
24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА 

ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА 

СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Изготвил: Антония Кушлова 5 а



24 май поставя своето начало в памет на 

светите братя Кирил и Методий, 

завещали на потомците си писменост



Кирил и Методий

Братята са родени в Солун, 

Византия през IХ в. в 

деветчленното семейство на 

високопоставения военен 

началник Лъв и съпругата му 

Мария

• Методий, по-големият, е 

роден през 810г

• Константин – 827г и към 

края на живота си приема 

името Кирил



Глаголица 

През 855г Кирил и Методий създават глаголицата –

славянската азбука



Кирилица 
Кирилицата е създадена в края на IХв. и

се свързва с книжовници от Преславската 

книжовна школа.



Учениците на Кирил и Методий
Някои от техните ученици (Климент, Наум и 

Ангеларий) пристигат в България и 

разпространяват славянската азбука. Така 

Българите стават един от първите 

европейски народи със своя писменост.



Първо честване на 

празника 

За първи път се чества на 

11 май 1851г. в училище 

„Св. Св. Кирил и Методий“ 

в гр.Пловдив. 

Текст на 

всеучилищния химн

През 1892г. Стоян 

Михайловски 

написва текста на 

всеучилищния химн 

, познат на всеки 

българин  с първия 

си стих „Върви 

народе 

възродени“ , а 

музиката е 

написана от 

Панайот Пипков.





Някои от творбите, писани от наши 

автори: 



Иван Вазов 

Иван Минчов Вазов е роден на 9 юли 1850 г. в 

Сопот . Той е български поет, писател и драматург, 

наричан често „патриарх на българската 

литература“. Творчеството на Вазов е 

отражение на две исторически епохи –

Възраждането и следосвобожденска България. 

Умира на 22 септември 1921г. 



БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК

• Език свещен на моите деди

език на мъки, стонове вековни,

език на тая, дето ни роди

за радост не - за ядове отровни.

• Език прекрасен, кой те не руга

и кой те пощади от хули гадки?

Вслушал ли се е някой досега

в мелодьята на твойте звуци сладки?

• Разбра ли някой колко хубост, мощ

се крий в речта ти гъвкава, звънлива -

от руйни тонове какъв разкош,

какъв размах и изразитост жива?

• Не, ти падна под общия позор,

охулен, опетнен със думи кални:

и чуждите, и нашите, във хор,

отрекоха те, о, език страдални!

• Не си можал да въплътиш във теб
създаньята на творческата мисъл!
И не за песен геният ти слеп -
за груб брътвеж те само бил орисал!

• Тъй слушам сè, откак съм на света!
Сè туй ругателство ужасно, модно,
сè тоя отзив, низка клевета,
що слетя всичко мило нам и родно.

• Ох, аз ще взема черния ти срам
и той ще стане мойто вдъхновенье,
и в светли звукове ще те предам
на бъдещото бодро поколенье;

• ох, аз ще те обриша от калта
и в твоя чистий бляск ще те покажа,
и с удара на твойта красота
аз хулниците твои ще накажа.

Иван Вазов





Благодаря Ви за вниманието!


