
НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО 
 
 
 

МАЙСКИ ДНИ  
НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО, ДУХОВНОСТТА И КУЛТУРАТА 

 
 
Национален музей на образованието - Габрово подкрепя 

инициативата на Министерството на образованието и науката и 
социалните партньори по повод честванията на дните на българската 
просвета и култура  – „Майски дни на просвещението, духовността и 
културата”. 

В ежегодния за НМО „Месец на словото и знанието” съвместно с 
Регионално управление на образованието - Габрово  ще  популяризираме 
материали, свързани със значими дати и събития; с личности, допринесли 
за развитие на образованието и духовното израстване на нацията.  

За целта ще бъдат използвани възможностите на музейния сайт, 
страницата във Фейсбук, сайта на Национален център „Музейно училище”; 
национални и местни електронни и печатни издания и сайтове. 

 
Инициативите са посветени на:  
    1 май - Ден на труда,  
   6  май - Ден на храбростта и родолюбието,  
   9  май - Ден на Европа и Ден на победата над фашизма,  
 11 май - Ден на светите равноапостоли Кирил и Методий,   
24  май - Ден на българската просвета и култура 

и на славянската   писменост.  
  
Инициативите подчертават ролята на учителите като 

пазители на българския дух и слово; заслуженото признание за техния 
професионализъм и отдаденост.  

Посланието към учениците и младите хора е  да търсят и помнят 
поводите за национално самочувствие в историята, да живеят с него и 
да го предават на поколенията.  

 
 
 
 



П Р О Г Р А М А 
 
1 май, петък  

 „СБУ - три десетилетия в защита правата на учителя, отстояване на 
неговия авторитет и грижа за професионалното му израстване” 

Статия (илюстрирана със снимки от фонда на НМО) 
 
6 май, сряда  
 Алекси Стойков – учителят, който получи "Кръст за храброст" за 

участието си в щурма на Одринската крепост. 

Статия (илюстрирана със снимки от фонда на НМО) 

 Отражението на войните 1912 -1918 г. върху училището и участие 
на учители в тях. 

Онлайн фотодокументална изложба 
 
9 май, събота   

 Кирилицата – трета официална азбука на Европейския съюз. 
Презентация  

 
11 май, понеделник 

 Празникът на св. Кирил и св. Методий в училището през 
Възраждането 

           Презентация  

 
24 май, неделя  

 „И ний сме дали нещо на светът...” 
Онлайн фотодокументална изложба    

 Представяне на детско творчество, видео- и презентационни 
материали на ученици от цялата страна, свързани със създаването и 
развитието на писмеността. 

 
 
 
 
 
 


