
Почит към делото на светите 
братя Кирил и Методий

"Спасявайки делото на св.св. Кирил и Методий, 
България е заслужила признателността и 

уважението не само на славянските народи, но и 
на света. И това ще бъде така, докато

човечеството влага истинско съдържание в 
думите напредък, култура и човечност...".

Проф. Роже Бернар – френски лингвист и 
специалист по български език



Кои са светите братя
Кирил и Методий?

Св. св. Кирил и Методий, известни още и като
Солунските братя, са византийски дипломати, 

християнски мисионери. Титулувани са като
равноапостоли и славянски апостоли. На 30 

декември 1980 г. с апостолическо послание папа
Йоан Павел II ги обявява за съпокровители на

Европа. Православната църква ги почита и като едни
от светите Седмочисленици, заедно с техните

ученици и последователи Климент, Наум, 
Ангеларий, Горазд и Сава.



Живот и 
дело

Житейският път на Константин-Кирил Философ прекъсва на 14 февруари 869 год. Признание 
за делата му е извършеното тържествено погребение в римската църква „Сан Клементе” и 

канонизирането му в светец на християнската църква веднага след смъртта му. Брат му 
Методий умира на 6 април 885 год. и е погребан във Велеград – столицата на Великоморавия. 

Светското име на Методий не е известно. След 10 годишна административна дейност като 
управител на област северно от Солун, той се оттегля в манастира Полихрон в Мала Азия, 

пьрвоначално като монах, а по-кьсно и като игумен на манастира. През периода от 860 до 867 
год. участва в различни мисии, заедно с брат си Кирил - при хазарите, в Моравия, Рим и 

Венеция. След 869 год. се установява в Панония като папски пратеник. 

Писмените извори не ни предлагат достатъчно данни и затова сега в историческата наука са 
малко твърдо установените факти от жизнения пьт и дейността на двамата братя. Приема се, 

че Методий е роден около 815 год., а Константин-Кирил Философ - в края на 826 или 827 год. в 
Солун. Бащата Льв е друнгарий - висока военна и административна длъжност в държавната 

йерархия. От по-късни извори е известно, че майката Мария е от славянски произход.



Светите братя Кирил и Методий са създатели на глаголицата
през 9 век. На името на Кирил е наречена създадената по-
късно кирилица. Солунските братя са канонизирани като

светци за превода и популяризирането на Библията на
старославянски език и разпространяване на християнството

сред ранносредновековните славяноезични народи.



„Голи са без книги
всички народи“

Едно от най-важните неща за 
самоличността на човека е да знае
езика на народа си. Безкнижните

народи са слепи за своята и за 
световната история и култура. Св. 

Константин – Кирил Философ казва: 
„Както без светлина, и радост не ще

има за окото, зрящо божието дело 
цяло, но всичко е ни хубаво, ни зримо, 

така е всякоя душа без книги“.



Библиотеката, носеща
името на светите братя
Кирил и Методий

С § 5 на Закона за обществените
библиотеки, в сила от 6 юли 2009 г., 
Народната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ е преименувана в Национална
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. В 
мотивите към законопроекта, внесен от 
Министерския съвет, не са посочени
причини за смяна на името.



История
на 

празника 
–

11 май
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.

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.

През Възраждането 11 май се утвърждава като важен ден от празничната система на 
българите – Ден за почит на светите братя Кирил и Методий. Този ден, според съвременната 
терминология, би могъл да бъде определен като продукт на волята на формиращото се през 

Възраждането гражданско общество в етническите граници на поробената българска 
държава.



11 май – Ден на 
светите братя 

Кирил и Методий

«…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!»

Стоян Михайловски,

Русе, 1892 г.



История
на 

празника 
–

24 май
Самата дума „просвета“ носи в себе си “светлината”, която винаги е била 

символ на знанието.

24 май е не само най-българският, най-чистият и духовен празник. 24 май е и най-
старият празник, честван у нас – вече повече от 200 години. В арменски летописи от 

началото на 19-и век е открито описание от свещеник, когото завели в Шумен през май 
1803 г. “на празник на писмеността на българите” и той видял “как те пели тъжни песни 

и после играли хоро”. Малко народи могат да се похвалят с подобен култ към
образованието и просветата.

С въвеждането на Григорианския календар през 1916 г., празникът, отбелязван от 
държава и църква, се чества на един ден - само на 24 май. След 1969 г. се провежда
изкуствена секуларизация чрез отделяне на църковния от светския календар, затова

днес имаме два празника - църковен (11 май) и светски (24 май).



24 май – Ден на 
българската просвета 

и култура и на 
славянската
писменост

За повечето българи 24 май 
е най-светлият
национален празник! На 
този ден почитаме делото
на солунските братя Кирил
и Методий, без чиято
писменост славянството би 
се претопило, а славянските
традиции и култура биха се 
изгубили през вековете.



Благодарности 
към нашите

учители

През многовековната история на нашата държава
училището винаги е било символ и стожер на 
националната ни идентичност, гаранция за успеха и 
бъдещето на България.

В Деня на българската просвета и култура и на 
славянската писменост почитаме всички, които със 
своите знания, умения и дух създават блага, търсят и 
откриват нови предизвикателства в науката.

Както почитаме своите учители – с уважение, цветя, 
преклонение пред труда им, така и светите братя ги 
помним, честваме, поднасяме им цветя и венци на 
празниците.

Поклон пред делото на братята Кирил и Методий, 
техните ученици и поколенията след тях книжовници, 
оставили следи в културната история на България.



Скъпи учители, 
продължавайте своята
мисия да се грижите и 
образовате с любов нас -
децата, които сме
бъдещето на България!
Бъдете здрави, успешни и 
зарадени с вдъхновение за
творчески и лични
постижения!

Честит празник!

С уважение и признателност на 24 май поздравяваме всички
български учители по случай Деня на българската просвета и 

култура и на славянската писменост.



България – врата към Европа

В годините на засилен интерес към
историческото ни минало и 

преоткриване на важни моменти, 
свързани с периоди на възход на 

българската държава, нашите
възрожденци отделят достойно 
място на ролята 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 Йоан
Павел II, който ги обявява за 

покровители на Европа.

Без историческия принос на 
светите братя, общата история 
на Европа щеше да е различна. 

Средновековна България е 
врата към християнската

култура за славянските народи 
на стария континент –

държава, дала на света 
четвъртия писмен християнски

език. Език, запазил
самоличността и културата на 

много народи във векове на 
превратности.



„Напред! Науката е слънце, което във
душите грей!

Напред! Народността не пада, там
дето знанъето живей!“

Стоян Михайловски



Изготвил: Цветанка Михайлова, ученичка 
от 9. а клас на 37. СУ „Райна Княгиня“
Кл. ръководител: Диана Минева


