
 24 май  
 Ден на   българската  
просвета и култура и 

на славянската 

писменост 



24 май 
 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 национален Ден 

на просветата през 1851 година. Празникът на буквите е специална 

дата за всички нас. И без значение къде се намира човек трябва да пази 

спомена от жизнерадостната атмосфера в този светъл майски ден. 



Св.св.Кирил и Методий  1860г 

       Според Пространните жития 

светите братя са родени в Солун – 

Методий около 815-816 г., а 

Константин–Кирил през 827 г. в 

семейството на византийския сановник 

Лъв – помощник-стратег на солунската 

област. За майка им Мария се 

предполага, че е славянка. 

Методий е управител на област, 

населена със славяни. Константин 

завършва най-висшето училище – 

Магнаурската школа, където изучава 

„елински изкуства”: граматика, поезия, 

геометрия, диалектика и „всички 

философски науки”: риторика, 

аритметика, астрономия и пр. с най-

добър успех. 

Кирил и Методий 



     Като библиотекар на 

Патриаршеската библиотека в 

църквата „Св. София” и 

преподавател в Магнаурската 

школа Константин проявява 

блестящите си философски, 

ораторски и полемични 

способности, заради което е 

изпратен на духовна мисия при 

арабите (сарацините) в 

Багдадския халифат (850). 

Кирил и Методий 



     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.  

 

Черноризец Храбър 



     Кирил починал в Италия на 14 февруари 896 година и е 

погребан в базиликата „Св.Климент” в Рим.  

След смъртта на брат си Методий продължил да 

разпространява славянската писменост до последния си 

дъх на 6 април 885 година. 



В края на IX век двамата братя са канонизирани от църквата за 

светци.  

 

    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. 

 



     Глаголицата е азбуката, която била 

създадена от двамата братя. Тя се е 

състояла от 38 букви, предназначени да 

отразяват съвсем точно звуковите 

особености на старобългарския език. 

    Кирилицата била създадена към края 

на IX век вероятно в Преславската 

книжовна школа. Тази азбука 

включвала 24 букви от гръцката азбука. 

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. 

 

 



     В нашият град отбелязваме 24 май 

много тържествено. 

На този ден учениците от четвърти 

клас завършват начално образование,а 

тези от 12–ти клас завършват  

средното си образование и поемат по 

своят  житейски път. 



   Кулминацията на 

тържеството е прощаването 

на дванадесетокласниците със 

знамето на СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“. 



 Най - строгият учител е 

животът ни! 

Най- мъдрият учител е 

книгата до нас! 

Най - важният учител е 

първият ни! 

Нека не стихва жаждата 

ни за знания, духовното ни 

възвисяване и светлият зов 

на българщината у всички 

нас. 



 
 

Навън е нощ, звезди потрепват в 

мрака, 

а купчина тетрадки още чака. 

 

В очите от умора зачервени, 

надвесени над букви разкривени, 

оглеждат се душите детски, чисти, 

излети върху снежнобели листи. 

 

И пак с любов разгръщат две ръце, 

тетрадка не – разтворено сърце 

и сякаш между белите листа 

е сбрано всичко ценно на света. 

 

Душата преизпълнена следи, 

кое дете как думите реди, 

и грешките внимателно поправя, 

 

 

 

 

но винаги на всеки подарява, 

в оценката по мъничко отгоре, 

с едно сърце за всекиго отворено . 

А щом те срещне утре изгрев нов, 

ще даваш пак от своята любов 

на палавници с рошави главици 

и на девици – стройни хубавици . 

И ще ги учиш с дух и светлина 

на разум, мъдрост и човещина. 

И нека път поели към света, 

успеят да запазят любовта! 

 

Където и да идат след това, 

докрай да пазят твоите слова, 

що с обич вложи в техните сърца! 

Защото те са твоите деца! 

На моята учителка 






