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PILGRIMAGE ROUTES IN THE TARNOVO HOLY FOREST 

Pascal Piperkov 

“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria 

Abstract: 

The Holy Mountain of Tarnovo is a concept historically substantiated by the 

spiritual life of the region during the Middle Ages. The region is located in the area of 

the cultural corridor Eastern Trans-Balkan Road. The basis for the development of 

tourist routes is the existence today of 20 active monasteries in the Diocese of Veliko 

Tarnovo. The report reviews the opportunities for pilgrimage tourism in the Diocese 

of Veliko Tarnovo, examining the roads and paths for access to monasteries and 

chapels. The presented information can be a basis for the development of cultural 

routes and tourist packages. The research work will continue in the field. 
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Научна конференция „Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация” 

ПОКЛОННИЧЕСКИ МАРШРУТИ В ТЪРНОВСКАТА СВЕТА ГОРА 

Паскал Пиперков 

ФМИ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

Резюме: Търновската Света гора е понятие, исторически 

обосновано от духовния живот на региона през Средновековието. Регионът 

се намира в ареала на културния коридор Източен трансбалкански път. 

Основание за разработване на туристическите маршрути е и 

съществуването в наши дни на 20 действащи манастира във 

Великотърновска епархия. В доклада се прави преглед на възможностите за 

поклоннически туризъм във Великотърновска епархия, като са разгледани 

пътищата и пътеките за достъп до манастирите и параклисите. 

Представената информация може да бъде основа за разработване на 

културни маршрути и туристически пакети. Изследователската работа ще 

продължи на терен. 

Въведение 

Понятието „Света гора” 

Преди да бъде описано, какво да се разбира под Търновска Света гора, за целите 

на тази статия, ще бъде изяснено понятието Света гора. 

Според Енциклопедия „България” СВЕТА ГОРА е „другото име на полуостров 

Атон, югоизточният край на Халкидическия полуостров” [5, с. 60]. В същата 

енциклопедия за Атонските манастири е обяснено, че представляват „монашеска 

република” на полуостров Атон под суверенитета на Гърция. „Състои се от 20 

манастира (по-голямата част гръцки) и множество скитове и килии. Управлява се от 

общ съвет (протатон) начело с ръководител (протос); седалище – в гр. Карея. Атонските 

манастири съществуват още през ранното средновековие като гръцки, грузински и др. 

монашески общежития, които стават огнища на православието. От началото на X век в 

тях се установяват и българи, руси и сърби.” [4, с. 157]. 

Горното обяснение уточнява произхода на понятието „Света гора”. По-широк 

смисъл би могло да се търси в исторически известните Търновска, Софийска, 

Сливенска и Родопска Света гора. 

Сведения за Търновската Света гора дават писмени извори от XIV век. В 

„Похвално слово за Йоан Поливотски” патриарх Евтимий говори за царица Ана, 

съпруга на цар Иван Асен II, че е издигнала много църкви за слава на Бога и на 

Неговите светии. „Към тях създаде и честни обители за иноците и инокините, в които 

те и до днес пребивават, въздавайки Богу незамлъкващи славословия нощем и денем.”  

[14, с. 161]. В житието на преподобния Ромил Бдински, достигнало до нас чрез превода 

на П. А. Сырку от 1900 г., се разказва, че той стигнал до града Тринов и се заселил в 

манастира на името на Богородица Одигитрия, където бил подстриган за монах под 

името Роман. Казва се още: „Околните жители на споменатия град Тринов познават 

близките планини. Защото има една планина, намираща се близо до град Тринов, 

наричана с местното име Устие. Има и един хълм до града, наричан и той от стари 

времена Света гора; в тях живееха множество иноци, живеят и до днес. С тях 

споменатият страдалец съжителствуваше и се преобразяваше.” [31, с. 469]. В житието 

на преподобния Теодосий Търновски по преписа на Владислав Граматик в Рилския 











































 

 

Научната конференция „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: 

ОПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ” (KIN2014), посветена на 145-

годишнината от създаването на Българската академия на науките, се проведе в зала 

„Европа” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Mетодий” през месец 

ноември 2014 г. На откриването на конференцията приветствия поднесоха зам. 

ректорът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” проф. д-р Петко Ст. Петков, главният 

координатор на регионалните академични центрове чл.-кор. Димитър Димитров и акад. 

Ячко Иванов. Конференцията включваше специална докторантска сесия с участието на 

млади учени и докторанти. 

В рамките на конференцията се откри изложба „Разрушение и съзидание”, 

представяща резултати от проекта за цифровизация на архитектурното творчество на 

Уста Кольо Фичето. 
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