
Изготвено от Сияна Николова VII клас



 На 11 май българският народ почита Светите
равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Този
ден се утвърждава през Възраждането като важен ден от
празничната система на българите – ден за почит на
Светите братя Кирил и Методий - създатели и
разпространители на първата славянска азбука -
глаголицата.



 Този ден, според съвременната терминология, би
могъл да бъде определен като продукт на волята на
формиращото се през Възраждането гражданско
общество в етническите граници на поробената
българска държава.



 Светският празник за Св.св.Кирил и Методий,
който се доразвива като специфично българско
явление, бележи началото си през Възраждането и
се свързва с училищните тържества, които са били
организирани на 11 май, когато църквата отбелязва
празника на двамата свети братя



 На 11. май 1858 г. този ден е отпразнуван и в Ески
Загра (Стара Загора) по идея на учителя С. П. Иванов
с „божествена служба” и вълнуващо слово за живота и
делото на Кирил и Методий. В дописката в
Цариградски вестник, бр. 382, 7 юни 1858 г. четем:
„Тук се народните учители и просветители български
приеха за покровители на всичките наши малки и
големи училища”.



 От 1863 г. 11. май се установява като църковен
празник на Светите равноапостоли Кирил и
Методий. След Освобождението 11. май става
общоучилищен празник на славянските
първоучители. Тогава се заражда идеята за химн.



 С въвеждането на Григорианския календар през
1916 г. празникът, отбелязван от държава и църква,
вече се чества на един ден - само на 24 май. След
1969 г. се провежда изкуствена секуларизация чрез
отделяне на църковния от светския календар,
затова днес вече си имаме два празника - църковен
(11 май) и светски (24 май).



 В годините на засилен интерес към историческо ни
минало и преоткриване на важни моменти,
свьрзани с периоди на вьзход на бьлгарската
дьржава, нашите вьзрожденци отделят достойно
място на ролята на славянските просветители за
културно-историческото развитие на Източна
Европа



 След повече от един век - през 1980 год., това
признание ще дойде и от папа Йоан Павел II,
който ги обявява за покровители на Европа.




