
11 МАЙ 
Виктор Лазаров – 9в клас 



Какво честваме на тази дата? 

 11 май е един изключителен празник за 

България! На тази дата отдаваме почит Св. 

Св. Кирил и Методий. 



Кирил и Методий 

 Това са първите 
апостоли и 
просветители на нашия 
роден език. Този ден, 
според съвременната 
терминология, би могъл 
да бъде определен като 
продукт на волята на 
формиращото се през 
Възраждането 
гражданско общество в 
етническите граници на 
поробената българска 
държава. 



Честване  
 Светският празник за Св.св.Кирил и Методий, който се 

доразвива като специфично българско явление, бележи 
началото си през Възраждането и се свързва с училищните 
тържества, които са били организирани на 11 май, когато 
Църквата отбелязва празника на двамата свети братя. 

 Първи известия за празнуването на Кирил и Методий на 11 
май във възрожденската ни книжнина, намираме в 
"Христоматия славянского язъка" от 1852 г. на Неофит 
Рилски.  През 1857 г. денят на светите братя е почетен в 
българската църква "Св. Стефан" в Цариград, заедно със 
служба и за св. Иван Рилски. От страниците на 
Цариградски вестник от 26 април 1858 г. будните 
ескизаарски граждани научават, че в Пловдив и други 
градове българите започнали да честват вместо „Три 
светии” „Св.Св. Кирил и Методий” като училищен празник. 
По същото време Г. Славов донася от Цариград „минейник 
– служба” за светите братя, съставен от архимандрит 
Неофит Рилски на църковно-славянски език. 
 



Честване 

 В днешно време 
на 11 май се 
поднасят цветя и 
венци пред 
паметника на 
светите братя, 
който се намира 
пред Народната 
библиотека „Св. 
Св. Кирил и 
Методий“. 



Живот и дело на светите братя 

 След 10 годишна 
административна дейност като 
управител на област северно от 
Солун, Методий се оттегля в 
манастира Полихрон в Мала 
Азия, пьрвоначално като монах, а 
по-кьсно и като игумен на 
манастира. През периода от 860 
до 867 год. Участва в различни 
мисии заедно с брат си Кирил - 
при хазарите, в Моравия, Рим и 
Венеция. След 869 год. се 
установява в Панония като 
папски пратеник. 



Живот и дело на светите братя 

 Получил образование в прочутата 
Магнаурската школа при мъдри 
учители - патриарх Фотий и Лъв 
Граматик. Титлата „философ” 
получава именно тук за изключителните 
си интелектуални умения. През 855 год. 
осъществява първата си 
дипломатическа мисия – при арабския 
халиф Мутавакил. След завръщането от 
Багдад се установява при своя брат в 
манастира Полихрон. По-късно 
изпълнява различни дипломатически и 
религиозни мисии - при хазарите, 
Моравия, Рим, Венеция. През декември 
867 год. заедно с брат си Методий и 
техните ученици са приети в Рим от 
папа Адриан II, който тържествено 
освещава славянските книги. 
Проповядва само на три езика - 
европейски, латински и гръцки, 
Константин -Кирил Философ изнася реч 
в която защитава славянския език. 



Химн  

 Автор на текста е Стоян Михайловски. 

Химнът е написан през 1892 година. 

https://www.youtube.com/watch?v=zVNr3NCx

KYk 

https://www.youtube.com/watch?v=zVNr3NCxKYk
https://www.youtube.com/watch?v=zVNr3NCxKYk


Азбуката 
 Глаголицата 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.  

 



Благодаря Ви за вниманието и 

бъдете горди с Кирил и Методий, 

защото ако не бяха те, никога 

нямаше да говорим и пишем на 

български език! 


