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Днес е 11 май!

Всички знаем добре кои са Солунските 
братя, или както по- често ги наричаме 
братята Кирил и Методий. На тях е 
посветен и днешният празник! 
Но може би се питате, защо днес, не 
празнуваме ли на 24 май?
В следващите слайдове ще разбере 
защо е така, но нека започнем първо с 
малко история… 



Имало едно време в Солун…

През 815 г. в семейството Лъв, помощник- управител на

Солун, се родил Методий, който получава отлично

образование и го назначават за управител на славянско

княжество в Македония, а последствие се замонашва.

Константин ( по- сетнешния Кирил) е седмото, най-малкото

дете в семейството. От малък проявява блестящи заложби, а

на 14 години написва първото си съчинение, а по- късно е

въведен и в императорския двор и му обещават княжеска

титла и благородничка за съпруга, но той също като брат си

избира да стане монах.



Според едни исторически извори братята са гърци, според 
други – славяни, според трети от смесен произход. Двамата 
превръщат съдбата на българските букви в смисъл на своя 
живот, за това и съвременниците им не се колебаят да ги 
определят като българи. Предполага се, че около 855г. в 
манастира “ Полихрон” в Мала Азия, те започват работата си 
върху българската азбука.

Те са канонизирани от християнската църква за равноапостоли 
и светци заради превода и популяризирането на Библията на 
старобългарски език. Кирил и Методий са почитано като 
едни от Светите Седмочисленици, заедно с техните ученици 
– Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий.



Кой кой е?

От тази страна 
е Методий, 
като по- голям 
брат е 
изобразяван с 
бяла косата и 
брада.

А от тази 
страна е 
Константин-
Кирил 
Философ, 
който се 
изобразява с 
тъмни коса и 
брада.



11 май

На 11 май почитаме
въздигането на Кирил и 
Методий като
равноапостоли и
велики християнски
учители в България. 
Сведения за 
отбелязване на 
празника им има още
през XII век. 
Свидетелства за 
честването на празника
са открити в арменска
летопис от 1813 г., 
където се споменава
за честване на 22 май 
1813 г. в Шумен.

• 11 май е и професионален празник на тези, 
които служат на писменото слово, като го 
съхраняват и разпространяват с идеята то да 
пребъде. Цялото общество им дължи
заслужено признание заради мисията, на която
са отдадени – да възпитават жаждата за знание 
през вековете!



Как се почитат?

На днешния ден се поставят 
цвета и венци пред 
паметниците, картините и 
иконите на светите братя.



Какво означават Св.св. Кирил и 
Методий и тяхното дело за света?

Кирилицата е третата официална азбука на Европейският 
съюз след латиницата и гръцката азбука. Светите братя 
Кирил и Методий са обявени за покровители на единна 
Европа. 

Днес е основна азбука във всички славянски страни.



Какво още се случило на днешния 
ден?
• През 330 г. столицата на Римската империя се премества от Рим в Константинопол.

• През 1858 г. Минесота става 32-ят американски щат.

• През 1867 г. Люксембург придобива независимост.

• През 1927 г. е основана Академията на филмовите изкуства и науки на САЩ.

• През 1949 г. Сиам официално променя името си на Тайланд, име което се използва
от 1939 г.

• През 1949 г. Израел става член на ООН.

• През 1967 г. Англия, Дания и Република Ирландия подават молба за членство в 
Европейската икономическа общност.

• През 1995 г. в Ню Йорк, повече от 170 държави достигат до съгласие да удължат
неограничено и без условия Договора за неразпространение на ядрените оръжия.

• През 1997 г. шахматният суперкомпютър IBM Deep Blue спечелва последната игра от 
реванша на Гари Каспаров и става първият компютър, който побеждава световен
шампион по шахмат в директна среща.



ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


