


24 май е един от най-светлите 

български национални празници. На тази 
дата честваме Деня на славянската 
просвета и култура. Това е празникът, 
който се чества от най- дълго време в 
близката ни история. Денят на светите 
братя Кирил и Методий – създателите на 
славянската азбука бил отбелязван като 
църковен празник (на 11 май) още преди XII 
век, но за първи път е бил честван като 
официален Ден на просветата през 1851 
година.



Кирил и Методий

Кирил и Методий са родени в Солун (днешна Гърция). Методий - през 
810г., а брат му Кирил - през 827г. В наши дни са запазени сведения само за 
по-важни събития в живота им. Двамата братя произлизат от 
многочислено семейство. Баща им, който се казвал Лъв, бил високопоставен 
военен управител, а майка им се казвала Мария.
Поради ранната кончина на Лъв, грижата за двамата братя поема чичо им 
Теоктисто – висш държавник на Византийската империя. С годините 
двамата братя се образовали и изградили авторитет на уважавани и 
начетени личности. Кирил станал преподавател в Магнаурската школа, а 
Методий бил назначен за игумен в манастира Полихрон. 



Около 855 година Константин-Кирил Философ създава най- старата българска азбука -
глаголицата. „Сказание за буквите“ на Черноризец Храбър свидетелства за това. С нея 
се слага началото на голямото просветителско и книжовно дело на Кирил и Методий. 
Двамата братя се заемат да популяризират християнството на славянски език във 
Великоморавия. Те превеждат от гръцки на старобългарски език най- необходимите 
богослужебни книги и така полагат основите на старобългарския литературен език. 



Думата "азбука" произлиза от имената на първите две букви от 
глаголицата - азъ и боукы. Английската дума за азбука "alphabet" 
пък се получава от имената на първите две букви от гръцката 
азбука - алфа и бета.



Кирилицата
била създадена към края на IX век вероятно в 
Преславската книжовна школа. Тази азбука 
включвала 24 букви от гръцката азбука. Към тях 
били добавени още няколко букви, които 
отразявали спецификите на старобългарската 
реч. Кирилицата и глаголицата се ползвали 
едновременно в продължение на няколко века. На 
глаголица били писани църковните книги, а на 
кирилица - светските. Постепенно обаче новата 
азбука изместила глаголицата.



Учениците
Делото на Кирил и Методий 

бива продължено от техните ученици 
Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и 
Сава, които, идвайки в България, 
намират подкрепа за своето дело от 
българския цар Борис I. Така били 
създадени Охридската и Преславската
книжовни школи. В резултат на 
просветната и книжовната дейност 
на учениците на Кирил и Методий, 
България станала основен център на 
славянската писменост.



Охридска книжовна школа

Преславска книжовна школа





Върви, народе възродени!
"Върви, народе възродени" е химнът на Деня на 

българската просвета и култура и на славянската 
писменост. 
Историята на създаването на химна е доста любопитна. 
Автор на текста е поетът Стоян Михайловски, който 
написал стихотворението през 1892г. Първоначалният 
текст бил озаглавен „Химн на Св. св. Кирилъ и Методи” и 
включва 14 куплета, от които ние днес изпълняваме най-
често първите шест. През 1901 г. композиторът Панайот 
Пипков открил стихотворението в учебника на свой 
ученик. Изключително вдъхновен, той написал музиката 
към него само за около четвърт час. 
Стихотворението "Върви, народе възродени" е преведено 
на 21 езика.





Едни от най-въздействащите паметници на Св. Св. Кирил и Методий в България

Пред Националната библиотека в София



Паметникът в

Пазарджик.

Паметникът във 

Враца.



Празнично шествие - 24 май



Поднасяне на цветя за празника



Много училища, 

читалища и 

библиотеки в България 

носят името на

Светите братя 

Кирил и Методий

Както и университетът във Велико Търново



В други страни
През вековете Кирил и Методий се превръщат в символ на руската 
култура и обществени стремежи. Те стават знаме на славянското 
възраждане  в Чехия и други славянски страни. Под влияние на 
българския култ те са възприети като светци от православната 
църква и извън славянския свят, включително в съвременна Гърция. В 
края на ХХ в. папа Йоан Павел II обявява двамата братя за 
„покровители на Европа“. 

Сега 11/24 май се отбелязва в много държави: Русия, 
Украйна, Беларус, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, 
Чехия, Словакия и др. 

Ежегодно на 24 май българска държавно-църковна 
делегация се покланя пред гроба на св. Кирил в църквата 
„Св. Климент“ (San Clemente) в Рим, където български 
духовници извършват литургия.

Охрид

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_(%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC


С орден „Св. св. Кирил и Методий“ се награждават 
български и чужди граждани, които имат значим принос за 
развитието на културата, изкуството, образованието и науката. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0


На Кирил и Методий
О, учители-творци, 
смели войни и светци, 
ний с цветя, цветя безчет 
китим образа ви свет. 

Чутни Солун ви роди, 
вие бяхте две звезди, 
а над нашата страна 
бе безбродна тъмнина. 

Вий запалихте лъчи, 
вий ни дадохте очи, 
пратихте ни братски зов, 
пратихте ни благослов. 

Слава, слава пеем днес, 
вечна слава вам и чест, 
ние вием днес венци 
вам, о, войни и светци! 

Асен Разцветников

Вечна слава вам, творци!



24 май е празник, какъвто нямат другите народи по света -

празник на писмеността, просветата, културата. Празник на 
духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез 
постиженията на науката и културата.



Ема



Йоана



МарияКИРИЛ И МЕТОДИЙ

БРАТСКИТЕ НАРОДИ С БУКВИ КОЙ ДАРИ?
КИРИЛ И МЕТОДИЙ - БРАТЯТА ДОБРИ.
ДНЕС ВЕНЦИ ИМ ВИЕ ЦЯЛАТА СТРАНА.
С ГОРДОСТ СЛАВИМ НИЕ ТЕЗИ ИМЕНА.

УЧИЛИЩНАТА СТАЯ СВЕТИ
ТЪРЖЕСТВЕНО ВЪВ ТОЗИ ЧАС.

НАВРЕД ЦВЕТЯ, НАВРЕД БУКЕТИ
И ГРЕЙНАЛИ ОЧИ КРАЙ НАС!

И СЯКАШ КИРИЛ И МЕТОДИЙ
БЕЗМЪЛВНО СЛИЗАТ ОТ ПОРТРЕТА
И ТРЪГВАТ РЕДОМ СЪС НАРОДА

ПОСРЕД БОЖУРИ И ЛАЛЕТА.

Веса Паспалеева



Моника



Елена Боян



Методи Благоев



Борислав

Георги






