
Скъпи ученици, драги гости, 

Месец май е един от най-чудесните пролетни месеци.Свързваме го с много цветя, 

обратното броене на абитуриентите - красиви, весели, свободни и образовани  млади 

хора. Този месец славим имената на светите братя Кирил и Методий, дали „на вси 
славяни книга да четат” 

11 май се чества като църковен празник на Светите братя Кирил и Методий и   ден за 

всенародна почит,  докато 24 май се утвърждава като нацонален празник на 

българската просвета и култура и на славянската писменост. 

През втората половина на ІХ век в Европа се появява нова азбука. Нейни създатели са 

Светите братя от Солун Кирил и Методий, обявени през 1980 г. от папа Йоан-Павел II 

за духовни съпокровители на Стария континент. Делото им поставя началото на 

славянската писменост и култура – широка по мащабите си и демократична по дух. 

Първата славянска азбука, сътворена от Светите братя, е глаголицата. В края на ІХ – 

началото на Х век е създадена по-лесната за изписване кирилица, на която днес пишат 

много народи в Европа и Азия. С приемането на България в Европейския съюз през 

2007 година, кирилицата става третата официална азбука в общността и това е повод 

за гордост. 

Днес, с тази изложба, ние също отдаваме почитта си към нашите първоучители. 

 Заедно с Националната бибилиотека „Св.св. Кирил и Методий” сме подготвили 

изложбата „Книги, посоки и публики”с увереността моите прекрасни ученици да 

бъдат най-младата и любознателна публика. 

За изложбата ще ви разкаже нашата гостенка, вече участник в проекта „ГОСТУВАТ 

НИ” –  д-р Бояна Минчева - ръководител Направление „Опазване на ръкописно-

документална наследство“  в бибилиотеката. 

А аз, както винати, ще ви запозвая с историята /както ние тук казваме – творчедсата 

биография/ на Националната библиотека: 

Националната библиотека ”Св. Св. Кирил и Методий” навърши 140 години. Най-

старата културна институция у нас съхранява огромно книжно наследство – повече от 

8 милиона ръкописа, печатни книги и документи. Храмът на книгите продължава да 

привлича изследователи от цял свят и неслучайно. Двата най-големи османски научни 

архиви в света са в Истанбул и Кайро, а третият в нашата библиотека. В това 

отношение изпреварваме дори Виена. 

На 10 декември 1878 г. по идея на софийския учител Михаил  Буботинов  се ражда 

идеята за отварянето на нацонална библиотека. Година по-късно 17 юни 1879 г по 

предложение на Марин Дринов, тя получава статут на държавно учреждение под 

названието Българска народна библиотека. През 1900 г.  получава собствено здание на 

улица „Раковски”, а през 1939 г. започва строителството на нова сграда на мястото на 

Царския манеж. По време на бомбардировките на София през 1944 г. тези 2 сгради са 

разрушени. Новата сграда е проектирана от архитектите Иван Васильов и Димитър 
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Цолов. Фасадата е дело на скулптора Михайло Парашчук. Построена е с  целеви 

държавен заем и е открита на 16 декември 1953 г.,  преди 65 години. Намира се в 

центърна столицата в карето със СУ и Галерията на СБХ,  НХА и Новата галерия 

Квадрат 500, Църквата Александър Невски – един истински духовен център.  

През годините тя е преименувана няколко пъти, съобразно обществено-политическото 

статукво: 

През 1963 г. Народната библиотека „Васил Коларов“ се преименува в Народна 

библиотека „Кирил и Методий“. След 10 ноември 1989 г. към името е добавено „св. 

св.“, посочвайки, че братята Кирил и Методий са обявени за светци.  На 11 август 1994 

г. е обявена за културен институт от национално значение и  е преименувана в 

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.  

Най-извесните имена в българската история като Директори на Националната ни 

библиотека са:  Петко Славейков, Константин Иречек, Стоян Заимов, Пенчо 

Славейков, Стилиян Чилингиров; в по- ново време Орлин Василев,  Петър Караангов; 

а след промените:  Вера Ганчева, Кирил Топалов, Боряна Христова. 

Настоящ Директор на Бибилиотеката е Красимира Александрова, на кокоято дължим 

ностоящата изложба.  

Пред Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” е поставен един от най-

впечатляващите монументи в столицата, този на Светите братя Кирил и Методий. 

Този символ на българската писменост и култура е дело на скулптора Владимир 

Гиновски (1927-2014) и на арх. Иван Иванчев (1915-1994). Когато през 1963 г. 

Народната библиотека „Васил Коларов“ е преименувана на „Кирил и Методий“, е 

обявен конкурс за нов паметник, който да бъде поставен на мястото на предишния 

паметник на Васил Коларов. Конкурсът е бил спечелен от Владимир Гиновски, а 

монументът е открит е през 1972 г. И до днес той е смятан е за едно от най-добрите 

постижения на българското монументално изкуство. Негово копие е поставено през 

1990 г. в Мурманск, Русия, както и в двора на българското посолство в Рим. Фигурите 

на Солунските братя са високи 4,2 м и излъчат достолепие и мъдрост. Всяка година на 

24 май – националния празник, посветен на българската писменост и култура, 

паметникът се отрупва с цветя, които изразяват нашата признателност към братята 

първоучители. 

 

Благодарим на Директора на НБКМ доц. д-р Красимира Александрова и екипа й, 

който ни сътрудничи за реализирането на изложбата. Надяваме се това 

сътрудничеснво да продължава, за да славим българската писменост и култура. 
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