
24 Май: Ден на българката просвета 
и култура и на славянската 

писменост
• Денят на българската просвета и култура и на 

славянската писменост е български официален празник, 
честван на 24 май. На този ден в България се чества 
българската просвета, култура и създаването на 
глаголицата от Кирил и Методий, известни още и като 
Солунските братя. Преводите на Библията Кирил и 
Методий записват на глаголица.

Спасявайки делото на св. св. Кирил и Методий, 
България е заслужила признателността и уважението не 
само на славянските народи, но и на света. И това ще бъде 
така, докато човечеството влага истинско съдържание в 
думите напредък, култура и човечност...



Две снимки за празника

1- снимка 2- снимка



История

• Въздигането на Кирил и Методий като 
равноапостоли и велики християнски 
учители става в България още с идването на 
техните ученици през 886 г., а сведения за 
отбелязване на празника им на 11 май има 
още през XII век. В епохата на османското 
владичество българската държава изчезва 
от политическата карта на Европа, но остава 
„Държавата на духа“, по думите на акад. 
Дмитрий Лихачов.



Как се празнува 24 Май в България и 
в другите страни

• 24 май е 144-ият ден в годината според григорианския 
календар (145-ти през високосна). Остават 221 дни до 
края на годината.

• 24 май Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост. Според църковния календар 
денят на Св. св. Кирил и Методий, създали първообраза 
на българската писменост, глаголицата, която е и 
славянска писменост, се чества на 11 май. Глаголицата 
претърпява своеобразни промени, докато се оформи в 
сегашния си вид – кирилица, на която се пише на 
български, руски, украински, македонски, сръбски и 
други езици. Кирилицата е официална азбука в 
Монголия и в някои републики от бившия Съветски 
съюз, а до 19 век се е ползвала и в Румъния.



Изготвил: Тинка Букова от 5 клас


