


„Библиотека Атониада” е замислена като
поредица издания с научна и образователна
цел в областта на духовното и културно-
историческото наследство. Нейната духовна
мисия е да приобщава към ценностите на
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мисия е да приобщава към ценностите на
християнството; нейната образователна мисия
е да съхрани културната памет и да доближи
до текстове и образи, които са оказали и
продължават да оказват въздействие при
формиране на нашия светоглед и на нашата
идентичност.



Названието на библиотеката е задължено в
голяма степен на ролята и мястото на Света
Гора – Атон в тези процеси и връзките с
българската култура, особено след 13. век,
поради което във всички издания е отделено
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поради което във всички издания е отделено
специално място на светогорското духовно и
културно наследство.



„Библиотека Атониада” предлага тематични
издания, които – чрез словесния и визуален
разказ за отделен светия – показват сложните
и значими взаимодействия между словесност,
изобразително изкуство, религия, власт, а в
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изобразително изкуство, религия, власт, а в
по-нови времена и национална идентичност.
Всички издания в поредицата са от типа
„албум”: съдържат една обособена част с
изображения на съответния светия (икони,
стенописи, миниатюри, гравюри, барелефи,
мощи), и уводен текст – студия (за по-
цялостно контекстуално възприемане на
изображенията).



„Библиотека Атониада” стартира през 2015 г. с
изданието „Свети Георги: великомъченик,
победоносец и чудотворец”. Освен това
издание са публикувани още: „Свети Никола:
светител, спасител и чудотворец” (2016) и
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светител, спасител и чудотворец” (2016) и
„Свети Иоан: Господен предтеча и кръстител”
(2016). През юли 2017 предстои да излезе
четвъртият том от поредицата, посветен на
света Мария Магдалина. Библиотека
“Атониада” е предвидена в 12 тома.



СЪДЪРЖАНИЕ НА БИБЛИОТЕКА „АТОНИАДА”:
ТОМ 1: СВЕТИ ГЕОРГИ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК, ПОБЕДОНОСЕЦ И ЧУДОТВОРЕЦ

� Изданието е посветено на светия великомъченик, чудотворец и победоносец
Георги и е предназначено за всички, които разбират смисъла на неговия
подвиг в името на Христа. То съдържа 155 изображения на св. Георги
(икони, стенописи, миниатюри, гравюри, барелефи, коливо, мощи) и уводен
текст (за по-цялостно контекстуално възприемане на изображенията).

Съществуват хиляди изображения на свети Георги, които човешката култура
е съхранила в продължение на векове. Част от тях препращат към места,

които са традиционно свързвани с него – родната Кападокия; мястото,

6666

които са традиционно свързвани с него – родната Кападокия; мястото,

приютило мощите му – Лида Палестинска; Константинопол... В по-късни
времена култът към него и възможностите за идентификация чрез подвига
на светията приобщават нови и нови градове и държави от няколко
континента. Тяхното посочване е по-лесно постижимо за словото, отколкото
за образа. Ето защо изображенията в този албум са съзнателно ограничени.

Същевременно те не просто показват Светите места и местата български, а
ги свързват, при това по естествен начин. Албумът има свое логично ядро:

Славянобългарския Зографски манастир „Св. Вмчк Георги Победоносец” в
Света Гора – Атон, избран от самия светец като място за увековечаване и
умножаване на подвига. Преобладават изображенията от Света Гора – Атон
(представени са 15 Светогорски обители, като най-много са тези от
Зографския манастир) и Светите места (ранните църкви в Лида, Мадаба,

Джераш, Маалуля, Кападокия и Константинопол).



СЪДЪРЖАНИЕ НА БИБЛИОТЕКА „АТОНИАДА”
ТОМ 2: СВЕТИ НИКОЛА. СВЕТИТЕЛ, СПАСИТЕЛ И ЧУДОТВОРЕЦ

� Изданието е посветено на светия спасител и чудотворец Никола и съдържа
190 изображения на светеца (икони, стенописи, миниатюри, гравюри,

барелефи, мощи) и уводен текст (за по-цялостно контекстуално
възприемане на изображенията). Съществуват хиляди изображения на
свети Никола, които човешката култура е съхранила в продължение на
векове. Част от тях препращат към места, които са традиционно свързвани с
него – родната Ликия; мястото, приютило мощите му през последните векове
– Бари... В по-късни времена култът към него и възможностите за
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– Бари... В по-късни времена култът към него и възможностите за
идентификация чрез подвига на светията приобщават нови и нови места.

Верен на идеята да акцентира върху Светогорското културно наследство,

албумът най-напред обособява ядро около светогорските обители
„Преподобни Григорий”, „Ставроникита” (със Съборни храмове, посветени на
светеца като място за увековечаване и умножаване на подвига), Зографския
манастир „Св. Вмчк Георги Победоносец” и скита „Св. Пророк Илия”. Като
своеобразен център в албума е обособен и последният дом на светията –

град Бари (катедралата с мощите на светеца и пинакотеката). Поради
характера на връзките със Света Гора – Атон, българските църкви и
манастири са представени в албума най-вече чрез две епархии –

Неврокопска и Софийска. В изданието са включени и изображения от
музейни сбирки, както и от Боянската църква (посветена на св. Никола и св.

Пантелеймон).



СЪДЪРЖАНИЕ НА БИБЛИОТЕКА „АТОНИАДА”
ТОМ 3: СВЕТИ ИОАН. ГОСПОДЕН ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ

� Изданието е посветено на св. Иоан – Господен Предтеча и Кръстител.

Съдържа 250 изображения на светеца (икони, стенописи, миниатюри,

гравюри, барелефи, мощи) и уводен текст (за по-цялостно контекстуално
възприемане на изображенията). Името и делото на Предтечата разгръщат
необятна вселена пред всеки, който се заеме с тях. Текстовете и
изображенията, свързани с него, са трудно изброими, макар че човешката
култура е съхранила през вековете немалка част от тях. Те препращат
читателя към места, които са традиционно свързвани с Предтечата – от
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читателя към места, които са традиционно свързвани с Предтечата – от
родния Ейн Керем (днешен Израел), през мястото на Христовото Кръщение
във Витания отвъд Иордан (днешна Йордания) до мястото на трагичната му
смърт в Махерон (днес Мукауир, Йордания). Траекторията на безценните му
мощи в историята на християнството, но най-вече през Средновековието,

допълва тези места с десетки други, които до ден днешен си оспорват
правото да претендират, че съхраняват автентични останки от Господния
Предтеча и Кръстител. Верен на идеята да акцентира върху Светогорското
културно наследство, албумът най-напред обособява ядро около
светогорските обители „Дионисий, (със Съборен храм, посветен на светеца
като място за увековечаване и умножаване на подвига) и Зографския
манастир „Св. Вмчк Георги Победоносец” (с параклис, посветен на
Рождеството на Предтечата). Като друг своеобразен център в албума е
обособен Катедралният храм „Св. Иоан” във Валета, Малта.



„Света Мария Магдалина” е четвъртото издание от поредицата в библиотека
„Атониада”. Името и делото на светицата са знакови за множество процеси
както в самата история на християнството, така и в историята на културата;

свързвани са с реални места и текстове, но и с въображаеми или все още
недоказани светове. Верен на идеята да акцентира върху Светогорското
културно наследство, албумът най-напред обособява ядро около
светогорските обители „Симонопетра”, (светицата е със статут на ктитор на
светата обител, тук се пазят нейни мощи и нейни изображения; манастирът

СЪДЪРЖАНИЕ НА БИБЛИОТЕКА „АТОНИАДА”
ТОМ 4: СВЕТА МАРИЯ МАГДАЛИНА. АПОСТОЛ ЗА АПОСТОЛИТЕ
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светата обител, тук се пазят нейни мощи и нейни изображения; манастирът
е свързан с различни богослужебни и документални издания, свързани с
Мария Магдалина) и Зографския манастир „Св. Вмчк Георги Победоносец”

(който също съхранява мощи на светицата и нейни изображения и също
предлага богослужебно издание за нея). Поради характера на връзките със
Света Гора – Атон, българските църкви и манастири са представени в
албума отново най-вече чрез две епархии – Неврокопска и Софийска. В
изданието са включени изображения от български музейни сбирки, а поради
вековно установените връзки на западната традиция със светицата,

отвеждащи към Франция, албумът предлага нейни изображения от френски
църкви и музеи.




