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Какво празнуваме на 24 
май?
24 Май е празник на славянската 
писменост, на българската просвета 
и култура. Той е празникът, който се 
чества от най-дълго време в 
близката ни история. На 11 – ти май 
1851 г. в епархийското училище “Св. 
Св. Кирил и Методий” в гр. Пловдив 
по инициатива на Найден Геров се 
организира празник на Светите 
братя Кирил и Методий –
създатели на славянската писменост

• Празникът започва редовно да се отбелязва през 
1857-ма година. Денят 11 май не е случайно 
избран от Найден Геров – това е общият 
църковен празник на двамата светии. Най-
ранните данни за отбелязване на 11 май като 
ден на Светите равноапостоли и 
славянобългарски просветители Кирил и 
Методи датират от XII век, като те са 
признати за светци още в края на IX век. 



Св.св. Кирил и 
Методи

• Считани са за равноапостоли. Обявени са 
от папата за покровители на Европа. 
Българската Православна църква ги почита 
и като едни от светите Седмочисленици 
заедно с техните ученици и последователи 
Климент Охридски, Наум Преславски, 
Ангеларий, Горазд и Савва, първите 
просветители на българския народ.

Св. св. Кирил и Методий, 
известни още и като 
Солунските братя, са 
византийски дипломати, 
християнски мисионери и 
създатели на глаголицата. На 
името на Кирил е наречена 
създадената по-късно кирилица. 
Канонизирани са като светци 
за превода и популяризирането 
на Библията на 
старославянски език.



Как се чества 24-ти 
май ?

Празникът надхвърля църковно-
училищните рамки на своето
отбелязване и се превръща в
общонароден празник. След 1878 г.
празнуването на Кирил и Методий се
развива в две посоки. В свободна
България той се ограничава до
училищен празник. В Македония и
Одринско обаче същият запазва
функциите си и на демонстрация на
българщината в борбата й против
турското управление, както и против
асимилаторските домогвания на
сръбската и гръцката пропаганда.

С въвеждането на Григорианския календар
през 1916 г. празникът, отбелязван от
държавата и църквата, се чества на един
ден - 24 май. След 1969 г. се провежда
секуларизация чрез отделяне на църковния
от светския календар, затова днес
съществуват два празника - църковен (11
май) и светски (24 май). За официален
празник на Народна Република България 24
май е обявен с решение на Деветото
Народно събрание на 30 март 1990 година, а
от 15 ноември 1990 г. е официален празник
на Република България, когато Народна
република България е преименувана на
Република България.



Благодарим за вниманието !!!


