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• Св. Св. Кирил и 

Методий са двама братя 

теолози, родени в Солун, 

Византия, през IX век, които 

развиват мисионерска 

дейност като проповедници 

на християнството сред 

различни народи.

• През 855 г.създали 

славянската азбука, която 

нарекли „глаголица“



Думата „азбука“ идва от първите две букви в

глаголицата – аз и буки. Името Глаголица идва от

думата на буква Г –глаголи, означаваща «дума».

Тъй като глаголати означава говоря, Глаголицата

поетично е наричана „знаците, които говорят“,



“,

"Аз буки, веди глаголати! Добро ест живети

дзело земля! Иже (йота) како люди мислите, 

наш он покой. ръци слово твръдо! Ук, фрът, 

хер! от! Ща чръв! Ци ша! еръ, ер, ери! Ет! Ен

он! Йен йон! Юс! Ят!”.



“,

Преведена на съвременен български език

тази уникална азбука звучи така: "Помни

буквите, учи да говориш! Добре е да

живееш здраво на земята! Защото както

хора мислите, наша е той опора. Изричай

словото твърдо! Нагоре всеки да лети!

Върви! Избягвай червея! Покорявай

висотите! Ти мъж, ти юноша, вие хора!

Човече! с ум и разум! Във вярна посока и

с ясно съзнание! Напред! Слава!“.



Цар Борис I. приема Климент, Наум и Ангеларий –

учениците на Кирил и Методий, изгонени от

Моравия



Златни букви

На славянските народи

в стари, стари времена

дали Кирил и Методий

златни букви - писмена.

Те ни дали светлината,

пазели ни от беда.

Пишат с тях и днес децата

БЪЛГАРИН И СВОБОДА!

Ангелина Жекова



Кирил и Методий

Братските народи 

с букви кой дари?

Кирил и Методий –

братята добри.

Днес венци им вие 

цялата страна.

С гордост славим ние 

тези имена.

Веса Паспалеева



• Знам кой ни даде
писмената
и книги ни е 
сътворил.
Това са солунските
братя
Методий и Кирил.
Тях всички славят 
и обичат.
Днес малките деца
с червен божур и 
здравец кичат
светите им лица.

• Тома Бинчев

Двамата братя




