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Служба на св. Модест и на житие на св. Георги Янински, от
XIX-XX в., Зогр. 303
Заглавия: Нормативно заглавие: Житие
Служба
Подзаглавие: Житие на св. Георги Нови Янински
Служба за св. Модест

Каталожен №: 303

Обем: 45 л.
Материал: хартия
Листове (мм): 195 х 130
Текстово поле (мм): 135 х 85
Описание на материала:
Хартия, без водни знаци
Мастило:
Черно за текста; Червенослов в заглавията, инициалите и при отделни начални букви; Синьо
в заставката пред службата
Украса:
2r. В началото на Службата тясна правоъгълна заставка в геометричен стил с кръст в средата
в черно, червено и синьо мастило.
2r. Инициал позлатен, в орнаментирана правоъгълна рамка с черно, червено и синьо –
имитация на старопечатна книга.
Концовки: В края на Службата (24r) в цветен геометричен стил. В края на Житието (42r) –
орнаментиран кръст.
Текстът е в линейни рамки.
Подвързия:
Kожа с щампи в рамка в растителен стил и позлата: на предната корица – Възкресение
Христово; на задната корица – Разпятие Христово.

Писмо:
Полуустав подражание на църковнославянски печатен шрифт, средна големина.

Съдържание на ръкописа:
л. 2r-24v. Служба за св. Модест.
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л. 25r. Неизписан.
л. 25v-42r. Житие на Св. Георги Нови Янински (разказ от с. Гродобор, Солунско).
л. 43r-45r. Неизписани.
Дата на ръкописа: 19-20 век
Място на написване:
с. Градобор, Солунско
Произход:
Ръкописът се е съхранявал в олтара на католикона.
Постъпване в архива:
Постъпва в архива от църквата на Зографската света обител.
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