
КИТРОСКА, КАТЕРИНСКА И ПЛАТАМОНСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ 

СОЛУНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „МАКЕДОНИЯ“ 

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКОВНА ОБЩНОСТ В СОЛУН 

Ви канят да вземете участие в 

МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО ПСАЛТИКИЙНО1 УЧИЛИЩЕ  

Църковен пансион в предградието „Зворонос“2 Катерини 

25 юли – 02 август 2020г. 

 

 

1. ОПИСАНИЕ И ЦЕЛ 

2. ПОДРОБНА ПРОГРАМА 

3. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. ОПИСАНИЕ И ЦЕЛ 

 

„Международно лятно певческо училище“ е взаимен проект между Българската православна 

църковна общност в Солун и Катедра „Музикална наука и изкуство“ (направление „Византийска 

църковна музика“) при Университета „Македония“ в Солун. Проектът цели да преподаде на 

участващите първите стъпки в клиросната (богослужебната) практика. 

Инициативата е се осъществява за пръв път и се стреми да спомогне на учениците да развият: 

а) чувството си за отговорност и дисциплина пред певницата; 

б) колективност, като пеят с други ученици заедно на един клирос, помагайки си взаимно в 

навременната подредба и отваряне на книгите; 

в) умиление и смирение – да осъзнаят, че певницата е място за създаване на молитвено настроение, 

а не сцена за изтъкване на гласа. 

Църковният пансион отговаря на всички необходими условия за такъв тип дейност и предлага:  

а) храм, който не функционира като енорийски. По този начин имаме възможността да провеждаме 

службите в удобно за нас време; 

б) учебен корпус; 

в) спален корпус; 

г) трапезария. 

 

УЧИЛИЩЕТО Е ПОДХОДЯЩО ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА НА ВЪЗРАСТ 7 – 16 ГОДИНИ. 

 

Училището има за цел да запознае участниците с: 

а) Певницата – книгите на певницата, мястото на клиросния певец и ролята му в храма и доброто 

сътрудничество със свещенослужителя; 

б) възможността да заемат място на певницата и по време на служба да прочетат псалом или да 

изпълнят песнопение. 

 
1 Певческо. 
2 Бивша митрополитска семинария. 



Училището ще предложи на участниците възможността по време на служба да отговарят хорово 

(всички заедно) на прошенията на свещенослужителя. 

 

2. ПОДРОБНА ПРОГРАМА 

 

Ден 1. 25.07., Събота, Пристигане и настаняване 

 

12:00 ч. – 19:00 ч. – Пристигане и настаняване3 

19:00 ч. – 20:00 ч. – Вечерно богослужение, оглавено от Негово Високопреосвещенство Китроски, 

Катерински и Платамонски митрополит г-н г-н Георги, който ще открие началото на Школата (или 

представител на Митрополията). 

20:00 ч. - 20:30 ч. – Вечеря и инструктаж към участниците. 

20:30 ч. – 22:00 ч. – Свободно време. 

22:00 ч. – Лягане. 

 

Ден 2. 26.07., неделя, опознаване 

 

08.15 ч. – Събуждане4. 

09.00 ч. – 10.30 ч. – Св. Литургия в енорийски храм в близост до базата. 

10.30 ч. – 12.00 ч. – Кафе. 

12:00 ч. – 12:30 ч. – Обяд. 

12:30 ч. – 16:00 ч. – Свободно време5. 

16:00 ч. – 16:30 ч. – Следобедна закуска. 

16:30 ч. – 19:30 ч. – Организирано посещение на плаж. 

20:00 ч. – 20:30 ч. – Вечеря. 

20:30 ч. – 22:00 ч. – Свободно време. 

22:00 ч. – Лягане. 

 

 

Ден 3.  27.07., понеделник, учебни занятия 

 

08.00 ч. – Събуждане. 

08:30 ч. – 09:00 ч. – Закуска. 

09:00 ч. – 11:00 ч. – Учебни занятия. 

- 09:00ч. – 09:30ч. – Старогръцко църковно четене, преподавател – Негово 

Високопреосвещенство митрополит Георги, Ректор на Висшата църковна академия в 

Солун, богослов и доктор по византийска филология. Кратка история на езика, 

запознаване с особеностите му и анализ на „Трисвятое“ на старогръцки език от книгата 

„Велик Часослов“, издание на Мисионерската дейност на Гръцката църква. 

- 09: 30ч. – 09: 45ч. – междучасие 

- 09:45ч. – 10:15ч. – Църковнославянско четене, преподавател – Иво Братанов, доктор 

по български език. Кратка история на църковнославянския език, запознаване с 

особеностите му и анализ на „Трисвятое“ на български и на църковнославянски език от 

„Часослов“, издание на Българската православна Църква, който съдържа последованията 

на църковнославянски и на български език. 

 
3 ЗА ТОЗИ ДЕН НЕ Е ПРЕДВИДЕН ОБЯД! 
4 Събуждането и лягането ще се осъществява под надзора на възпитателите и доброволците. 
5 Отдих, спортни занимания и др. 



- 10:15 ч. – 10:30 ч. – междучасие 

- 10:30 ч. – 11:00 ч. – Източноцърковно пеене, преподавател – Нектарий Парис, 

професор в Солунския университет „Македония“ и архимандрит на Вселенския Трон 

заедно със своите сътрудници – доктор на богословските науки. Кратка история, 

богословие и упражнения по предмета. 

11:00 ч. – 12:00 ч. – Дискусия6. 

12:00 ч. – 12:30 ч – Обяд. 

12:30 ч. – 16:00 ч. – Свободно време. 

16:00 ч. – 16:30 ч. – Следобедна закуска. 

16:30 ч. – 19:30 ч. – Организирано посещение на плаж. 

20:00 ч. – 20:30 ч. – Вечеря. 

20:30 ч. – 22:00 ч. – Свободно време. 

22:00 ч. – Лягане. 

 

Ден 4.  28.08., вторник, разходка в град Катерини. 

 

07:30 ч. – Събуждане. 

08.00 ч. – 08:30 ч. – Закуска. 

08:30 ч. – 09:30 ч. – Придвижване пеша до град Катерини (3.5км.). 

09:30 ч. – 10:30 ч. – Посещение на Митрополитската палата и разглеждане на Църковния музей на 

Митрополията. 

10:30 ч. – 11:00 ч. – Поклонение на Катедралния храм. 

11:00 ч. – 13:30 ч. – Разходка по централната алея на града. 

13:30 ч. – 14:00 ч. – Връщане в пансиона. 

14:00 ч. – 14:30 ч. – Обяд. 

14:30 ч. – 17:30 ч. – Свободно време. 

17:30 ч. – 18:00 ч.– Следобедна закуска. 

18:00 ч.– 19:00 ч. – Вечерно богослужение. 

19:00 ч. – 22:00 ч. – Гръцко-българска музикална вечер. 

22:00 ч. – Лягане. 

 

Ден 5.  29.07., сряда, учебни занятия 

 

08.00 ч. – Събуждане 

08:30 ч. – 09:00 ч. – Закуска 

09:00 ч. – 11:00 ч. – Учебни занятия 

- 09:00ч. – 09:30ч. – Старогръцко църковно четене, преподавател – митрополит Георги. 

История, анализ и четене на „Символа на вярата“ на старогръцки език. 

- 09:30 ч. – 09:45 ч. – междучасие 

- 09:45ч. – 10:15 ч. – Църковнославянско четене, преподавател – Иво Братанов. Четене 

на „Символ на вярата“ на съвременен български език и на църковнославянски език. 

- 10:15 ч. – 10:30 ч. – междучасие. 

- 10:30 ч. – 11:00 ч. – Източноцърковно пеене, преподавател – архимандрит Нектарий 

Парис. Упражнения. 

11:0 0ч. – 12:00 ч. – Дискусия. 

12:00 ч. – 12:30 ч. – Обяд. 

12:30 ч. – 16:00 ч. – Свободно време. 
 

6 Възможно е занятията да продължават при проявен интерес от страна на участниците. 



16:00 ч. – 16:30 ч. – Следобедна закуска. 

16:30 ч. – 19:30 ч. – Организирано посещение на плаж.  

20:00 ч. – 20:30 ч. – Вечеря. 

20:30 ч. – 22:00 ч. – Свободно време. 

22:00 ч. – Лягане  

 

Ден 6.  30.07., четвъртък, екскурзия до планината Олимп 

 

07:00 ч. – Събуждане. 

07:30 ч. – 08.00 ч. – Закуска. 

08:00 ч. – 08:30 ч. – Отпътуване с автобус. 

08:30 ч. – 09:30 ч. – Посещение на Националния резерват „Олимп“ (Mount Olympus National Park). 

09:30 ч. – 11:30 ч. – Поклонение на старата и новата обител на св. Дионисий Олимпски. 

11:30 ч. – 12:30 ч. – Посещение на Археологическа местност на Зевс (Archaeological Site of Dion). 

12:30 ч. – 13:30 ч. – Завръщане в пансиона. 

13:30 ч. – 14:00 ч. – Обяд. 

14:00 ч. – 16:00 ч.– Свободно време. 

16:00 ч.– 16:30 ч.– Следобедна закуска. 

16:30 ч.– 19:30 ч. – Организирано посещение на плаж. 

19:30 ч. – 20:30 ч. – Вечеря. 

20:30 ч. - 22:00 ч. – Свободно време. 

22:00 ч. – Лягане. 

 

Ден 7.  30.07., петък, учебни занятия 

 

08:00 ч. – Събуждане. 

08:30 ч. – 09:00 ч. – Закуска. 

09:00 ч. – 11:00 ч. – Учебни занятия. 

- 09:00 ч. – 09:30 ч. – Старогръцко църковно четене, преподавател – митрополит 

Георги. Кратък обзор върху „Шестопсалмието“ на старогръцки език. 

- 09:30 ч. – 09:45 ч. – междучасие. 

- 09:45 ч. – 10:15 ч. – Църковнославянско четене, преподавател – Иво Братанов. 

Четене на „Шестопсалмието“ на съвременен български и църковнославянски език. 

- 10:15 ч. – 10:30 ч. – междучасие. 

10:30ч. – 11:00ч. – Източноцърковно пеене, преподавател – архимандрит Нектарий Парис. Правила 

за църковното четене с примери върху „Шестопсалмието“. 

11:00 ч. – 12:00 ч. – Дискусия. 

12:00 ч. – 12:30 ч. – Обяд. 

12:30 ч. – 16:00 ч. – Свободно време. 

16:00 ч. – 16:30 ч. – Следобедна закуска. 

16:30 ч. – 19:30 ч. – Организирано посещение на плаж. 

20:00 ч. – 20:30 ч. – Вечеря. 

20:30 ч. – 22:00 ч. – Свободно време. 

22:00 ч. – Лягане. 

 

Ден 8.  01.08., събота, екскурзия до Солун 

 

07:00 ч. – Събуждане 



07.30 ч. – Отпътуване за град Солун. 

09:00 ч. – 10:00 ч. – Св. Литургия в храм „Св. Николай Сирак“7. 

10:00 ч. – 11:00 ч. – Кафе и закуска в двора на храма. 

11:00 ч. – 12:00 ч. – Поклонение на храм „Св. Димитър“. 

12:00 ч. – 13:00 ч. – Разходка из града. 

13:00 ч. – 14:00 ч. – Завръщане в базата. 

14:00 ч. – 14:30 ч. – Обяд. 

14:30 ч. – 18:00 ч. – Свободно време. 

18:00 ч. -  18:30 ч. – Следобедна закуска. 

18:30 ч. – 19:00 ч. – Попълване на анкета относно впечатленията на участниците. 

19:00 ч. – 20:00 ч. – Вечерно богослужение. Представител на Митрополията ще раздаде 

удостоверения на участниците в Международното лятно псалтикийно училище. 

20:00 ч. – 21:00 ч. – Вечеря. 

21:00 ч. – 22:00 ч. – Свободно време. 

22:00 ч. – Лягане  

 

Ден 9.  02.08., неделя, отпътуване 

 

07.30ч. – Събуждане. 

08:00 ч. – 09:30 ч. – Св. Литургия. 

09:30 ч. – 10:00 ч. – Закуска. 

10:00 ч. – 11:00 ч. – Основно почистване на базата, събиране на багаж и отпътуване. 

• Всички участници ще получат обяд take away. 

 

 

3. ВАЖНИ СПРАВКИ 

 

• Цената на участник е 200.00 (двеста) евро и включва нощувките, храната, учебните занятия, 

двете екскурзии, осигурена вода и напитка на плажа.  

Всеки участник следва да се погрижи сам за начина на пристигане на 25 юли и за 

отпътуването на 02 август. Цената не покрива тези пътни разходи. 

• За участниците, пътуващи от България, ще бъде включен допълнителен застрахователен 

пакет на стойност 5 евро, който покрива медицински, хирургични, фармацевтични u болнични 

разноски; болнично лечение; медицински транспорт и репатриране на застрахования; съпровождане 

от медицинско лице при наличие на лекарско предписание за това и спешно зъболечение. 

 

• До пансиона се намира митрополитският старчески дом, който разполага с денонощен 

медицински екип, който ще бъде на наше разположение. 

 

• Базата разполага с перално помещение и предлага възглавници, чаршафи и одеяла, 

шкафче и гардероб. Участниците следва да си носят хавлии, сапун, четка и паста за зъби и други. 

Санитарните възли са общи. 

 

• В близост съществуват два големи хипермаркета, в които участниците ще могат да 

пазаруват, но винаги със знанието и придружаването на човек от доброволческия колектив.  

 

 
7 В този храм се помещава българската общност в Солун. 



• Посещението на плажа ще се извършва с осигурен транспорт. Плажът не предлага чадър и 

шезлонг, затова участниците следва да си носят плажна кърпа, летни шапки, слънцезащитен крем с 

висок фактор на защита, както и всякакъв вид развеселителни игри. 

 

• За учебните занятия учениците следва да си носят тетрадка, химикал, молив. Преводач на 

уроците ще бъде свещеник Орлин Янчев. 

 

• WI-FI, TV 

 

• Записването и заплащането ще се осъществява до 05 юли 2020 

 

• За повече сведения: 

о. Орлин Янчев 

тел. 00359/893/774-484 (viber) και 0030/698/675-44-40 

email: orlio_88@abv.bg 

facebook: Orlin Yanchev 

mailto:orlio_88@abv.bg

