
8 Б, 23 СУ „Фредерик Жолио–Кюри“

24 Май- 
Ден на славянската писменост и българската просвета и култура  



Според Пространните жития Светите 
братя са родени в Солун – Методий 
около 815–816 г., а Константин през 
826–827 г. Методий е управител на 

област, населена със славяни. 
Константин завършва най-висшето 

училище – Магнаурската школа, 
където изучава „елински 

изкуства”. Кирил и Методий създават 
азбуката, но и много молитви, 
полемични трудове, църковни 

служби и песнопения, догматични 
съчинения и преводи.

Светите братя 
Кирил и Методий 



Глаголицата е първото 
славянско писмо, 

създадено от Кирил 
и Методий в периода от 

855 г. до 862 г. за превод 
на църковна литература 
от гръцки език. Това е 

и първата позната 
славянска азбука.

Глаголица 





Названието глаголица
идва от
думата глаголъ, която
означава „дума“. Тъй
като глаголати означа
ва говоря, глаголицата
поетично е 
наричана „знаците, 
които говорят“.



През 863г. Константин-Кирил Философ и
неговият брат Методий са изпратени от
византийския император Михаил III да
покръстят западните славяни и да
организират богослужение във
Великоморавия. Това е станало по
молба на великоморавския княз
Ростислав. За тази цел Константин-
Кирил Философ създал една нова
азбука– глаголицата. През септември 885
г. папа Стефан VI издава була, с която
забранява богослужението на славянски
език. В продължение на няколко века
глаголицата и кирилицата се
употребяват заедно, като постепенно
кирилицата измества глаголицата през
Средновековието. Отделни откъси или
думи, писани с глаголица, се откриват в
кирилски ръкописи до XIV век.

История на 
Глаголицата 





Глаголицата има два варианта:
объл и ъглест. Всички букви имат
свои имена, като повечето от тях са
приети и за кирилските букви: аз,
буки, веди, глагол, добро, есть и т.н.
Буквите имат и числена стойност –
първите десет за единиците,
вторите – за десетиците, третите – за
стотиците. Съществува разлика в
означаването на числата в
глаголицата и в гръцката азбука.
Численият ред в глаголицата е
оригинален и не следва гръцкия
буквен ред.

Характеристика на Глаголицата 



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 

старобългарски книжовен 
език. Кирилицата е 

създадена в Преславската 
книжовна школа към края 

на IX или началото на X век. 

Кирилица 



➢ Сред най-ранните писмени паметници на 
кирилица е двуезичен надпис с гръцко и 
кирилско писмо на керамична ваза от 
Преслав, датирана към 931 г. Традиционно 
кирилицата е приписвана на Климент 
Охридски, а името ѝ – в чест на св. Кирил –
Константин Философ, на когото Климент 
Охридски е ученик. Кирилицата заменя
глаголицата, създадена по-рано от 
Константин Философ-Кирил, съгласно
византийската външна политика през IX век с 
цел славянските народи да не възприемат
християнството от Рим.

➢ В нито един български средновековен 
извор не е открито собствено название на 
базираната на гръцкото унициално писмо 
старобългарска

➢ азбука.
➢Наименованието „кирилица“ е регистрирано 

през 1563 г. 



Национални варианти на 
кирилицата: Българска кирилица, 

Беларуска кирилица, Румънска 
кирилица, Сръбска кирилица, 

Македонска кирилица, Руска кирилица, 
Украинска кирилица, Казахстанска 
кирилица, Киргистанска кирилица, 
Молдавска кирилица, Монголска 
кирилица, Таджикска кирилица. 

Кирилицата в първоначалния си вид се 
ползва в църковнославянския език, 

употребяван днес в редица православни 
църкви в Източна Европа. Хърватско-
босненската кирилица не се използва, 

освен спорадично със стилистично-
декоративна цел.

Разпространение  
и разновидности 



Интересни 
факти за 
Глаголицата и 
Кирилицата

➢ През X и XI век глаголицата и кирилицата
съществуват успоредно, но постепенно 
кирилицата измества глаголицата. 

➢ В оригиналната кирилица има 44 букви за 
44-те звука в старобългарския език. Днес
българската кирилица има 30 букви.

➢Всяка буква в кирилицата има свое име и 
значение. Например: А - "аз" (аз), Б – "буки" 
(букви), В – "веди" (знам), Г – "глаголи" 
(думи, говоря), Д – "добро" (добро, 
доброта)...  Така учениците по-лесно
запомнят азбуката.

➢ Думата "азбука" възниква от 
произнасянето на първите две букви от 
глаголицата – А - "аз" и Б – "буки".





Интересни 
факти за 
Глаголицата 
и Кирилицата

➢„Сказание за буквите“ на Черноризец Храбър свидетелства, 
че първата славянска азбука е била създадена от 
Константин-Кирил Философ. Списъкът на буквите в това 
произведение, който може да се възстанови по архаични по 
текст преписи, съвпада в състава си с най-
ранните абецедари (списъци на букви) – Преславския, 
Мюнхенския, Парижкия Abecenarium Bulgaricum, както и със 
запазените старобългарски творби с азбучен акростих.

➢В глаголицата могат да се проследят звукови особености, 
някои от които се срещат в т. нар. Рупски български 
разговори.

➢Практиката при палимпсестите е била да се използват 
глаголически оригинали, върху които се е писало на 
кирилица, а не обратното.





Букви 

Буквите, съдържащи се в 
Кирилицата са:

А, Б, В, Г, Ґ, Д, Ђ, Ѓ, Е, Ё, 
Є, Ж, З, З́, Ѕ, ѕ, И, І, Ї, Й, 
Ј, К, Л, Љ, М, Н, Њ, О, П, Р, 
С, С́, Т, Ћ, Ќ,У,Ў, Ф, Х, Ц, 
Ч, Џ, Ш, Щ, Ъ, Ь, Э, Ю, Я.



Графически в надписаните върху печата на 
Георги Синкел български и в текстовете върху 

керамичните плочки от работилницата край 
Симеоновата Златна църква в Преслав. Новият 

“изправен” старобългарски 
кирилски унициал, засвидетелствуван в надписа на 

Мостич, в Темничкия и във Варошския надпис и др., бил 
вече официален лапидарен шрифт и бележи нова фаза 

в развитието на кирилската графическа система. 
Писменият книжовен спомен свързва създаването на 
новата графическа система - кирилицата - с името на 

Климент Охридски, в чието Кратко житие е отбелязано 
следното: “Изобретил и други форми на буквите за по-

голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрият 
Кирил.”

Поправки
 в  

Кирилицата 



Българската азбука е всъщност
разказ за грамотността: Аз буки
веди глаголи добро есть жичье… –
Аз зная буквите и животът със
знанието е добър… Това ни казва
нашето а, б, в.



Благодарим  

за вниманието! 


