
11 МАЙ –
ДЕН НА БРАТЯТА
КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ПЪРВИТЕ АПОСТОЛИ-
ПРОСВЕТИТЕЛИ на БЪЛГАРИТЕ

Професионална 
гимназия по Дизайн 

„ Елисавета Вазова“



• През Възраждането 11 май се утвърждава
като важен ден от празничната система
на българите – Ден за почит на светите
братя Кирил и Методий.

• Светският празник за Св.св.Кирил и
Методий, който се доразвива като
специфично българско явление, бележи
началото си през Възраждането и се
свързва с училищните тържества, които
са били организирани на 11 май, когато
Църквата отбелязва празника на двамата
свети братя.



Първите известия 
за празника

• Първи известия за празнуването на Кирил и
Методий на 11 май във възрожденската ни
книжнина, намираме в "Христоматия славянского
язъка" от 1852 г. на Неофит Рилски. През 1857 г.
денят на светите братя е почетен в българската
църква "Св. Стефан" в Цариград, заедно със служба
и за св. Иван Рилски. От страниците на
Цариградски вестник от 26 април 1858 г. будните
ескизаарски граждани научават, че в Пловдив и
други градове българите започнали да честват
вместо „Три светии” „Св.Св. Кирил и Методий”
като училищен празник.



Интерес към 
Историческото минало

• В годините на засилен интерес към
историческо ни минало и преоткриване
на важни моменти, свьрзани с периоди
на вьзход на бьлгарската дьржава,
нашите възрожденци отделят достойно
място на ролята на на славянските
просветители за културно-
историческото развитие на Източна
Европа. След повече от един век - през
1980 год., това признание ще дойде и
от папа Иоан Павел II, който ги
обявява за покровители на Европа.



11 май - църковен 
празник на 

Светите братя 
Кирил и Методий



„Върви, народе възродени,                       
към светла бъднина върви.
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си 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!

Химн на 
Българската 

просвета



• За българския народ Св.
Св. Кирил и Методий са
символ на славянската
писменост и култура.
Националната
библиотека в центъра
на София носи тяхното
име, а пред нея е
поставен и техен
паметник – един от най-
впечатляващите
монументи в столицата.

ЕДНО ПРИЗНАНИЕ



ЧЕСТИТ 
ПРАЗНИК !

2020 год.


