
24-ТИ  МАЙ
ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА
ПРОСВЕТА  И  КУЛТУРА

И НА СЛАВЯНСКАТА 
ПИСМЕНОСТ



 Денят на българската просвета 
и култура и на славянската 
писменост е български 
официален празник, честван на 
24 май. 



 На този ден в България се чества българската 
просвета, култура и създаването на 
глаголицата от Кирил и Методий, известни 
още и като Солунските братя. Преводите на 
Библията Кирил и Методий записват на 
глаголица.



Кирил и Методий

Кирил и Методий са родени в Солун (днешна Гърция). 
Двамата братя произлизат от многочислено семейство. С 
годините двамата  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. 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.



 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.



 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.



"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! 
Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч, духовно 
покори страните, които завладя със 
меч!..." 
Тъй солунските двама братя 
насърчаваха дедите ни... О, минало 
незабравимо, о, пресвещени 
старини! 
България остана вярна на достославний 
тоз завет - в тържествуванье и в 
страданье извърши подвизи безчет... 
Да, родината ни години пресветли 
преживя, в беда неописуема изпадна, 
но върши дългът се всегда!

Бе време, писмеността наша кога 
обходи целий мир; за все световната 
просвета тя бе неизчерпаем вир; бе и 
тъжовно робско време... 
Тогаз Балканский храбър си навеждаше 
лице под гнета на отоманский 
властелин... 
Но винаги духът народен; подпорка 
търсеше у вас, о, мъдреци!... През десет 
века все жив остана ваший глас! 
О, вий, които цяло племе извлякохте из 
мъртвина, народен гений възкресихте -
заспал в глубока тъмнина; подвижници 
за права вярна, сеятели на правда, мир, 
апостоли високославни, звезди върху 
Славянски мир, 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!

Български всеучилищен химн 
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