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24 май - Ден на славянската просвета и 
култура

■ 24 май е един от най-светлите български национални 

празници. На тази дата честваме Деня на славянската 

просвета и култура. Това е празникът, който се чества от 

най-дълго време в близката ни история. Денят на светите 

братя Кирил и Методий – създателите на славянската 

азбука бил отбелязван като църковен празник (на 11 май) 

още преди XII век, но за първи път е бил честван като 

национален Ден на просветата през 1851 година. 

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.



Светите братя Кирил и Методий
■ Светите братя - създатели и разпространители на първата 

славянска азбука - глаголицата, са канонизирани като светци 

за превода и популяризирането на Библията на 

старославянски език и за разпространяване на 

християнството сред славяните. 

■ Според Пространните жития светите братя са родени в Солун 

– Методий около 815-816 г., а Константин–Кирил през 827 г. 

в семейството на византийския сановник Лъв – помощник-

стратег на солунската област. За майка им Мария се 

предполага, че е славянка.

■ Методий е управител на област, населена със славяни. 

Константин завършва най-висшето училище – Магнаурската 

школа, където изучава „елински изкуства”: граматика, поезия, 

геометрия, диалектика и „всички философски науки”: 

риторика, аритметика, астрономия и пр. с най-добър успех.



Глаголицата
■ Св. Св. Кирил и Методий, известни още и като Солунските

братя, са византийски дипломати, християнски мисионери и

създатели на глаголицата през 9 век (862). На името на

Кирил е наречена създадената по-късно кирилица.

■ Глаголицата е дело на гениалния филолог Константин-Кирил

и е напълно оригинална графична система, в която всяка

буква отговаря на един звук. В нея буквите за близки

звукове и имат сходни очертания.

■ Създаденият през девети век на основа на глаголицата

книжовен език е български по произход. Той се

разпространява първоначално в Моравия и Панония. След

смъртта на Методий през 885 г. неговите ученици са

прогонени от пределите на Моравия и намират прием в

двора на княз Борис в България. Глаголическата писменост

разцъфтява в книжовните средища край Плиска, Преслав и

Охрид.



Княз Борис посреща учениците на 
Кирил и Методий
■ Княз Борис е български владетел, който налага християнството и 

въвежда славянската писменост в България. Той оправлява от 852 

до 889 г. Посреща с почит учениците на Кирил и Методий, които са 

изгонени от Панония и Моравия. По неговото време в България 

възникват църкви и манастири.


