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Излезли са пет предварителни екземпляра 
от дългоочаквания каталог на микрофил-
мите от славянски ръкописи, съхранявани 
в Хилендарската научна библиотека към 
Центъра за средновековни славянски про-
учвания при Държавния университет на 
"Кълъмбъс, щат Охайо. Представеният в 
два тома каталог включва кратко и точно 
описание на 1842 микрофилма на ръко
писи, конто са събрани от около 20 частни, 
обществени и манастирски сбирки от Атон, 
България, Ватикана, Израел, Италия, 
САЩ, Синай, Унгария, Швеция, Югосла
вия и др. Най-голямата част от описаните 
ръкописи (около 80 процента) са от Света 
гора, сред конто е и пълната ръкописна 
съкровищница на Хилендарския манастир. 

Микрофилмирането на толкова много 
пръснати по света ръкописи и каталогизи-
рането на събраните филми е несъмнен 
принос за световната наука и култура, 
извършен от директора на Центъра Пред-
раг Матеич и неговата сътрудничка Хана 
Томас. По този начин едно голямо по 
обем средновековно богатство е съхране-
но за поколенията и е направено достъпно 
за учени от целия свят. Хилендарската 
изследователска библиотека става един от 
важните центрове на световната слависти
ка, а дългогодишните усилия на фами-
лията Матеич са увенчани с едно по
лезно и непреходно дело. Този каталог 
на славянски ръкописи по света пред-
ставя пръв опит да се събере пръсната и 
разнородна информация. Научната стой-
ност на каталога се повишава от факта, 
че той съдържа както резултати от досе-
гашни изследвания върху включените пис-
мени паметници, така и нови наблюдения 
върху тях на учените в Кълъмбъс. Към 
тях са добавени и резултати от изследвания 
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на слависти, предимно от Югославия и 
България, конто през последните години 
посетиха Кълъмбъс и работиха с микро-
филмовата сбирка в Хилендарската изсле
дователска библиотека. Тази възможност 
им бе предоставена от ръководителите на 
Университета в Кълъмбъс и най-вече от 
проф. Матея Матеич, д-р Предраг Матеич 
и техните любезни сътрудници. Направе-
ният каталог е едно добро начало и пример 
за сродните института по света за обнарод-
ване на съхраняваните от тях микрофил-
мови колекции. 

Данните на католога са подредени и 
подбрани според най-новите информацион-
ни изисквания, пригодени за компютърна 
обработка. Изданието с придружено от 
Увод, в който е разказана историята на 
микрофилмовата сбирка и създаването на 
Хилендарската изследователска библиоте
ка, обяснени са принципите за системати
зация на данните в каталога и начините за 
ползуването му. В края на втория том е 
включен списък-индекс на заглавията на 
микрофилмираните и каталогизираните ръ
кописи. Кратко и по унифициран начин 
(наложен и от нуждите на компютърната 
обработка) са направени статиите за всеки 
ръкопис (микрофилм). Горе над всяка ста-
тия е посочена сигнатурата със съкратено 
название на ръкописната сбирка, в която 
писменият паметник се съхранява, даде-
ни са заглавие, съобразено със съдържа-
нието на ръкописа, дата, брой на листове-
те и техният размер. След това са сведе-
иията за самия микрофилм — времето на 
неговото постъпване в сбирката. Следва 
кратко описание на ръкописа — местона
хождение, съдържание, приписки, орна
ментация, писачи, писмо, език, правопис, 
ктитори, данни за битието на ръкописа, 
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правата за ползуване на микрофилма (за-
що тук?), водни знаци, подвързия, стар 
номер и друга сигнатура. Накрая са посо-
чени данни, конто ориентират читателя 
при работата му с микрофилма. Трябва 
да се добави, че при наличие на оригинал-
но заглавие то е посочено също в статията. 
Данните, конто са включени във всяка 
статия, са премислени добре, сведенията са 
дадени лаконично и стремежът на съста-
вителите е бил те да бъдат построени на-
всякъде по един и същ образец. По този 
начин каталогът постига своята цел да 
бъде максимално полезно за работа изда
ние. 

Принципът за единство на информация-
та се нарушава главно при сведенията за 
езика и правописа. Така например при 
някои ръкописи има означение на езика 
горе след заглавието и втори път в самия 
текст, в други — само в текста. Уточнение-
то сръбска рецензия, българска рецензия, 
руска рецензия се отнася до правописа, а 
не до езика и затова няма място в рубри-
ката език. Употребата на термин рецен
зия за език е довело до грешки от типа 
на отнасянето на ръкописи от Софийско и 
Кюстендилско (с рашки и ресавски право-
пис) като сръбски по език. Определеиието 
на езика и правописа, особено за късния 
период, когато евтимиевско-ресавският 
правопис се разпространява до Елена и 
Дряново, изисква специални проучвания, 
конто не са задача на изработения ката
лог. Затова препоръката ни е да се избяг-
нат обобщителни характеристики и лока
лизации. Може би е по-добре да фигурират 
Свместо рецензия^ термини като рашки 
правопис, ресавски правопис, среднобъ нар
еки правопис, риски правопис или просто 
юсов и безюсов правопис — за южнославян-
ските ръкописи и руски безюсов — за източ-
нославянските. 

Представеният каталог е резултат не 
само на събирателска и съетавителска ра
бота. Голямата му научна стойност се 
дължи и на самостоятелните проучвания, 
направени от авторите. Подобии самостоя-
телни изеледвания обаче по отношение на 
езика на настоящия етап не са необходими. 
В археографската работа посочването па 
езика и правописа на даден писмен памет-
ник е само предварително насочващо имеп-

на материала, който трябва да бъде изсте 
ван. Нерядко този проблем се усложняв" 
от наличието на различии части и почеоии 
в даден кодекс, чието проучване поставя 
допълнителни задачи. Съвсём правилно ав 
торите на каталога са се насочили към пол" 
робно и цялостно описание на съдържание-
то на всеки ръкопис (една трудна задача" 
с която те са се справили отлично) и къ'ы 
съвсем кратки лингвистични определения 

В описанието на данните за ръкописите 
липсва графично отделяне на рубриките 
вследствие на което се получава впечатле
ние™ за слята информация. При една бъ-
деща редакция би могло да се помисли за 
структуриране, което би улеснило повече 
работата с каталога. 

По отношение на кодикологичните дан
ни и украсата на ръкописите е използувана 
най-вече информация от сыцествуващите 
вече каталози и описи на сбирките, пра-
вени от различии по квалификация учени. 
Това е довело до липса на пълна единност 
при данните в тези рубрики. Точно тук е 
прибягнато до аналитично описание, без 
определяне на стила и типа орнамент, което 
в известна степей намалява неточноетта. 

Каталогът поставя и въпроса за необ-
ходимоетта от списък на основната литера
тура, която е използувана в описанието 
на ръкописите. Непълните библиографски 
данни на използуваните описи понякога 
затрудняват работата с това ценно изда
ние. 

Накрая бихме искали да подчертаем 
важния научен принос на съетавителите 
на каталога при работата с текстовете в 
описаните писмени паметници — разкрива-
пето на съетава на големите кодекси, иден-
тифицирането на авторството на някои от 
тях, уточняването на писачи, имена, дати 
и пр Пред нас е едно ценно помагало за 
изучаването на славянското ръкописно на
следство и ние се надяваме, че изнесената 
информация за микрофилмовото богат
ство на Хилендарската изеледогателска 
библиотека ще даде начало за интензивен 
микрофилмов обмен съе сродни звена, кое
то ще обогати и вече създадения Център 
в Кълъмбъг. Очакпаме, че петте екземпля-
ра са само начало на един необходим за 
подобно издание по-голям тираж. 
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