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	 	 	 	 	 			“Върви,	народе	възродени”	звучи	в	нашите	глави,	докато	
подготвяме	първия	брой	на	училищния	вестник,	който	ще	носи	името	“Златен	век”.	Нашето	
вдъхновение	 -	 24	 май,	 Ден	 на	 светите	 братя	 Кирил	 и	Методий,	 на	 българската	 азбука,	
просвета	и	 култура	и	на	 славянската	 книжовност,	 както	и	делото	на	патрона	на	нашето	
скъпо	 училище	Цар	Симеон	Велики.	Ние,	 четвъртокласниците,	 решихме	да	превърнем	
създаването	на	училищен	вестник	в	традиция	и	даваме	нейното	начало	през	2021	г.	Събрахме	
есета	с	отговор	на	въпроса	“Защо	е	важно	да	празнуваме	24	май?”,	както	и	рисунки	на	тема	
“Българската	азбука	и	нейните	създатели”.	В	първия	брой	ще	прочетете	и	интервюта	с	
основателя	 на	Образователен	 комплекс	 “Цар	Симеон	Велики”	 д-р	 Росица	Врабевска,	 с	
директора	на	ЧСУ	“Цар	Симеон	Велики”	Галя	Георгиева,	с	учителя	по	български	език	и	
литература	Малина	Милева,	както	и	с	част	от	нашите	родители.	

ОТ РЕДАКТОРА:

УЧИЛИЩЕ ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ

С	 историческия	 поглед	 на	
празника	 на	 българската	
просвета	 и	 култура	 ще	 ни	
запознае	 Теодора	 Борисова,	
която	 е	 преподавател	 по	
“Човекът	 и	 обществото”,	 както	
и	 автор	 на	 няколко	 учебни	
помагала	 по	 история.	 Всичко	
това	 можете	 да	 прочетете	 в	
следващите	страници!
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 Защо е важно да празнуваме 24 май?
24	май	-	това	е	един	от	най-светлите	национални	
празници	на	България,	на	който	ние,	българите,	
честваме	 делото	 на	 Светите	 братя	 Кирил	
и	 Методий	 и	 създаването	 на	 кирилицата	
в	 Преславската	 книжовна	 школа.	 24	 май	 е	
празникът,	 който	 другите	 народи	 по	 света	
нямат.	 Празник	 на	 писмеността,	 просветата	 и	
културата.	Празникът	 на	 духовното	 извисяване	
и	на	стремежа	към	усъвършенстване	всеки	ден.

Всяка	една	буква	в	нашата	азбука	е	създадена	с	много	труд	и	непрестанни	усилия	и	днес	ние	
не	бива	да	показваме	безразличие	и	да	потъпкваме	честта	на	онези,	които	са	отделили	от	
времето	и	силите	си,	само	за	да	можем	ние	да	имаме	собствено	слово.	Важно	е	да	запазим	
и	да	честваме	българския	език,	защото	той	е	уникален	-	дава	ни	национална	идентичност	и	
поводи	за	гордост.	Един	пример	за	величието	на	празника	24	май	е	химнът	на	българската	
просвета	и	култура	“Върви	народе	възродени”,	който	носи	стотици	години	славна	история	
в	себе	си.	Също	така	азбуката,	създадена	от	Кирил	и	Методий,	хилядите	преводи,	които	се	
правят	на	важни	богослужебни	книги	и	защитата	на	правото	на	всеки	народ	да	има	своя	
език,	са	от	голяма	историческа	значимост,	не	само	за	формирането	на	българския	народ,	
но	и	 за	неговото	бъдеще.	Делото	на	 славянските	братя	 е	от	наистина	 голямо	 значение,	
дори	днес	да	не	можем	точно	да	си	представим	колко	значи	това	за	България	и	бъдещите	й	
поколения,	все	пак	трябва	да	бъдем	горди	и	благодарни	за	големите	възможности,	които	са	
ни	предоставени	с	много	труд	и	постоянство	от	страна	на	великите	български	книжовници.	

Нека почитаме всички, които са извършили благородно дело за българската писменост и култура 
и да сведем глави в дълбок поклон!

Сузи Кьойбашиева, 8. клас.
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ПОПИТАЙ ОБЩНОСТТА

В този раздел зададохме въпроси към представители на нашата общност за важността 
на празника.

Какво е за един директор 24 май?
За	 мен	 24	 май	 е	 най-големият	 духовен	 празник	
в	нашия	календар,	но	и	най-светлият	празник	за	
цялата	славянска	общност.	Денят	на	българската	
просвета	и	култура	и	на	славянската	писменост!	
В	 ЧСУ	 „Цар	 Симеон	 Велики“	 го	 отбелязваме	
с	 истинско	 вълнение	 и	 неприкрита	 гордост.	
Празнуваме	едно	необичайно	и	голямо	събитие	
–	 създаването	 на	 азбука.	 Писмеността	 е	 сред	
най-значимите	 открития	 за	 всички	 времена.	
Благодарение	на	нея	успяваме	да	запалим	искрата	
на	 знанието	 и	 до	 днес.	 Благодарение	 на	 нея	
пребъдваме	във	всички	векове!

Коя е любимата ви дума от българския език?
Моята	любима	дума	е	“просвета”.	Само	просветеният	човек	е	мислещ	и	умеещ	да	
взема	информирани	решения,	да	застава	зад	думите	и	действията	си.	

На какво е най-важно да научите децата относно този празник?
Според	 мен	 най-важното,	 което	 децата	 трябва	 да	 знаят	 за	 този	 ден,	 е	 почитта	 на	
писмеността	 и	 словото,	 да	 спазват	 традициите	 на	 празника	 и	 да	 бъдат	 достойни	
българи.	
 
Какво е вашето пожелание към учителите и учениците по повод празника?
Празнувайте	 великото	 дело	 на	 славянските	 апостоли	 Кирил	 и	 Методий!	 Бъдете	
здрави,	щастливи,	любознателни,	дръзновени,	мечтайте,	творете	и	учете	през	целия	
си	живот!		

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
директор на ЧСУ “Цар Симеон Велики”

РЕПОРТЕР:  
НИКОЛА БОРИСОВ, 4. КЛАС
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ПОПИТАЙ ОБЩНОСТТА

С какво празничният 24 май 
е по-различен и специален за 
нас българите от останалите ни 
национални празници? 
24	май	е	единственият	ни	празник,	
който	 е	 свързан	 с	 духовност,	
позитивизъм	 и	 градеж.	 Всички	
национални	 празници	 отбелязват	
обикновено	 дати	 на	 революции,	
въстания	 или	 договори.	 За	 нас,	
българите,	 24	 май	 носи	 паметта,	
че	 нашите	 предци	 са	 създателите	
на	 европейската	 цивилизация,	
износители	 на	 език	 и	 култура	 на	
територии,	 далеч	 надхвърлящи	
Балканския	 полуостров,	 че	 България	
е	държавата	на	Духа,	издигнала	в	култ	
Словото.

Едно дърво не би могло да съществува без корени, една къща не може да съществува без 
основи. Нашата училищна мисия не би се осъществила без участието на д-р Росица 
Врабевска, която е управител на Образователния комплекс „Цар Симеон Велики“. 
Заедно с д-р Милен Врабевски и неговата Фондация Българска Памет те от години 
работят за опазването на българското историческо наследство, съхраняването на 
българския дух, битката с демографската криза, инвестират в образованието на 
младите, както и в подпомагането и интеграцията на българската диаспора. 

Д-Р РОСИЦА ВРАБЕВСКА
основател на Образователен комплекс

 “Цар Симеон Велики”

24 май 2021г.                брой 1

С  какво свързвате празничния ден от времето, в което Вие бяхте на 
ученическата скамейка? 
Свързвам	го	с	една	огромна	емоция,	която	е	трудно	да	бъде	описана.	Тържественото	
шествие,	начело	с	духовата	музика,	започваше	от	двора	на	училището,	което	всички	
деца	и	учители	бяхме	предварително	украсили	с	много	цветя,	с	портретите	на	Св.Св.	
Кирил	и	Методий.	Улиците	през	които	преминавахме	бяха	пълни	с	хора,	които	ни	
поздравяваха	и	ни	се	радваха.	Навсякъде	около	нас	струеше	емоция	и	радост,	бяхме	
наистина	горди	да	сме	ученици	и	българи.
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Каква е ролята на езика и писмеността ни за историческото ни съхранение 
като народност? 
Нашият	език	е	много	древен	и	вече	повече	от	15	века	съществува	на	тази	територия.	
Благодарение	на	силата	на	езика	ни	и	на	Словото	като	източник	на	вяра,	ние	сме	
успели	да	преодолеем	чужди	нашествия	и	завоевания	и	да	изградим	държавата	си	
отново	след	многовековно	прекъсване	на	нейното	съществуване.

Какво според Вас е националното самочувствие на младите българи и 
осъзнават ли силата на словото? 
Надявам	 се,	 че	 има	 много	 млади	 хора,	 които	 имат	 високо	 самочувствие	 като	
българи.	Относно	осъзнаването	на	силата	на	словото	-	това	е	нещо,	което	трябва	
да	 се	 възпитава,	 необходимо	 е	 да	бъде	приоритет	 във	 всяко	 училище,	на	 всеки	
учител	и	родител.

Какво може да ни поведе към “светли бъднини”? 
Знанието.

Какво ще пожелаете на учениците и учителите по повод празника? 
Пожелавам	им	да	четат	много,	да	се	стремят	да	се	изградят	като	осъзнати	личности,	
полезни	за	себе	си	и	за	обществото	ни.

РЕПОРТЕР: 
ИВАН ВРАБЕВСКИ
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Малина Милева, старши учител по Български език и литература в ЧСУ 
“Цар Симеон Велики”

Какво щеше да се случи ако не бяха Кирил и Методий?
Без	 делото	 на	Кирил	 и	Методий	 и	 техните	 ученици	 не	 би	 имало	 славянска	
писменост.	Благодарение	на	създадената	от	тях	азбука	България	е	приобщена	
към	християнската	цивилизация	и	европейската	култура.	Честването	на	Кирил	
и	 Методий	 заслужено	 се	 превръща	 в	 общонароден	 празник	 на	 българската	
просвета	и	култура.	Нека	не	допускаме	духовността	да	изчезне	от	живота	ни,	
защото	благодарение	на	нея	сме	се	съхранили	като	нация.

Губим ли кирилицата с навлизането на латиницата?
Езикът	ни	е	свещен,	защото	е	древен.	Сътворяването	на	кирилицата	е	свещено	
дело	и	то	ще	пребъде!	Историята	доказва,	че	през	каквито	и	изпитания	да	сме	
преминавали	 като	 народ,	 не	 сме	 изгубили	 нещо	 много	 ценно	 -	 азбуката	 си.	
Кирилицата	няма	да	бъде	изгубена	или	изместена	от	латиницата,	докато	има	
родолюбиви	българи.

Как да опазим езика си?
Езикът,	родът,	народът	са	изконни	ценности.	Без	слово	няма	памет,	без	памет	–	
няма	народ.	В	красотата	на	родното	слово	и	богатството	на	българския	език	се	
крие	силата	ни	като	народ,	затова	ревностно	трябва	да	ги	съхраняваме	и	пазим	
с	обич,	знание	и	грижа.

РЕПОРТЕР: 
ВЕЛИЗАРА ИЛИЕВА, 4. КЛАС
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Четвъртокласниците Велизара Илиева и Цветомир Крумов зададоха въпроси към 
техните родители. Какво споделиха те относно празника на буквите можете да 
прочетете в следващите редове. 

Златка	Илиева	е	родител	на	Велизара	и	Доротея	Илиеви	от	четвърти	клас.	Преди	
няколко	години	цялото	семейство	заминава	за	Белгия,	защото	бащата	започва	
работа	към	Европейския	парламент.	Какви	са	предизвикателствата	пред	това	да	
живееш	в	чужбина	и	да	успееш	да	съхраниш	българското	Златка	сподели	пред	
нашия	училищен	вестник.
 

Вие сте живели в чужбина дълго време. Често в такива ситуации децата 
не говорят или забравят българския език. Как успяхте да предадете и 
съхраните езика във вашето семейство и защо беше важно това за вас?
В	нашето	семейство	винаги	се	е	говорило	само	на	български	език,	защото	това	
е	 „нашият“	 език.	 Децата	 бяха	 на	 4	 години	 и	 половина,	 когато	 заминахме	 за	
чужбина	и	те	интуитивно	усещаха	принадлежността	си	към	България,	защото	
поддържахме	контакти	с	българската	диаспора	в	Белгия.	Посещавахме	български	
мероприятия	и	културни	събития	на	български	език,	както	и	курсове	по	български	
народни	танци.		Разбира	се,	още	в	предучилищна	възраст	записахме	децата	да	
учат	и	в	Неделното	българско	училище	в	Брюксел.	Неделните	 	посещения	в	
Българското	училище	изиграха	важна	роля	за	развитието	и	съхраняването	на	
българския	език	в	тяхното	съзнание.
За	 нас	 беше	 важно	 да	 учат	 родния	 си	 език	 успоредно	 с	 връстниците	 си	 в	
България,	защото	знаехме,	че	един	ден	ще	живеем	отново	в	България	и	искахме	
децата	ни	да	се	чувстват	пълноценни	български	граждани.

РОДИТЕЛСКИ ПОГЛЕД24 май 2021г.                брой 1
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Защо трябва да се гордеем с кирилицата?
Гордеем	се	с	кирилицата,	защото	тя	определя	нашата	принадлежност.	
Кирилицата	ни	дава	самочувствие	като	българи,	защото	е	една	от	трите	
официални	азбуки	в	Европейския	съюз.	Подчертава	националната	ни	
идентичност,	а	същевременно	се	ползва	и	от	други	народи/държави,	което	
демонстрира	възможностите	за	интелектуално	влияние	и	на	малки	държави	
като	България.	Кирилицата	бе	и	основна	реклама	и	отличителен	знак	на	
страната	ни	по	време	на	Българското	председателство	на	Европейския	съюз,	
когато	буквите	от	азбуката	бяха	изложени	като	светлинно-звукови	елементи	на	
входа	и	във	фоайето	на	Съвета	на	Европейския	съюз.

Какво ще пожелаете на нашето училище по повод празника?
Неслучайно	избрахме	ЧСУ	„Цар	Симеон	Велики“	за	нашите	деца	при	
завръщането	си	в	България.	Напълно	споделяме	идеите	и	визията	на	
училището	за	обучението	и	развитието	на	съвременните	млади	хора.	От	
една	страна	те	напълно	отговарят	на	изискванията,	които	съвременния	
космополитен	живот	и	технологичното	общество	поставят,	но	същевременно	
начинът	на	преподаване	изгражда	и	родолюбци.	Пожелаваме	ви	да	се	
запазите	така					ентусиазирани	и	отдадени	в	образованието	и	изграждането	на	
достойни	съвременни					българи,	които	знаят	историята	и	силата	си	и	вярват,	
че	могат	да	допринесат	за	развитието	и	представянето	на	България,	както	на	
Европейската	арена,	така	и	в	световен					мащаб.	Продължавайте	да	сте	все	така	
естествени	и	усмихнати	в	работата	си	с	децата	ни,	за	което	Ви	благодарим!

24 май 2021г.                брой 1

РЕПОРТЕР: 
ВЕЛИЗАРА ИЛИЕВА, 4. КЛАС
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Мария	Крумова	е	юрист	и	е	майка	на	Цветомир	Крумов	от	четвърти	клас.	

Какво означава за Вас празникът 24 май?
За	мен	това	е	най-големият	празник	на	българските	духовни	ценности	–	
празникът	на	българската	писменост.	Кирилицата,	създадена	в	България,	
е	помогнала	на	нашия	народ	да	съхрани	през	вековете	на	робство	своята	
национална	идентичност.	Разпространението	на	българската	писменост	в	
останалите	славянски	държави	е	повод	за	гордост	и	национално	самочувствие.

Вие пишете на няколко езика. Гордост ли е да четеш и пишеш на 
кирилица? 
За	мен	това	е	по-голяма	гордост,	отколкото	това,	че	пиша	на	няколко	други	
езика.

Как се промени представата за 24 май през годините?
Този	празник	няма	нужда	от	показност,	а	всеки	от	нас	трябва	да	го	изживее	
вътрешно	чрез	собствената	си	душевност	и	емоции.

Какво ще пожелаете на нашето училище по повод празника?
Да	продължи	да	отстоява	българската	национална	идентичност	и	кауза.	Да	
възпитава	учениците	в	национално	самочувствие	и	родолюбие.

24 май 2021г.                брой 1

РЕПОРТЕР: 
ЦВЕТОМИР КРУМОВ, 4. КЛАС
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Поглеждаме от върха на историята с 
Теодора Борисова.  Госпожа Борисова 
е автор на няколко учебни помагала 
по история,  координатор обучение и 
проектна дейност към ЧСУ „Цар Симеон 
Велики“, както и преподавател по 
„Човекът и обществото“.

След	Освобождението	на	България	през	1878	г.,	честването	на	Светите	братя	
се	 запазва	като	училищен	празник,	който	се	провежда	на	11	май.	Учениците	
окичват	с	цветя	портретите	с	ликовете	на	двамата	братя,	рецитират	стихове	и	
пеят	песни	в	тяхна	чест.	В	същото	време	в	Македония	и	Одринско,	чиито	земи	
остават	извън	пределите	на	свободна	България,	честването	на	11	май	има	за	цел	
да	съхрани	българщината,	както	и	да	се	противопостави	на	асимилаторските	
домогвания	от	страна	на	сръбската	и	гръцката	пропаганда.

24	май	е	най-българският	празник,	който	обуславя	нашата	идентичност	като	
народ!	Това	е	денят,	в	който	ние	изразяваме	почитта	си	към	покровителите	на	
Европа	-	Св.	братя	Кирил	и	Методий	и	делото	на	Светите	Седмочисленици.	
Същинското	начало	на	отбелязването	на	празника	се	поставя	през	
Възраждането,	въпреки	че	съществуват	предположения,	че	той	е	бил	честван	
още	в	епохата	на	Средновековието.	На	11	май	1851	г.	в	епархийското	училище	
„Св.	Св.	Кирил	и	Методий“	в	Пловдив,	по	инициатива	на	Найден	Геров	се	
провежда	празник	за	прослава	на	Светите	братя.	Денят	11	май	не	е	случайно	
избран	—	това	е	общият	църковен	празник	на	двамата	равноапостоли.	
Постепенно	празникът	придобива	голяма	популярност	и	започва	да	се	
отбелязва	в	училища,	храмове	и	манастири.	След	провъзгласяването	на	
българската	Екзархия	през	1870	г.,	той	е	признат	за	официален	църковен	
празник.	Така	честването	започва	да	се	отбелязва	във	всички	села	и	градове	от	
Дунав	до	Бяло	море	и	от	Черно	море	до	Охридското	езеро.
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През	1916	г.	се	въвежда	Григорианският	календар	и	празничният	ден	започва	
да	се	отбелязва	на	24	май.	Въпреки	това,	Църквата	продължавала	да	го	чества	на	
11	май.	Почитта	към	Св.	Кирил	Философ	и	Св.	Методий	се	свързва	и	с	тяхната	
смърт	–	съответно	на	14	февруари	и	6	април.

През	 1892	 г.	Стоян	Михайловски	написва	 текста	на	 училищния	 химн,	 който	
е	 озаглавен	 “Химнъ	на	Св.	 св.	Кирилъ	и	Методи”	 и	 включва	 14	 куплета,	 от	
които	 днес	 се	изпълняват	най-често	първите	шест.	Панайот	Пипков	 създава	
на	 11.05.1900	 г.	 музиката	 към	 химна.	Дyмите	 “Върви,	 народе	 възродени,	 към	
светли	бъднини	върви“	всъщност	са	не	само	символ	на	образование	и	просвета,	
но	и	призив	за	осъществяване	на	националния	ни	идеал.	Така	постепенно	от	
училищен	празникът	се	превръща	във	всенароден.

През	 1980	 г.	 първият	 папа	 славянин	Йоан	Павел	 II	 обявява	 Св.Св.	 Кирил	 и	
Методий	за	покровители	на	Европа,	а	през	1990	г.	празникът	е	обявен	с	решение	
на	Народното	събрание	на	Република	България	за	официален.	Църквата	обаче	
продължава	да	отбелязва	паметта	на	светите	равноапостоли	на	11	май,	които	са	
част	от	култа	към	Светите	Седмочисленици.

Кирилицата,	на	която	пишат	милиони	хора	днес,	е	националното	ни	богатство	
и	гордост!	Тя	е	уникално	нематериално	наследство,	което	ние,	българите,	сме	
дали	на	Европа	и	света!	Днес	българската	азбука	е	една	от	трите	официални	в	
Европейския	съюз!

Картините във вестника принадлежат на финалистите в конкурса “Българската 
азбука и нейните създатели”. 
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