


• Денят на труда и на международната работническа солидарност (известен 
като Ден на труда и Първи май) се отбелязва ежегодно на 1 май.

• На тази дата много страни в света честват обществените и икономически 
постижения на работническото движение и търсенето на повече държавна 
защита за работещите по света.Tова е и ден на 
международното работническо движение .

• Историята на празника се свързва с работническото движение през 19 
век и работническите протести за зачитане на елементарните социални 
права.

• Началото се поставя на 1 май 1886 г. в САЩ, когато профсъюзите 
провеждат мащабна национална стачка, в която вземат участие над 300 
000 работници от цялата страна с искане за въвеждане на официален 8-
часов работен ден.

• През 1889 г. учредителният конгрес на Втория интернационал, проведен 
в Париж, призовава за международни демонстрации в знак на 
солидарност към протестите в Чикаго. През 1904 г. Международната 
конференция на социалистите в Амстердам призовава „всички 
социалдемократически партии и профсъюзи от всички страни да 
демонстрират енергично на Първи май за официалното признаване на 8-
часовия работен ден, за световен мир“. Тъй като най-ефективният начин за 
демонстрации е стачката, конгресът решава, че е „задължително за всички 
пролетарски организации от всички страни да спрат да работят на 1 май, 
навсякъде, където е възможно без негативни последици за работниците“.
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• Денят на труда е сред официалните празници в Република България.
• Първият опит за честване на Първи май в България е от Типографското 

дружество през 1890 г. Обявен е за официален празник през 1939 г.
•

• В някои държави по света Първи май е отбелязван официално, в други се 
чества неофициално.

• В САЩ и Канада отбелязват Деня на труда (Labor Day) в първия понеделник 
от септември. Празнуването започва през 1882 г. и възниква в резултат на 
желанието на профсъюза да осигури свободен ден за „трудещия се човек“. 
Днес Денят на труда продължава да се празнува предимно с почивен ден и 
за мнозина бележи символично края на лятото. Празникът става официален 
през 1894 година.

• Във Великобритания отбелязват Деня на труда през първия понеделник на 
май. 

•

•
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• Професии, които ще съществуват след 20 
години

• Днешната технологична революция е съвсем 
различна по природа от индустриалната 
революция. Темпът на промените е  по-бърз и 
далеч по-широк. Няма значение дали сте 
фабричен работник, финансов съветник или 
професионален флейтист: автоматизацията 
идва при вас.





Професиите през очите на творците 
на Априлов


































