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                               БНУ “Св. св. Кирил и Методий”, Барселона 
                                                    2022 
                                                                                                                         

24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 
                  просвета и култура и на славянската книжовност 

 
 



„Проглас към евангелието“ - 
Св. Константин-Кирил Философ 

„Голи са без книги 

всички народи, 
не можейки да се борят 
без оръжие 
с противника на 
нашите души, 
и готови са за плена на 
вечната мъка.“ 

 



ДА РАЗСЪЖДАВАМЕ 

 

1. Защо Константин-Кирил Философ 
твърди, че „Голи са без книги всички 
народи”?  

 

2. Възможно ли е хората да живеят без 
книги, без писменост? 

 

3. Нуждаем ли се от писменото слово, 
което ни дава ново знание и ни позволява 
да общуваме, да се образоваме? 

  

4. Можем ли да наречем книгата едно от 
най-великите и значителни постижения на 
човечеството?  

 

5. Какво е значението на писмеността, 
създадена от Светите братя Кирил и 
Методий? 

 



Нашите съчинения 



     Андрей Георгиев, 7 клас  

 

   Без книги животът е скучен 

Книгата е едно от най-великите постижения на 
човечеството. Без книги нямаше да имаме писменост, 
образование, да знаем как да общуваме и да четем. 

 

Без книги може да се живее, но по много труден 
начин. Затова всички ние трябва да сме благодарни, 
че имаме писменост и книги, защото имаме знание. 

 

Много хора казват, че могат да живеят без книги, ама 
не се сещат, че тогава нямаше да имат повечето от 
любимите им неща. Животът им би бил скучен, 
нямаше да има какво да правят, както и да знаят как 
се правят някои от нещата, дето искат. 

 

 



Георги Кузманов, 7 клас 
 

Без книги няма образованост 
 
Хората не могат да живеят без книги и без писменото 
слово. Аз мисля така, защото без азбука нямаше да 
можем да пишем и да научим различни езици. 
Можем да наречем книгите едно от най-важните 
постижения на човечеството, защото без книги 
нямаше да знаем нашата история или историята на 
някоя друга държава. 
Благодарение на книгите и писмеността, можем да 
научим други езици и историята на която и да е  
страна. Без книги, азбука, нямаше да сме 
образовани. 
Значението на писмеността е огромно. Чрез 
писмеността можем да общуваме по-лесно и по 
повече начини. 

 
 



Ерик Агуера, 7 клас 
 

Книгите запазват знанията 

Хората без книги няма да имат знания. Да, можем да 
живеем без книги, но като примитивни хора и така 
сигурно няма да оживеем.  

 

Затова се нуждаем от писмеността, за да имаме 
знания и да научаваме все повече неща, да общуваме 
и да се образоваме.  

 

С книгите знанията могат да се запазят и да не се 
забравят. В същото време с книгите можем да 
акумулираме знания и така да сме по-умни. 

 



 
Клое Агуера, 7 клас 

 
Без книги няма да оцелеем 

 
 

Книгите са знания, без тях те щяха да ни липсват и 
да живеем необразовани.   

 

Ние можем да живеем без книги, но не и да оцелеем.  

 

Затова е толкова важна писмеността, благодарение 
на която сега знаем неща, които са се случили в 
миналото. 

 



 
Иван Георгиев, 8 клас 

 

Не можем без книги 
 

Хората не могат да живеят без книги, защото ще 
бъдат необразовани.  

 

Нуждаем се от писменото слово, защото ако го няма, 
няма комуникация. 

 

Не бих сложил книгата в едно от най-великите 
постижения на човечеството, но значението й е да 
бъдем начетени. 

 



Моника Хаджиева, 8 клас 
 

Книгите са мъдрост 

 
Всички цивилизации, всички народи без книги, без 
азбука не могат да научат нови, невероятни неща.  
 
Тези народи са изгубени и няма как да се спасят. Те 
са „голи” пред света с тяхното незнание и липса на 
писменост. Тяхната слабост и уязвимост са ясни и 
видни за всички.  
 
Липсата на мъдрост при по-възрастните ги кара да се 
срамуват от необразования си говор. Но всъщност и 
ние бихме били в техните обувки, ако преди толкова 
много време не бяхме облекли с писменост и реч 
нашите мисли. 

 



 
Виктория Георгиева, 8 клас 

 
Без писменост няма развитие 

 
 

 

Без книгите народите няма да имат покритие, все едно дали са 
образовани или не. Книгата е начин, по който се предава 
информация. 

Хората биха могли да оцелеят и да живеят без книги. Но така 
няма да сме образовани и да знаем цялата информация, която сме 
научили чрез тях – история, открития, новини. 

Нуждаем се от писменото слово, защото без него няма да се 
развиваме по никакъв начин. Чрез писмеността хората са се 
научили да пишат и да четат. 

Писмеността на Кирил и Методий е едно от най-важните неща за 
българския народ. Благодарение на Светите братя имаме своя 
азбука и така, както сме учили нашата история, така можем да я 
предадем на следващите поколения. 

 



 
Виктор Балачев, 8 клас 

 

Писмеността ни прави народ 
  

Ако народите нямат книги, бихме се образовали много по-
трудно. Може би бихме намерили друг, по-ефективен 
начин да трупаме знания. 
 
Можем да живеем без книги, но тъй като не го правим, не 
знаем как може да отговорим на въпроса “Защо?” 
 
Константин Кирил Философ използва този метафоричен 
израз, че животът ни би бил по-различен и по-прост без 
книги. 
 
Писмеността, създадена от Кирил и Методий оформя 
нашето общество и ни прави народ. 
 



Ясения Ярославова, 9 клас 
 

      Книгите са важни за всеки 
човек 

Книгите са важни за всеки човек.  Хората могат да живеят 
без книги, тъй като има някои, които не могат да си 
позволят да ги купят. Но тези, които могат, имат повече 
знания. 

 

Знанията са важни за човека, така, както когато си 
говорим помежду си. Важното е да се чува как говори 
някой и какви са неговите знания. 

 

Мисля, че е важно да четем, защото така ще имаме повече 
знания. Така се учим да пишем и да четем по-добре. 



 
Андреа Иванова, 9 клас 

 
Книгите са нужни за писменото 

слово 

   

Книгите са много важни за хората и те не могат да живеят 
без тях. Те са важни за писменото слово.  

 

Ние, хората, се нуждаем от писменото слово, така ставаме 
по-образовани. 

 

Значението на писмеността, създадена от братята Кирил и 
Методий е, че благодарение на тях имаме нашата 
българска азбука и знаем да пишем и да четем. 

 



 
Кети Тодорова, 9 клас 

 

Книгите са грамотност и знание 

  
 

 

Константин Кирил Философ е бил много мъдър човек. Той е 
знаел как се чувстват хората без знания и книги. 

 

Без знание хората биха живели, без да научат нещо ново, 
без да могат да се ограмотяват. Те биха имали култура, но 
след известно време тя би била напълно забравена.  

Бъдещите поколения дори няма да имат доказателство, че 
някога е съществувало нещо. 

 



София Поррас Илиева, 9 клас 

 
Книгите ни правят свободни 

Човек може да оцелее, просто да съществува без книги, 
без писменост, без да оставя писмена следа. Но може ли 
наистина „да се живее”? 
 
Живеем, за да бъдем свободни и сме свободни, за да 
живеем. Свободата да изразяваме себе си и чувствата си 
чрез думи, въплътени в няколко страници в книга, е най-
ценното нещо, което може да имаме, най-скъпоценното. 
 
Неспособни да изразим себе си, сме „никои”, голи и 
незащитени, оставаме без работа на този свят. 
Защото книгите, писмеността, изкуството,  
образованието е това, което ни освобождава. 
 
Славянската писменост е начин да останем в историята, да 
ни помнят и да се движим напред. 
 



Силвия Стоилова, 10 клас 

 
Книгите пазят знанието 

 

Без писменост и книги един народ не може да има ново 
знание. Знанието би се предавало от уста на уста и така с 
времето може да се разбере погрешно и така да се усвои от 
новите поколения. 

 

Това означава, че народа го грози опасност. 

 

Трудно ще се запаметят толкова знания и информация, за 
разлика от една книга. Тя може да остане за поколенията, 
които да направят още много други книги.  

 

Без писмеността бихме били забравени, защото един народ 
без писменост не би могъл да запише своята история. 

 

 



Огнян Георгиев, 9 клас 
 

Книгите са врати към вечността 

Модерната цивилизация се поддържа от концепции и идеи, 
които се прилагат и в училищата. Човешките открития и 
идеи се поддържат през безкрайната верига от поколения. 
Без книги това не може да стане. 
 
Без писмен език и книги ние сме голи, слаби и уязвими от 
чуждото влияние на други народи.Толкова дори, че ни се е 
случвало в предишни времена с тежки последствия. 
 
Книгите са нашите врати към вечността, към необятния ход 
на времето, който би поставил кой знае колко препятствия 
пред нас.  
 
С книгите и писмеността  ние запазваме своята идентичност 
и достойнство като нация.  
 
Точно като ризница, която ни предпазва от чужди 
нападения, грамотността  действа като щит, който всички 
трябва да носим гордо и щедро. 
 



 
Никола Иванов, 9 клас 

 

Книгите ни учат да мислим 
 

 

Без книги няма история, няма възпитание, няма ценности и 
няма минало. Приказките и стихотворенията ни възпитават, 
учат ни да мислим. Няма напреднал народ без книги. 
 
Написаното остава, казаното не. Историята се забравя или 
се променя, а народ, който не познава историята си, 
повтаря грешките си.  
 
Книгите ни показват как да мислим и да разбираме. 
Писмената реч е подредена и организирана версия на 
езика. Книгите ни учат. 
 
Всеки народ, който иска да се развива, се нуждае от 
писменост. 
 



Десислава Пейчева, 11 клас 

Книгите разказват нашата 
история 

Константин Кирил Философ е прав. Без книгите наистина 
бихме били голи. Цялото наше знание идва от тях.  
Информацията, която е откривана и запазвана през годините, 
е нямало да стигне до нас, ако не се е запазила писмено. Без 
книгите, без писмеността  може би е нямало да запазим 
нашата история. 
 
Всичко, което знаем, се дължи на откритията на предишните 
поколения и всички тези открития  нямаше да стигнат до нас, 
ако не са били записани. 
 
Благодарение на писмеността можем да се изразяваме 
свободно, както желаем и без проблеми. Без нашата 
писменост най-вероятно не бихме могли да имаме никаква 
комуникация. 
 
Българите сме един от най-интелигентните народи. 
Благодарение на цялото разнообразие на книги, които имаме, 
ние сме от народите с най-много история за разказване и 
най-вече – знание за показване. 

 



Книгите са... 

 

Знание 

Образованост 

Развитие 

Мъдрост 

Врати към 
вечността 

Нашата история 

 


