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ABSTRACT 
 

The book describes the contents of the manuscript prayer-book of Veniamin Hilendarets, 

preserved at the Manuscript Collection in the Ivan Vazov National Library in Plovdiv. This 

manuscript has not been researched thoroughly, it is almost unknown in the scientific sphere; 

according to the preserved marginal note the manuscript was written at the Hilendar 

Monastery on Mount Athos. The book contains rare and valuable prayers and incantations 

some of which are of Old-Bulgarian origin; others are a result of a centuries-old euchological 

literary tradition. The scientific conclusions describe the so-called late correction of 

euchological books – a term established in the scientific sphere by the author of this book as a 

result of her long research on this liturgical book.  

There is a computer composition of the text which is as close to the original as possible. A 

lexical index consisting of 21 358 lexical items, presented in alphabetical order, has been 

made with the help of a specially developed for this purpose software programme. The Old-

Bulgarian types of the lexemes are restored in the index; their grammatical parameters as well 

as the frequency of their usage in the text are also present.  
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1838-1839 година“. Университетско издателство „Паисий 

Хилендарски“, Пловдив, 2014 г. 327+96 с. приложени снимки.  

 
РЕЗЮМЕ  

 

В книгата е представено съдържанието на ръкописния требник на Вениамин Хилендарец, 

който се съхранява в Ръкописния отдел на Пловдивската народна библиотека "Иван Вазов". 

Този требник досега не е бил проучван цялостно, почти е непознат в палеославистичната 

наука. Според запазената маргинална бележка ръкописът е създаден в Хилендарския 

манастир на Атон. Книгата съдържа редки и много ценни молитви и заклинания, някои от 

които са със старобългарско потекло, а други са плод на многовековната евхологична 

книжовна традиция. Научните заключения представят т. нар. "късна редакция на 

Евхология" – термин, въведен в науката от авторката в резултат на дългогодишните й 

проучвания на тази литургична книга. 

Компютърният набор максимално точно възпроизвежда оригиналния текст на требника. 

Лексикалният индекс е изготвен с помощта на специално създадена за целта софтуерна 

програма OLD BG INDEX. Той съдържа 21 358 лексикални единици, подредени в азбучна 

последователност. Лексемите са възстановени в индекса в старобългарските си облици, 

представени са граматичните им характеристики и е отбелязана честотата на тяхната 

употреба в текста. 
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