
24 май



Кирил 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. 
Веса Паспалеева

Кирил и Методий
Светите Кирил и Методий, 
две звезди на светлината, 
на славянските народи 
разпростряли книжнината. 
Тридесет прекрасни знака 
сътворили те за нас, 
тридесет сестрички златни 
винаги ще са със нас. 
Радослав Станимиров



Златни букви
На славянските народи,
в стари, стари времена 
дали Кирил и Методий 
златни букви – писмена.  
Те ни дали светлината, 
пазели ни от беда. 
Пишат с тях и днес децата 
БЪЛГАРИН И СВОБОДА! 
Ангелина Жекова

Звуци и букви
Звуци край мене се леят 
идват от извор дълбок, 
влизат в речта ни и пеят 
като планински поток. 
Дали ни двамата братя
азбука - стройно хорце. 
Низали буквички - злато 
с острото паче перце. 
Калина Малина



КИРИЛ  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

КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ     
ПИШАТ БРАТЧЕТА, СЕСТРИЧКИ 
И ЛУЛИЧКИ, И ЧЕРТИЧКИ. 
И НАКРАЯ БЪРЗО СТАВА 
БУКВА ХУБАВА И ПРАВА.     
ТЕЗИ БУКВИЧКИ ЧУДЕСНИ 
СА НИ ОЩЕ НЕИЗВЕСТНИ. 
НИЕ, МАЛКИТЕ ДЕЦА, 
ПИШЕМ ОЩЕ КОЛЕЛЦА.     
НИЕ СЛАВИМ ИМЕНАТАД
ДНЕС НА СОЛУНСКИТЕ БРАТЯ. 
ТЕ ЗА НАС СА МНОГО МИЛИ, 
ЧЕ НИ БУКВИТЕ - ДАРИЛИ. 
 Младен Исаев



24 май - Ден на 
българската просвета и 

култура и на славянската 
писменост

На 24 май честваме Деня на 
българската просвета и 

култура и на славянската 
писменост. На този ден в 

България се отбелязва 
националния празник на 
просветата, културата и 

създаването на глаголицата 
от Кирил и Методий, 
известни още и като 
"Солунските братя".

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.
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.



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.

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.  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. 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.

Глаголица и Кирилица
Глаголицата е азбуката, която била
създадена от двамата братя. Техните
ученици създали по-лесни за
изписване букви и тази азбука била
наречена кирилица в чест на Кирил. 
Глаголицата представлява система
от графики. 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. 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.

Върви, народе възродени! 
"Върви, народе възродени"
е химнът на Деня на
българската просвета и
култура и на славянската
писменост. Автор на текста
е поетът Стоян
Михайловски, който
написал стихотворението
през 1892 г. 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.



КИРИЛ И МЕТОДИЙ  
Български всеучилищен химн

"Върви, народе възродени,    
към светла бъднина върви,  
с книжовността, таз сила нова,    
съдбините си ти поднови!   
 Върви към мощната Просвета!   
 В световните борби върви,  
от длъжност неизменно воден -   
и Бог ще те благослови!   
Напред! Науката е слънце,   
 което във душите грей!  
Напред! Народността не пада   
там, дето знаньето живей!
..............................................
Бъдете преблагословени,    
о вий, Методий и Кирил,  
отци на българското знанье,    
творци на наший говор мил!   
Нека името ви да живее   
 във всенародната любов,  
речта ви мощна нек се помни    
в Славянството во век веков!

Честит празник на знанието и 
духовността! 

Няма нищо по-красиво от високия дух 
и нищо по-силно от знанието!

Знанието е сила, с която се постига 
всяка цел!

Нека не стихва жаждата ни за знания, 
духовното ни възвисяване и светлият 

зов 
на българщината у всички нас!

ЧЕСТИТ 24 МАЙ!
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