


Националната 

библиотека носи името 

на светите братя 

Кирил и Методий. 

Глаголицата

Гордеем се, че Бълга-

рия е родина на кирили-

цата. Кирилицата е

третата азбука в Евро-

пейския съюз. На нея

пишат над 250 милиона

души по света. Тя е

официална писменост

за България, Беларус,

Русия, Сърбия, Украйна

и много други държави

в Европа и Азия.

Кирилицата

На 24 май почитаме делото

на Кирил и Методий. Те

създали нашата азбука. Били

първите учители, които учели

предците ни да четат и пишат.

Азбуката, създадена от

Кирил и Методий, е наречена

глаголица или „знаците,

които говорят“.

Забелязахте ли, че в глаголи-

цата няма главни и малки 

букви?

Кирилицата е създадена в

Преславската книжовна шко-

ла. Предполага се, че неин

автор е Климент Охридски,

ученик на Кирил и Методий.



На 24 май в цялата страна тържествено се

отбелязва празникът на българската просвета и

култура и на славянската писменост. Провеждат се

шествия, тържествени концерти, поднасят се венци

и цветя на паметниците на Кирил и Методий. Звучи

химнът „Върви, народе възродени!“, написан за

възхвала на делото на двамата братя.

Признателност

Паметникът на кирилицата на

българската база в Антарктида



ПРАЗНИК

Предпразнична радост

в гърдите напира,

в сърцето ми детско

едва се побира!

Венци сме увили

с божур, перуника

със люляци бели

и горска иглика.

Че утре е празник

голям, всенароден

на двамата братя

Кирил и Методий!

О, азбука наша,

прославна навеки!

Води ни по мирни

и светли пътеки!

Веса Паспалеева

Признателност

„Върви, народе възродени,

към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова,

съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!

В световните борби върви,

от длъжност неизменно воден –

и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,

което във душите грей!

Напред! Народността не пада

там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!…

О, влез в Историята веч,

духовно покори страните,

които завладя със меч!…”

Тъй солунските двама братя

насърчаваха дедите ни…

О, минало незабравимо,

о, пресвещени старини!

Химн на Св. св. Кирил и 

Методий

За първи път

празник в чест на

Кирил и Методий е

организиран още по

времето на братята

Петър и Асен, които

вдигат въстание през

1185 година, за да

освободят България.

През април следва-

щата година се

отбелязва денят на

светите братя.

В Шумен на 22 май 1813

година е представено първото

театрално представление в

чест на Кирил и Методий.



Признателност

Геновева Йотова



Забавни минути

Думата в оцветените полета е ................................... .

Моята любима книга е ........................................................................... . 

1. Името на един от създателите на 
славянската азбука.

2. Ден, в който празнуваме някакво 
събитие.

3. Столицата на нашата родина.
4. Нашата родина е ... .
5. Петият месец на годината.

1.

2.

3.

4.

5.
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