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БОЙКА МИРЧЕВА  

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ 

 

МЕЖДУНАРОДНИ 

1. 1986 г. Втори международен конгрес по българистика. Симпозиум по 

кирилометодиевистика, доклад “Проблеми при съставянето на корпуса от Кирило–

Методиевски извори” (в съавторство със Сл. Бърлиева). 

 

2. 1990 г. Международна конференция “1080 години от смъртта на св. Наум Охридски” 

в Етрополе, доклад “За една възможна атрибуция на две ранни кирилометодиевски 

произведения”. 

 

3. 1992 г. Трета международна медиевистична младежка конференция в Шумен, 

доклад “Нов препис на Канона за Кирил и Методий”. 

 

4. 1996 г. Международен научен симпозиум “Св. Климент Охридски – живот и дело”, 

доклад “Някои езикови особености на Службата за Кирил Философ”. 

 

5. 2003 г. Международна славистична конференция, организирана от  Философския 

факултет на Братиславския Университет “Ян Амос Коменски,  доклад “Каждый  

первый…” (синкель Савва – автор Службы Кириллу Философу). 

 

6. 2005  г. Бон. Международна конференция Liturgische Hymnen nach byzantinischem 

Ritus bei den Slaven in altester Zeit. Tagung der Arbeitsstelle Bonn der Patristischen 

Kommission der Akademie der Wissenschaften von NRW vom 7.-10 Juni 2005. 

организирана от Патристичната комисия при Германската академия на науките, 

доклад “Служба Св. Клименту Охридскому – еще раз об оригинальной 

древнеболгарской гимнографии”. 

 

7. 2006 г.  Международна конференция "Велика Моравия – Велики Преслав", Шумен, 

16-18.V.2006 г., организирана от Научен център "Преславска книжовна шкила" при 

Шуменския университет, Славянския институт към Чешката академия на науките, 

Кирило-Методиевския научен център при БАН,  доклад: "Константин поп- автор 

на Канона за св. Димитър Солунски" 

 

8. 2007 г.  Международна конференция "Българският език и литература на кръстопътя 

на културите" - Сегед, Унгария, организирана от Сегедския университет, 21-22 май 

2007 г., доклад: "Култът към св. Еразъм Охридски (Формийски) между Изтока и 

Запада" 

 

9. 2007 г.  Международна конференция "Глаголица и кирилица - история и писмени 

паметници", Братислава, Словакия, 6-7 юни 2007 г., ортганизирана от Университета 

"Ян Амос Коменски"– Братислава, Българският културно-информационен център в 

Братислава и Кирило-Методиевския научен център при БАН, доклад: "За един 

късен превод на краткото житие на св. Еразъм Охридски (Формийски)" 
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10. 2007 г. V Международна конференция “Преславска книжовна школа”, Варна 21-23. 

09. 2007, доклад: “Апокрифни елементи в Житието на св. Еразъм Охридски 

(Формийски)”. 

 

11. 2009 Международна конференция "Библейските преводи в славянската традиция и 

кирило-методиевските извори (Варна, 11-14 септември 2009) с доклад: "О втрой 

славянской службе Кириллу Философу" 

 

12.     2009 Международен симпозиум "Търновска книжовна школа", октомври 2009, 

кръгла маса по случай 100-годишнината от рождението на проф. К.М.Куев с 

доклад: "Азбучната молитва и славянските кирило-методиевски извори" 

 

13.     2009 Международна конференция "Кирило-Методиевското културно наследство 

и националната идентичност" (Братислава, 11-14 ноември 2009) с доклад: Службы 

Константину Кириллу и национальная идентичность болгар (ХІІІ-ХVІІ вв.") 

 

14. 2011  ХХ международен конгрес по византийски проучвания, София, 22-27.08. 

2011, кръгла маса „Византийски мисии сред славяните”, доклад „Брегалнишката 

мисия и славянските извори за Кирил и Методий и техните ученици” 

 

15. 2012  Международна конференция „Светци и свети места на Балканите“, СУ 

„Климент Охридски“, 14-16.06.2012 Доклад „Още веднъж за култа към св. Еразъм 

Охридски (Формийски) или има ли смесване на култове в славянската традиция?“   

 

16. 2012 Международна конференция ”Езикът и културата на Словакия в славянски и 

неславянски взаимоотношения”, Михаловце, Словакия, 23-26.10.2012. Доклад „За 

късните преписи на Службата за Константин-Кирил Философ”   

 

17. 2012  Кръгла маса „Издание на кирилометодиевските извори” в рамките на 

Международната конференция ”Библейските понятия в славянската традиция: 

езикови, текстологични и културно-исторически аспекти” - Варна, 02-08.09.2112. 

 

18. 2013  ІІІ Международен Конгрес по българистика, 23-30 май 2013 г., кръгла маса по 

кирилометодиевистика, доклад „Славянските кирилометодиевски извори – описи, 

издания, изследвания“. 

 

19. 2013  Българо-руска конференция „Славянската писменост – идентичност и мисия 

на славянската цивилизация“, СОК „Камчия“, 07.-09.06.2013 г. доклад  „Оригинална 

старобългарска химнография - канони, песни, автори“.    

 

20. 2013  International Conference “Cyril and Methodius: Byzantium and the Word of Slavs”, 

28-30 november 2013, Thessaloniki, Grece, доклад „Корпус списков славянских 

источников о жизни и дела Кирилла и Мефодия и их учеников“  
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21. 2014  Международна научна конференция Писменото наследство и 

информационните технологии El’Manuscript -2014,  Варна, 15-20 септември 2014 

доклад „Преписите на Успение Кирилово в Научния архив на БАН. – сб.V“ 

 

22. 2015  Международен симпозиум „Кирило-Методиевски четения 11-12 май 2015 г.“ 

доклад  „Копия от преписи на житията на архиепископ Методий в научния архив 

на БАН (археографски бележки)“ 

 

23. 2015  Международна конференция във Варна, 3-8 септември 2015 – доклад „Модели 

на приписки в два славяно-румънски преписа на Успение Кирилово“ 

 

24. 2016  Международна конференция Св. Климент Охридски в културата на Европа” 

София, 25-27.11.2016 доклад „Славянските извори за Кирил и Методий и техните 

ученици – хронология, връзки, зависимости“ 

 

25. 2017 ХІ  Международен симпозиум Търновска книжовна школа, октомври 2017, 

доклад „Успение Кирилово в славяно-румънската традиция“.   

 

НАЦИОНАЛНИ: 

26. 1992 г. Българският петнадесети век. Конференция, организирана от 

Археографската комисия при НБКМ, София, 19-21. X. 1992, доклад: “Някои 

текстологични проблеми на Службата за Константин Философ–Кирил в преписи 

от XV в.” 

 

27. 1993 г. Национална конференция “Библията в контекста на православните народи”, 

организирана от Обществото за изучаване на славянската старина, Копривщица, 

доклад “За някои библейски мотиви и сравнения в Службата за Константин–

Кирил и в Канона за Кирил и Методий”. 

 

28. 1993 г. Интердисциплинарен колегиум по стара българска литература по случай 

1100–годишнината от Преславския събор и в памет на акад. П. Динеков, доклад 

“Някои структурни особености на преписите на ранната Служба за Константин–

Кирил Философ”. 

 

29. 1993 г. Младежки четения, организирани от Центъра за византийско-славянски 

проучвания, доклад “За един късен препис на Службата за Константин–Кирил 

Философ”. 

 

30. 1994 г. Българският шестнадесети век. Конференция, организирана от 

Археографската комисия при НБКМ, доклад “За един препис на Службата за 

Константин Философ–Кирил от XVI в.” 

 

31. 1994 г. Втори интердисциплинарен колегиум по стара българска литература и 

култура в памет на акад. П. Динеков, доклад “Из текстологията на Службата за 

Кирил”. 
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32. 1997 г. Българският XVII век. Конференция, организирана от Археографската 

комисия при НБКМ, доклад “Преписът на Службата за Кирил в Погодин 323 от 

XVII в.” 

 

33. 1997 г. Трети интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и 

култура в памет на акад. П. Динеков, доклад “Преписът на Службата за Кирил в 

сбирката на А.И.Хлудов № 164”. 

 

34. 2000 г. Десети Интердисциплинарен симпозиум по старобългарска литература и 

култура, октомври 2000г. доклад на тема: „Острожницките пергаментни листове 

и каноните за Димитър Солунски. 

 

35. 2001 г. Единадесети Интердисциплинарен колегиум по стара българска литература и 

култура в памет на Ст. Кожухаров, ноември 2001 г., доклад  “За Службата за Кирил 

и за нейният автор”. 

 

36. 2002 г. Кирило-Методиевски четения, посветени на 100-годишнината от рождението 

на проф. К. Мирчев, доклад: “Канонът за св. Димитър Солунски и някои въпроси 

около култа към Солунския чудотворец”. 

 

37. 2002 г. Дванадесети Интердисциплинарен колегиум по стара българска литература и 

култура в памет на Ст. Кожухаров, ноември 2002 “За автора на Канона за Димитър 

Солунски” 

 

38. 2005 г. ХХV Юбилейни Кирило-Методиевски четения, 9-10 май 2005, организирани 

от СУ "Климент Охридски", доклад "Някои проблеми около култа към св. Еразъм 

Охридски (Формийски)". 

 

39. 2005 ХІV интердисциплинарен колегиум по стара българска литература и култура, 

организиран от Института за литература при БАН, доклад "За автора на Канона за 

Димитър Солунски" . 

 

40. 2006 г. ХV интердисциплинарен колегиум по стара българска литература и култура, 

организиран от Истнинута за литература при БАН, доклад: "Някои бележки 

относно оригиналния състав на Службата за Обретение на мощите на св. 

Климент, папа Римски." 

 

41. 2010 Национална конференция „1100 години от смъртта на св. Наум Охридски”, 

16.06.2010 г. ЦУ на БАН, доклад „Непроучени преписи на Канона за Въведение 

Богородично”. 

 

42. 2013  Четения в памет на проф.  дфн Румяна Павлова, СУ „Климент Охридски“, 20. 

06. 2013 г.  доклад „За ръкописната традиция на Успение Кирилово“  

       

43. 2017 Collegium Cyrillomethodianum „Успение Кирилово и неговите влахо-молдавски 

преписи“  


