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 24 май е празник, какъвто нямат 
другите народи по света - празник 
на писмеността, просветата, 
културата. Празник на духовното 
извисяване, на стремежа към 
усъвършенстване чрез 
постиженията на науката и 
културата.Буквите, създадени от 
Кирил и Методий, преводите, които 
правят на най-важните 
богослужебни книги, защитата на 
правото на всеки народ да слави 
Бога на своя език, са от 
историческа значимост не само за 
формиране на българския народ и 
за неговия просперитет. 



24 май 

 Кирил и Методий са родени в Солун 
.Методий - през 810г., а брат му 
Кирил - през 827г. В наши дни са 
запазени сведения само за по-
важни събития в живота им. 
Двамата братя произлизат от 
многочислено семейство. Баща 
им,който се казвал Лъв, бил 
високопоставен военен управител, 
а майка им се казвала Мария. 

 

 Около 855 година Константин-
Кирил Философ създава най-
старата българска азбука - 
глаголицата. „Сказание за буквите“ 
на Черноризец Храбър 
свидетелства за това. С нея се 
слага началото на голямото 
просветителско и книжовно дело 
на Кирил и Методий. Двамата братя 
се заемат да популяризират 
християнството на славянски език 
във Великоморавия. Те превеждат 
от гръцки на старобългарски език 
най-необходимите богослужебни 
книги и така полагат основите на 
старобългарския литературен език. 
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 Делото на Кирил и Методий бива 
продължено от техните ученици 
Климент, Наум, Ангеларий, 
Горазд и Сава, които, идвайки в 
България, намират подкрепа за 
своето дело от българския цар 
Борис I. Така били създадени 
Охридската и Преславската 
книжовни школи. В резултат на 
просветната и книжовната 
дейност на учениците на Кирил и 
Методий, България станала 
основен център на славянската 
писменост. 
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 Св. св. Кирил и Методий, 
известни още и като Солунските 
братя са канонизирани са като 
светци за превода и 
популяризирането на Библията на 
старобългарски език и 
разпространяване на 
християнството сред славяните. 
Считани са за равноапостоли. 
Обявени са от папата за 
покровители на Европа. 
Православната църква ги тачи и 
като едни от светите 
Седмочисленици 
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 Върви, народе възродени" е 
химнът на Деня на българската 
просвета и култура и на 
славянската писменост. 
Историята на създаването на 
химна е доста любопитна. Автор 
на текста е поетът Стоян 
Михайловски, който написал 
стихотворението през 1892г. 
Първоначалният текст бил 
озаглавен „Химн на Св.св. 
Кирилъ и Методи” и включва 14 
куплета, от които ние днес 
изпълняваме най-често първите 
шест. 






