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СЪКРАЩЕНИЯ 

 
Съкращения на библейските книги 

 
Gn 
Ex 
Lv 
Nu 
Dt 
Jos 
Jud 
Ruth 
1Rg 
2Rg 
3Rg 
4Rg 
1Par 
2Par 
Esd 
Neh 
Tob 
Jdt 
Est 
Job 
Ps 
Pr 
Eccl 
Ct 
Is 
Jr 
Ez 
Dn 
Os 
Jl 
Am 
Abd 
Jon 
Mi 

Бит 
Изх 
Лев 
Чис 
Втор 
Нав 
Съд 
Рут 
1Цар 
2Цар 
3Цар 
4Цар 
1Пар 
2Пар 
Езд 
Неем 
Тов  
Юдит  
Ест  
Йов 
Пс 
Прит 
Екл 
Пес 
Ис 
Йер 
Йез 
Дан 
Ос 
Йоил 
Ам 
Авд 
Йона 
Мих 

Книга Битие  
Книга Изход  
Книга Левит 
Книга Числа 
Книга Второзаконие 
Книга на Исус Навин 
Книга Съдии 
Книга Рут 
Първа Книга Царства 
Втора Книга Царства 
Трета Книга Царства 
Четвърта Книга Царства 
Първа Книга Паралипоменон 
Втора Книга Паралипоменон 
Книга на пророк Ездра 
Книга на пророк Неемия 
Книга на пророк Товит 
Книга на пророк Юдит 
Книга Естир 
Книга Йов 
Псалтир 
Книга Притчи Соломонови 
Книга на Еклесиаст 
Книга Песен на Песните 
Книга на пророк Исайя 
Книга на пророк Иеремия 
Книга на пророк Иезекиил 
Книга на пророк Даниил 
Книга на пророк Осия 
Книга на пророк Иоил 
Книга на пророк Амос 
Книга на пророк Авдий 
Книга на пророк Йона 
Книга на пророк Михей 
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Na 
Hab 
So 
Agg 
Zch 
Ma 
 
Mt 
Mc 
Lc 
Jo 
Act 
Ja 
1P 
2P 
1J 
2J 
3J 
Jud 
Rm 
1C 
2C 
Gt 
Eph 
Ph 
Cl 
1Th 
2Th 
1T 
2T 
Tt 
Phm 
Hb 
Ap 

Наум 
Авак 
Соф 
Аг 
Зах 
Мал 
 
Мат 
Мар 
Лук 
Йо 
Деян 
Яков 
1Пет 
2Пет 
1Йоан 
2Йоан 
3Йоан 
Юд 
Рим 
1Кор 
2Кор 
Гал 
Еф 
Филип 
Кол 
1Сол 
2Сол 
1Тим 
2Тим 
Тит 
Филим 
Евр 
Откр 

Книга на пророк Наум 
Книга на пророк Авакум 
Книга на пророк Софония 
Книга на пророк Агей 
Книга на пророк Захария 
Книга на пророк Малахия 
 
Евангелие от Матей 
Евангелие от Марко 
Евангелие от Лука 
Евангелие от Йоан 
Деяния на апостолите 
Съборно послание на ап. Яков 
Първо съборно послание на ап. Петър 
Второ съборно послание на ап. Петър 
Първо съборно послание на ап. Йоан 
Второ съборно послание на ап. Йоан 
Трето съборно послание на ап. Йоан 
Съборно послание на ап. Юда 
Послание на ап. Павел към римляните 
Първо послание на ап. Павел към коринтяните 
Второ послание на ап. Павел към коринтяните 
Послание на ап. Павел към галатяните 
Послание на ап. Павел към ефесяните 
Послание на ап. Павел към филипяните 
Послание на ап. Павел към колосяните 
Първо послание на ап. Павел към солуняните 
Второ послание на ап. Павел към солуняните 
Първо послание на ап. Павел към Тимотей 
Второ послание на ап. Павел към Тимотей 
Послание на ап. Павел към Тит 
Послание на ап. Павел към Филимон 
Послание на ап. Павел към евреите 
Откровение на ап. Йоан Богослов 
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Други съкращения 

abl. ablativus аблатив 
acc. accusativus винителен падеж 
act. activum деятеятелен залог 
add. addit добавено, добавка 
adv. adverbium причастие 
adj. adiectivum прилагателно 

affirm. affirmativus утвърдителен 
aor. aoristus аорист 
bis bis двукратно 
cf. confer сравни 
coll. collectivum събирателно 
comp. gradus comparativus сравнителна степен 
cond. conditionalis условно наклонение 
conj. coniunctio съюз 

conj. adjunct. coniunctio adjunctiva присъединителен съюз 
conj. advers. coniunctio adversativa съюз за противопоставяне 
conj. caus. coniunctio causativa съюз за причина 
conj. comp. coniunctio comparativa съюз за сравнение 
conj. concl. coniunctio conclusiva съюз за следствие 
conj. concess. coniunctio concessiva съюз за отстъпление 
conj. cond. coniunctio conditionalis съюз за условие 
conj. copul. coniunctio copulativa съчинителен съюз 

conj. correlat. coniunctio correlativa съотносителен съюз 
conj. fin. coniunctio finalis съюз за цел 
conj. temp. coniunctio temporalis съюз за време 
conjunct. conjunctivus конюнктив 

dat. dativus дателен падеж 
dual. dualis двойствено число 
f femini generis женски род 

fig. figurative фигуративно, преносно 
fut. futurum бъдеще време 
gen. genitivus родителен падеж 
gr. graecus, lingua graeca гръцки 
imp. imperativus повелително наклонение 

impers. impersonale безлично 
impf. imperfectus минало несвършено време 
ind. indicativus действителен залог 
inf. infinitivus инфинитив 
instr. instrumentalis творителен падеж 
interj. interiectio междуметие 
lat latinus латински 
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loc. locativus местен падеж 
m masculini generis мъжки род 

margin. marginalis, in margine в полето на ръкописа 
med. medium медиум 
n neutri generis среден род 

neg. negativus отрицание 
nom. nominativus именителен падеж 
not. notum, nota бележка 
num. numerum цифра 

num. card. numerale cardinale числително бройно 
num. ord. numerale ordinale числително редно 

oрt. optativus желателно наклонение 
р. persona лице 
par. parallela съответствие 
part. participium причастие 
partic. particula частица 
pass. passivum страдателен залог 
pf. perfectum, perfectivum минало неопределено време 
pl. pluralis множествено число 

poss. possesivus притежателен 
praep. praepositio предлог 
praes. praesens сегашно време 
praet. praeteritum минало време 

pron. demonstr. pronomen demonstrativum показателно местоимение 
pron. indef. pronomen indefinitum неопределено местоимение 
pron. interr. pronomen interrogativum въпросително местоимение 
pron. pers. pronomen personale лично местоимение 
pron. poss. pronomen possesivum притежателно местоимение 
pron. relat. pronomen relativum относително местоимение 

rem. reminiscit напомня 
sg. singularis единствено число 
sec. secundum по, според 
sic sic така 
sup. supinum супин 

superlat. superlativum превъзходна степен 
t. tantum само 
tds. theodiscus, lingua theodisca 

dialecti superioris 
старовисоконемски 

v. aux. verbum auxilliare спомагателен глагол 
v. impf. verbum imperfectum глагол от несвършен вид 
v. pf. verbum perfectum глагол от свършен вид 
var. variantum вариант 
voc. vocativus звателен падеж 




