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„Агиославика“: дигиталното издаване на Станиславовия чети-миней
Диана Атанасова
Станиславов чети-миней, дигитално издание, средновековни ръкописи

Hagioslavica: The Digital Editing of the Stanislav Menologion
Diana Atanasova
The principal task of the project “Reconstruction of the Preslav Hagiographical
Collections: Publication and Research of the Stanislav Menologion”, financially
supported by the Bulgarian Science Fund (DMU 03/ 19, 12.12.2011), is the preparation and publication (both digital and in print) of and research on the Stanislav
menologion. The Hagioslavica webpage has been developed in a way that the information available could be regularly updated and elaborated not only with some
news related to the project but also with additional content, including further manuscripts and metadata on them.

Докладът представя целите и постигнатите резултати от работата по проекта
„Реконструкция на преславските агиографски сборници: Издание и изследване
на Станиславовия чети-миней (менологий)“ (ДМУ 03/19, 12.12.2011), подкрепен
от Фонд „Научни изследвания“ към МОМН1.
1. Станиславовият чети-миней
Станиславовият чети-миней е календарен сборник за празничните дни от
първата четвърт на църковната година (септември-ноември). Макар да е препис
от XIV в., ръкописът съхранява старинен пласт от текстове, които са били
възпроизведени приблизително във вида, в който са възникнали още в старобългарската епоха, което го прави ценен извор за изследване на преславските
преводи и позволява сравнително достоверна реконструкция на състава на календарни сборници, съставяни и превеждани по времето на Златния век на
българска книжовност и култура.
Този ценен паметник все още не е издаден. Публикувани са само отделни текстове от неговия състав, които се подчиняват на различни едиционни принципи.

1

Проекът се разработва от екип от млади изследователи в състав: д-р Диана Атанасова
(СУ „Св. Климент Охридски“) — ръководител на проекта; д-р Ирина Кузидова (ИЛ —
БАН); д-р Анета Димитрова (СУ „Св. Климент Охридски“); д-р Любка Ненова (ЮЗУ
„Неофит Рилски“); докт. Цветомира Данова (КМНЦ — БАН); докт. свещ. Козма (Красимир) Поповски (КМНЦ — БАН, БПЦ). Партньори: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, организация „Проектория” и СУ „Св. Климент Охридски“.
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2. Проектът за издаването на Станиславовия чети-миней
В основата на проекта стои идеята да се реализира както традиционно (в
книжно тяло), така и дигитално (електронно) дипломатическо издание на този
ценен ръкопис.
Работата по електронно базираното дипломатическо издание ще се реализира
като втори етап на проекта. При разработването му ще се следва моделът на други издания на кирилски паметници (като Codex Suprasliensis и Bdinski sbornik),
разработени и поддържани от проф. Дейвид Бирнбаум (Университет Питсбърг,
САЩ)
3. За сайта Hagioslavica
„Агиославика“ (http://hagioslavica.com) е замислен като развиващ се проект,
чиято цел е да направи достъпно със средствата на новите технологии средновековното славянско агиографско наследство. За начало е представен Станиславовият чети-миней. На страницата се дава достъп до дигитални копия на всички
страници от ръкописа, придружени с кодикологични и библиографски сведения.
Онлайн изданието на Станиславовия чети-миней е уникално, защото за пръв път
неиздаденият дигитализиран ръкопис, придружен с критически апарат и библиографски сведения за всеки един от текстовете, към което скоро ще бъде добавен
и разчетен текст, е достъпен онлайн.
Сайтът има двуезичен интерфейс — на български и на английски.
3.1. Дигиталните снимки
Всяка една от 740-те снимки от страниците на ръкописа е свободно достъпна
на сайта. Снимките се излагат със специалното разрешение на Националната
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, на която принадлежат авторските права
на ръкописа и на дигиталните изображения.
3.2. Навигация
В менюто има четири основни опции, зад които стои различна по тип информация. Най-същественият дял от информацията е зад бутона „Ръкописи“. В настоящия си вид на страницата е представен само Станиславовият чети-миней,
но сайтът е разработен така, че дава възможност за допълване и обогатяване с
още ръкописи. В бъдеще ще е възможно да бъдат визуализирани и други ръкописи с агиографско съдържание, представителни за същата традиция. Поради големия обем на Станиславовия чети-миней той е разделен на три части (които условно са наречени „книги“) — „Станиславов чети-миней I. Септември“, „Станиславов чети-миней II. Октомври“ и „Станиславов чети-миней III. Ноември“
(фиг. 1).
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3.3. Метаданни
В падащото меню „Кодикологично описание“ под заглавието на всяка от трите книги стои идентична информация, отнасяща се за ръкописа като цяло. Тя е
съобразена с нормите за систематично описание на ръкописи и включва информация за: материала, обема, подвързията, размера на страницата и на текстовото
поле, оформлението на страницата (в случая двуколонно разположение на текста), тип писмо и правопис, писачи, датировка, произход на кодекса и синтезирана допълнителна информация за ръкописа относно неговото състояние и особеностите на състава. Описанието е направено специално, за да придружава онлайн
базирания дигитализиран ръкопис. В него информацията, дадена в Описа [Кодов,
Стоянов 1964: 246–252], е актуализирана и е съобразена с новите изследвания
върху кодекса2.

Фиг. 1

Всяка отделна „книга“ („Станиславов чети-миней I. Септември“, „Станиславов чети-миней II. Октомври“ и „Станиславов чети-миней III. Ноември“) е
достъпна на страница, структурирана по следния начин: отдясно се визуализира
изображението, а отляво то е съпроводено от информация съответно за заглавието на текста, листовете, на които е разположен, incipit, explicit, справки и библиография.
Най-отгоре стои названието на книгата (например „Станиславов чети-миней I.
Септември“), следва рубриката „Глави“, а под нея „Страници“. Падащо меню
дава възможност да се отиде директно на 1) търсената статия („глави“) или 2) на
желаната страница („страници“) (фиг. 2).
2

Кодикологичното описание е изработено от Диана Атанасова.
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Падащото меню визуализира само статиите, които се включват в съответната
книга. Например книгата „Станиславов чети-миней I. Септември“ обхваща общо
22 текста, заглавията на които са видими, като се отвори падащото меню „Глави“. За да се отвори текст от октомврийския дял на ръкописа, трябва да се премине към следващата книга от менюто „Ръкописи“. На същия принцип работи и
менюто „страници“. Когато е отворен определен текст, падащото меню на „страници“ визуализира само онези страници, които обхваща конкретният текст.

Фиг. 2

Описанието на всяка една от статиите включва информация за: заглавието на
текста в ръкописа, начало (incipit) и края (explicit). Описанието е ново, направено
специално за сайта и не повтаря вече публикувани в описите и справочниците
описания3 (фиг. 3).
Всяка статия се съпровожда от „Справки“ и „Библиография“. Под „Справки“
стои информация: (1) за гръцкото съответствие на текста, идентифицирано в
Bibliotheca Hagiographica Graeca [Halkin 1957] и (2) за славянската версия на този
текст според Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica [Иванова 2008]. В първия
случай се дава номерът на гръцкия текст по BHG, във втория, тъй като текстовете
нямат единна номерация, се дава номер на съответния текст и страницата, на
която е описан в BHBS. Тези справки са връзка към две електронни бази данни — “Pinakes” — на гръцки ръкописи, които съдържа текстът, описан под този
номер, и “Versiones Slavicae”, където електронно е базирана информацията от
каталога Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica (BHBS) (фиг. 4).
3

Описанието е изработено от Д. Атанасова.
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Фиг. 3

Фиг. 4

Под „Библиография“ в йерархичен ред се дава информация за: издание на
гръцкия оригинал на конкретния текст (ако има такова); издание на славянския
текст (версията от ръкописа) и едва след това следва информация за изследвания
върху конкретния славянски текст или негови версии (а не общо върху текста).
Ако заглавие от посочените в библиографията се открива в електронен вид в ин153
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тернет, то тогава то е линк към съответното място в мрежата, където е базирано.
Например в горното изображение се вижда, че е цитирано издание на гръцки
текст според Acta Sanctorum, чиито томове са достъпни онлайн в pdf формат.
Линкът отвежда не просто до интернет страницата с томовете Acta Sanctorum, а
до точно определения том, в който е изданието на текста, и към точните страници, на които е отпечатан. И така, събраните библиографски сведения, отнасящи
се за всеки конкретен текст от ръкописа, са изложени по такъв начин на уебстраницата „Hаgioslavica“, че да е максимално лесно и бързодостъпно използването
им.
В заключение: Агиославика е сайт, който с възможностите на съвременните
технологии дава достъп до културното ни наследство. Той е разработен така, че
Станиславовият чети-миней да се визуализира чрез висококачествените дигитални снимки, придружени с кодикологични и библиографски сведения. Към тях
скоро ще бъде добавен и разчетеният текст в електронен формат.
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