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Св. Св. Кирил и Методий

Братята са родени в Солун, 
като деца на висшия
византийски
военачалник, друнгария Лео
н, известен в българската
историография като
Лъв, подстратег на Солун и 
областта, и на жена му
Мария.



Св. Св. Кирил и Методий

Бащата умира рано и 
децата минават под 
попечителството на своя 
чичо логотета Теоктист ( † 
20 ноември 855), 
влиятелна личност в 
Империята.



Св. Св. Кирил и Методий

В края на 855 г. и началото
на 856 г. Кирил бил 
изпратен от управниците 
на Византийската 
империя със специална 
мисия при сарацините в 
Багдадския халифат.



СВ. СВ. Кирил и Методий

Св. св. Кирил и Методий
развиват мисионерска
дейност като
проповедници на 
християнството сред 
различни народи.

За своята работа, която
значително ще повлияе на 
културното развитие на 
славяните, са наречени
апостоли на славяните. 



Глаголица
Глаго̀лицата е първата българска
азбука създадена от Кирил и 
Методий в периода от 855 г. до 862 
г. за превод на църковна
литература от гръцки на български
език. Това е и първата позната
славянска азбука.

На глаголица са били написани
първите преводи на църковна
литература, с които св. Кирил и св. 
Методий и техните ученици са 
разпространявали християнството 
във Великоморавия и Панония през 
IX век. 



Кирилица

• Кирилица в днешно време е 
наименованието на група сходни 
азбучни системи, използвани от 
различни езици в Източна Европа 
и Азия.

• В исторически план кирилицата, 
заедно с глаголицата, е едната от 
двете азбуки, използвани при 
записването на старобългарския 
книжовен език. Кирилицата е 
създадена в Преславската
книжовна школа към края на IX 
или началото на X век.[.



Седмочисленици

• Седмочисленици е 
събирателно название за 7 
светци, почитани от 
Българската православна и 
други църкви като създатели
и разпространители на 
глаголицата и кирилицата.

• Те са братята Кирил и 
Методий, техните 5 ученици : 
Климент, Наум, Горазд, Сава 
и Ангеларий. 



Използвана литература:

• 1.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8
%D1%86%D0%B0

• 2.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86
%D0%B0

• 3.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%
9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9

• 4.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
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НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ВИ ХАРЕСА!!

БЛАГОДАРЯ ЗА

ВНИМАНИЕТО!


