
 

  

Година 12 / брой 42 / 2019г. 

ЛЕГЕНДА ЗА РАЖДАНЕТО НА 
БУКВИТЕ 
 
        НЯКОГА,  В  ДАЛЕЧНИ  ВРЕМЕНА, 
НЯМАЛО  Е  БУКВИ,  ИМЕНА... 
 
       ХОРАТА  ОБЩУВАЛИ  СЪС  ЗНАЦИ  -   
С  МИМИКИ,  СЪС  ЖЕСТОВЕ,  СЪС  КРЯСЪЦИ... 
 
       ПОСТЕПЕННО  СТАНАЛИ  ПО-УМНИ, 
НО  НЕ  МОЖЕЛИ  ДА  ПИШАТ  ДУМИ... 
 
       СКИТАЛ  СЕ  ВЕДНЪЖ  ЧОВЕК  В  ГОРАТА  -   
ЯБЪЛКА  МУ  ПАДНАЛА  ВЪРХУ  ГЛАВАТА. 
 
       И  ЧОВЕКЪТ  ВИКНАЛ:  „А!"... 
ДРАСНАЛ  ЗНАК  ВЪРХУ  ПРЪСТТА... 
 
       ЧУЛ,  ЧЕ  АГНЕ  БЛЕЕ:  „БЕ-Е... " 
„НАРИСУВАЛ"  МЪНИЧКО  ДЕТЕ... 
 
       ПОСЛЕ  СТЪПИЛ  ВЪРХУ  СЪЧКА  -   
„НАРИСУВАЛ"  ИЗКРИВЕНА  ПРЪЧКА... 
 
       И  ЧОВЕКЪТ  С  РАДОСТ  ЗАИГРАЛ  -   
ПЪРВИЧКИТЕ  БУКВИЧКИ  ВИДЯЛ... 
 
       ПОСЛЕ  ДРУГИ  БУКВИ  СЕ  РОДИЛИ... 
ТЕ  СВЕТА  ЧОВЕШКИ  ОЗАРИЛИ... 
 
Марин  Тачков 

НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ 
 
       ПЕЯТ  ВЕСЕЛО  ДЕЦА, 
СВЕТЯТ  ЧИСТИТЕ  ЛИЦА. 
И  С  БОЖУРИ  ВЪВ  РЪЦЕТЕ, 
С  КЛОНЧЕТА  И  РОСНО  ЦВЕТЕ 
ДРУЖНО  ВИЕМЕ  ВЕНЦИ 
НА  БЕЗСМЪРТНИТЕ  ПРЕДЦИ. 
 
       ДНЕС  Е  ПРАЗНИК  НАЙ-ВЕЛИК, 
ДЕН  НА  НАШИЯ  ЕЗИК 
И  СЛАВЯНСКИТЕ  НАРОДИ, 
ДЕН  НА  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ. 
 
       С  ТЕХНИ  БУКВИ  ВСЕКИ  ДЕН 
НИЕ  ПИШЕМ  И  ЧЕТЕМ 
КНИЖКИ  БЪЛГАРСКИ,  ЧУДЕСНИ 
С  ПРИКАЗКИ  И  РОДНИ  ПЕСНИ. 
 
       ГРЕЕ  ВЕСЕЛО  НЕБЕТО 
НАД  БАЛКАНА  И  ПОЛЕТО, 
ЧУРУЛИКАТ  ПОЙНИ  ПТИЧКИ 
КРАЙ  ГОРИ  И  КРАЙ  РЕКИЧКИ. 
 
       И  В  РЪЦЕТЕ  С  РОСНО  ЦВЕТЕ 
НИЕ  КИЧИМ  ЛИКОВЕТЕ 
НА  УЧИТЕЛИТЕ  -  БРАТЯ, 
ДА  ГИ  СЛАВИМ  ПО  ЗЕМЯТА  -   
ВРЕДОМ,  ДОКЪДЕТО  СТИГА 
РОДНА  РЕЧ  И  РОДНА  КНИГА. 
 
Иван  Давидков 



 

  

Тези думи, които ни завещава преди повече от 12 века първоучителят Константин-Кирил 
Философ,  показват, че пътят към спасението е открит, че славянският род, чрез божия дар на 
книгите, намира пътя за утвърждаване на своето съществуване в света. Защото един народ без 
език и без история, не е народ. А ние, българите, имаме и езика, и историята, с които да се гордеем 
– защото оттук, от малка България, през IX в. тръгва писменото слово, за да даде духовна храна на 
всички славяни. Писмеността, създадена от двамата братя, открива и предава на повече от 200 
милиона славяни един ключ – ключът към безсмъртието. Затова ценим така високо делото на 
Кирил и Методий и го приемаме за наше свято и родно. 

За повечето българи 24-ти май е спомен за един портрет и един разказ – портретът на 
солунските братя, поставян на входа на всяко училище и украсяван с божур и здравец и разказът 
за българския княз Борис, приютил учениците на Кирил и Методий в България, и неговият син 
Симеон, превърнал се в покровител на разпространението на славянската писменост.  

Всяка година 24-ти май идва с блясъка на своята тържественост, пренесъл възрожденския 
дух през годините, утвърдил се като най-светлия, най-съкровения, най-българския празник! Това 
е денят на буквите, на просветата, на духа! И на гордостта на поета, написал „че и ний сме дали 
нещо на света – на вси славяни книги да четат.“ Това е денят, в който по-емоционално усещаме 
себе си като неделима част от световната цивилизация. Защото българското слово от древни 
времена е оставило своя знак върху културното минало, настояще и бъдеще на света. В този ден 
пеем „Върви народе възродени” - думи, които всеки българин знае от момента на пристъпването 
на училищния праг за първи път. 
Думи, които често пъти изговаряме наизуст, без дори да се замислим за смисъла и гордостта, които 
носят. 

Но: 
24-ти май не е просто поредният официален празник - това е денят, в който всеки българин 

може да изкрещи с пълно гърло, че е горд потомък на нация, заемаща стратегическо място в 
историята на Европа. 

24-ти май е символ на достойнство, традиция и духовност. Достойнство – защото честваме 
азбуката, която сме дали на света и се нареждаме сред признатите европейски народи със 
самочувствие, образованост и културна независимост. Традиция – защото е най-уникалният и най-
дълго чествания празник в историята ни – повече от 200 години. Духовност – защото е празник на 
културата, науката и знанието.  
 „Голи са без книги всичките народи”. Следвайки това заключение на Константин-Кирил, 
съвременният български писател Митко Новков в своя разказ „Малката книгопочитателка” за 
пореден път прокарва идеята, че макар и да е студено навън, в душите -  никога, тогава, когато с 
нас е книгата. Защото книгите и културата правят душата ни светла, изчистват я от наслоенията на 
материалното, битовото, пошлото, от всичко, което се опитва да я очерни.  

За нас 24-ти май е двоен празник, защото нашето училище носи името на солунските братя 
Кирил и Методий. Това ни кара да се чувстваме още по-горди от факта, че сме наследници на 
създателите на нашето Аз, Буки, Веди. 
 

„…слушайте сега с целия си ум, 

слушайте, цял славянски народе, 

слушайте словото, защото от бога дойде, 

словото, което кърми човешките души 

словото, което крепи сърцата и умовете…” 

Честит празник на всички, които носят в сърцето си  
любов и признателност към буквите! 

Честит празник на всички вас, колеги, които в трудния делник  
продължавате да засявате слова 

в браздите на времето!   
 

Ваня Иванова 



 

  

Р. Ц. 



 

 

  

24 май е един от най-светлите български национални празници. На тази 

дата честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската 

писменост. Той е празникът, който се чества от най-дълго време в близката 

ни история. Денят на Светите братя Кирил и Методий – създателите на 

славянската азбука бил отбелязван като църковен празник (на 11 май) още 

преди XII век, но за първи път е бил честван като национален Ден на 

просветата през 1851 година. Празникът на буквите е специална дата за 

всички нас. И без значение къде се намира човек трябва да пази спомена от 

жизнерадостната атмосфера в този светъл майски ден. 

Кирил и Методий са родени в Солун (днешна Гърция). Методий - през 810г., а 
брат му Кирил - през 827г. В наши дни са запазени сведения само за по-важни 
събития в живота им. Двамата братя произлизат от многочислено семейство. 
Баща им, който се казвал Лъв, бил високопоставен военен управител, а майка им 
се казвала Мария. Поради ранната кончина на Лъв, грижата за двамата братя 
поема чичо им Теоктисто – висш държавник на Византийската империя. С 
годините двамата братя се образовали и изградили авторитет на уважавани и 
начетени личности. Кирил станал преподавател в Магнаурската школа, а 
Методий бил назначен за игумен в манастира Полихрон. Около 855 година 
Константин-Кирил Философ създава най-старата българска азбука - 
глаголицата. „Сказание за буквите“ на Черноризец Храбър свидетелства за това. 
С нея се слага началото на голямото просветителско и книжовно дело на Кирил 
и Методий. Двамата братя се заемат да популяризират християнството на 
славянски език във Великоморавия. Те превеждат от гръцки на старобългарски 
език най-необходимите богослужебни книги и така полагат основите на 
старобългарския литературен език.  

Кирил починал в Италия на 14 февруари 896 година и е погребан в 
базиликата „Св. Климент” в Рим. След смъртта на брат си Методий продължил да 
разпространява славянската писменост до последния си дъх на 6 април 885 
година.  

В края на IX век двамата братя са канонизирани от църквата за светци. 

Кирил и Методий 
 



  

 

  

Светите братя Кирил и Методий 
Глаголица 

Първата старобългарска азбука 

Глаголицата е азбуката, която била създадена от двамата братя. 

Техните ученици създали по-лесни за изписване букви и тази азбука била 

наречена кирилица в чест на Кирил. Около 10 % от държавите на 

планетата днес пишат на кирилица.  

Кирилицата била създадена към края на IX век вероятно в 

Преславската книжовна школа. Тази азбука включвала 24 букви от 

гръцката азбука. Към тях били добавени още няколко букви, които 

отразявали спецификите на старобългарската реч. Кирилицата и 

глаголицата се ползвали едновременно в продължение на няколко века. На 

глаголица били писани църковните книги, а на кирилица - светските. 

Постепенно обаче новата азбука изместила глаголицата.  

Глаголица и Кирилица 
 

Р. Ц. 



  
Делото на Кирил и Методий бива продължено от техните ученици 

Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава, които, идвайки в България, 

намират подкрепа за своето дело от българския цар Борис I. Така били 

създадени Охридската и Преславската книжовни школи. В резултат на 

просветната и книжовната дейност на учениците на Кирил и Методий, 

България станала основен център на славянската писменост.  

Учениците 

Цар Борис I. приема Климент,  

Наум и Ангеларий 
Учениците на Кирил и Методий, 

наречени Свети Седмочесленици 

"Върви, народе възродени" е химнът на Деня на българската просвета и 

култура и на славянската писменост. 

 Историята на създаването на химна е доста любопитна. Автор на 

текста е поетът Стоян Михайловски, който написал стихотворението през 

1892г. Първоначалният текст бил озаглавен „Химн на Св.св. Кирилъ и 

Методи” и включва 14 куплета, от които ние днес изпълняваме най -често 

първите шест. През 1901 г. композиторът Панайот Пипков открил 

стихотворението в учебника на свой ученик. Изключително вдъхновен, той 

написал музиката към него само за около четвърт час.   

Стихотворението "Върви, народе възродени" е преведено на 21 езика.  

Върви, народе възродени! 



 

 

 

 

1. Кирилицата е по-млада от повечето други писмености, който се използват по 

света. Тя е една от двете ранни славянски писмености, заедно с глаголицата. 

2. Глаголицата е създадена през 9-ти век от Св. св. Кирил и Методий по нареждане 
на император Михаил ІІІ. От глаголицата ученикът на светите братя св. Климент 

Охридски създава ранната кирилица. 

3. Двете азбуки – кирилица и глаголица – съществуват паралелно и се употребяват в 
богослужения, за писане на държавни и религиозни документи, книги и т.н. 

Доказателства за това се срещат до 10-11 век. През Средните векове кирилицата 
постепенно напълно измества глаголицата. 

4. В Хърватското кралство (днес част от Хърватия), Далмация (днес част 

от Хърватия) и Бохемия (днес част от Чехия) в началото се използва глаголица и 

после заедно с нея и кирилица. В някои ръкописи на кирилица се срещат 
глаголически думи до 14 в. 

5. В оригиналния вариант на кирилицата, съставен от св. Климент Охридски, има 
44 букви за 44-те звука, за разлика от сегашната българска азбука с 30 букви. 

6. Всяка буква в кирилската азбука имала свое име, което значело нещо. 
Например, А – „аз“ (аз), Б – „буки“ (букви), В – „веди“ (знам), Г – „глаголи“ (думи, 
говоря), Д – „добро“ (добро, доброта) и т.н. Имената на буквите помагали на учениците 
по-лесно да запомнят азбуката и реда й. 

7. Думата „азбука“ идва от първите две букви и произнасянето им: аз-буки (сега 
произнасяни като а-бъ). 

8. Ранната кирилска азбука била базирана на гръцката азбука. Някои букви от 

гръцката азбука служели за модели на ранните букви в кирилицата, а за славянските 

звуци без еквивалент на гръцки били създадени нови допълнителни букви. 

9. Освен значение, всяка буква в кирилицата отговаряла и на цифрова 
стойност, основана на гръцката азбука. А – 1, Б – 2, Г – 3 и т. н. 

10. Кирилицата се използва в български, беларуски, македонски, руски, сръбски 

и украински език. Любопитно е обаче, че тя е официалната писменост и на 
някои неславянски езици, като например алеут, казашки, киргизки, татарски и 

други. 
 Р. Ц. 



 

СКЪПИ, МОИ УЧЕНИЦИ! 

Дойде време да си кажем довиждане! Колко бързо 

времето лети-четири години минаха като един миг! 

Четири години-време, в което заедно създадохме “Един 

неразделен клас“, едно семейство, в което спазвахме 

правилото “Един за всички-всички за един“! Само след броени 

дни ще литнете като птици- на където ви видят очите, ще 

последвате мечтите, с които израснахте. Ще създадете 

нови приятелства, ще опознаете нови светове! Но където 

и да бъдете, с когото и да бъдете-помнете корените си, 

помнете от къде тръгнахте към тези светове! 

 Днес ще Ви пожелая няколко неща. Най-важното-бъдете здрави! 

Покажете какво научихте в училище като се представите отлично на 

държавните зрелостни изпити! Бъдете креативни, бъдете успешни! 

Поставяйте си такива цели в живота, които ще постигнете и успехите Ви 

радват! Тогава и ние ще разберем, че сте научили уроците си от училище и 

сте ги реализирали в живота! Бъдете влюбени в живота, бъдете 

щастливи, не спирайте да мечтаете, радвайте се на красивите и малките 

неща-в малките неща се крият чудесата! Когато срещнете трудности, а 

такива ще има-не се страхувайте, не се отказвайте, а стъпка по стъпка ги 

преодолявайте! Продължавайте да учите уроците на живота и дайте 

всичко от себе си, за да бъдете отличници! 

Тук сезон първи от нашия филм свършва-филм, в който Вие бяхте 

актьори, сценаристи, режисьори! От утре следва сезон втори, епизод 

първи! Какви роли ще изиграете в него вече зависи САМО ОТ ВАС! 

Аплодисментите са за Вас! ОСКАРИТЕ ВИ ОЧАКВАТ! 

На добър път, мили мои ученици! 
 

На 24-ти май отбелязваме не само празника на българската 

писменост и култура, но и изпращаме нашите дванадесетокласници 

по пътя им в живота, организирайки подобаваща програма. 


