с.; 15 см 

С приписки. Съхранява се в храм с. Граматиково. Шаблон за описване № 11 от 14.07.2015 г. В 

изданието (четвърта корица) е публикуван списък на книгите на Антим Шивачев. Годините на издаване в 

списъка се разминават с тези в Български книги, които не са взети от титула (1918). В списъка са налични 

две заглавия, които не са отразени в репертоара – Към нови пътища и нови задачи. Цариград, 1923; Място, 

зачатъци и развой на старата философия. София, 1926. 

2.2. Апостол или ежедневное прочитание от деянията и посланията на св. апостоли: 

Наредени на простоговоримия ни език по системата на гръцкия Апостол за улеснение и 

полза духовна на всичките ни български черковници: с прилежанието и иждивението на 

обществото на манастира „Св. Троица“ при с. Вакъв. – Ямбол, 1900 (печатница 

Светлина). – 336 с.; 22 см 

С бележки на ръка и посвещение. Съхранява се в храм с. Заберново. Шаблон за описване № 10 от 

15.07.2015 г. 

Регистриран в Български книгопис за сто години под № 277. Не е регистриран в репертоара 

Български книги. 

3.3. Апостол: Апостолски четения от неделя Пасха до Велика събота. – София, 1926. – 

619 с.: с ил.; 24 см 

С приписки. Съхранява се в храм с. Граматиково. Шаблон за описване № 1 от 14.07.2015 г. 

4.4. Апостол съдържащ подредени апостолски чтения през всички дни на годината. – 

София: Св. Синод на Бълг. църква, 1926 (печатница и букволеярница П. Глушков). – 619 

с.; 24,5 см 

С ил. на дванадесетте апостоли. Съхранява се в църквата гр. Малко Търново. Шаблон за описание 

№ 4 от 08.07.2015 г. 

С бележки. Съхранява се в храм с. Заберново. Шаблон за описване № 8 от 15.07.2015 г. 

5.5. Апостолски четения за неделните празнични дни: За частно четиво / Бълг. прев. – 

Кюстендил: издание и печат Сл. Дюлгеров, 1922. – 112, VI с.; 22 см 

С приписки. Съхранява се в църквата в гр. Малко Търново. Шаблон за описване № 39 от 08.07.2015 

г. 

                                                           
1 Добавките към репертоара „Български книги“ са организирани в четири списъка: 1. богослужебни книги; 

2. служебни издания; 3. католически издания; 4. други издания. Съставен е отделен списък 5. вариации. 

Библиографските описания са подредени азбучно-хронологично. Номерацията е индивидуална за всеки 

отделен списък и продължаваща за всички списъци. За по-голяма яснота е дадена препратка за всеки запис 

към теренния шаблон. Книгите, при които липсва сведение за годината на издаване, са представени в края 

на всеки списък. Указано е дали книгите са описани в предходни библиографски справочници. Ако не е 

указано изрично, това означава, че те се регистрират за първи път. 

 



6.6. Библия, сиреч Свещеното писание на Вехтия и Новия Завет: Вярно и точно 

преведено от първообразното. – Цариград, 1912 (печатница на Х. Матеосян). – 1230, 2 

[не пагинирани] с.; 15 см 

Съдържа табл. на мерки, теглилки и монети. Съхранява се в църквата гр. Малко Търново. Шаблон 

за описване № 18 от 07.07.2015 г. 

7.7. Каноник с молитви за св. причастие. – София: Св. Синод на Бълг. църква, 1928 

(печатница Бял кръст; Кирилски девически манастир). – 172 с.; 17,5 см 

С приписки и текст за собственост. Съхранява се в храм с. Заберново. Шаблон за описване № 7 от 

15.07.2015 г. 

8.8. Катавасийник: Съдържа катавасийник на всички господски и богородски 

праздници и на някои неделни и празднични дни по триода, с прибавки от полиелеит. – 

София: Св. Синод на Бълг. Църква, 1935 (Държавна печатница). – 98 с.; 22 см 

С приписки и история на екземпляра. Съхранява се в храм с. Граматиково. Шаблон за описване № 

2 от 14.07.2015 г. 

С приписки и бележки. Съхранява се в храм с. Заберново. Шаблон за описване № 4 от 15.07.2015 г. 

9.9. Поптодоров, Манасий. Псалтикен воскресник, сиреч осмогласен учебник, 

съдържащ воскрес като служба и всичките подобни на осмих гласа / от Манасий 

Поптодоров, учител в Софийската духовна семинария. – София: собствено издание, 1914 

(Царска придворна печатница). – 228 с.; 20 см 

Липсват страници. Съдържа списък на спомоществувателите с. 221-228. Принадлежност на 

църквата Св. Успение Богородично (Малко Търново 15.06.1915 г. Съхранява се в църквата гр. Малко 

Търново. Шаблон за описване № 10 от 08.07.2015 г. 

10.10. Служебник. – София: Св. Синод на Бълг. църква, 1924 (Придворна печатница). – 

450 с.: с ил.; 21 см 

Съхранява се в църквата гр. Малко Търново (2 екз.). Шаблон за описване № 25 и № 36 от 08.07.2015 

г. 

Съхранява се в храм с. Граматиково. Шаблон за описване № 14 от 14.07.2015 г. 

11.11. Служебник. – 2. изд. – София: Св. Синод на Бълг. църква, 1928 (Придворна 

печатница). – 546 с. 

С приписки. Съхранява се в храм с. Граматиково. Шаблон за описване № 17 от 14.07.2015 г.  

12.12. Типикон / Прев. от слав. Неофит Рилски. – Велико Търново: издадено от 

Георгиему К. Протоисолтовичему в Константинопол, 1890. – 392 с.; 21 см 

Липсват страници. Съхранява се в църквата гр. Малко Търново. Шаблон за описване № 31 от 

08.07.2015 г. 

13.13. Типикон. – Червен (Русе), 1890. – 395 с. 

Съхранява се в храм с. Граматиково. Шаблон за описване № 16 от 14.07.2015 г. 

14.14. Църковен цветослов. – София: Св. Синод на Бълг. църква, 1929 (печатница Бял 

кръст; Кирилски девически манастир). – 944, I–V с.; 24,5 см 

С печат на храм „Св. Лука“, Заберново. Съхранява се в храм с. Заберново. Шаблон за описване № 

3 от 15.07.2015 г. 



15.15. Часослов / С предг. – Кюстендил: Св. Синод на Бълг. православна църква, 1921 

(печатница Изгрев). – 268 с.: с ил.; 23 см 

Препечатан от руския църковно-славянски Часослов. Съхранява се в църквата гр. Малко Търново. 

Налични 2 екз. Шаблон за описване № 22 от 08.07.2015 г. 

16.16. Часослов. – София: Св. Синод на Бълг. православна църква, 1929 (печатница Бял 

кръст; Кирилски девически манастир). – 218 с.: с ил.; 23 см 

С приписки. Съхранява се в Музеен комплекс Малко Търново, инв. № МТ 114. Шаблон за описване 

№ 1 от 07.07.2015 г. 

17.17. Часослов. – София: Св. Синод на Бълг. църква, 1941 (София: Книпеграф). – 287 с. 

С приписки и печат на храм „Св. Георги“, Мързево. Съхранява се в храм с. Заберново. Шаблон за 

описване № 6 от 15.07.2015 г. 

Без години: 

18. 18. [Апостол] во святой и великий ден Пасхи. – Б.м. г. [по приписки – не по-късно от 

1879]. – 392 с. [броени на ръка]: с ил. 

Интересен обичай за изписване на имената на хората, чели от Апостола в самото издание. Съхранява 

се в църквата в гр. Малко Търново. Шаблон за описване № 21 от 08.07.2015 г.  

19.19. Илларион, митрополит слав. Богородичен акатист с малко повечерие: 

Ръководство. – [22 с. ?]. 

С приписки. Съхранява се в храм с. Граматиково. Шаблон за описване № 8 от 14.07.2015 г. 

20.20. Последование на божествените служби: Приидите поклонимся редовно: За глас 

В-Д. – 142 с. 

С дарствен надпис и година. Съхранява се в храм с. Граматиково. Шаблон за описване № 12 от 

14.07.2015 г. 


