Аз, Буки, Веди...

Вебліографічний список
для дітей середнього та старшого шкільного віку
(українською, російською, болгарською мовами)

2013 - Рік равноапостольських святих Кирила та Мефодія
Писемність, мова – найцінніший скарб кожної нації. В мові – наша давня й нова
культура, ознака нашого національного визнання.
З дитинства ми звикаємо говорити рідною мовою, але рідко замислюємося
про те, коли і як виникла наша писемність. Виникнення письма має
надзвичайно важливе значення в історії та культурі будь-якого народу.
В глибині тисячоліть зазвичай губляться імена творців писемності того чи
іншого народу. Про початок слов'янської писемності і про її творців - святих
Кирила та Мефодія нам відомо завдяки цілому ряду історичних джерел
розвитку культури різних народів. На протязі багатьох років культури
слов'янських народів збагачували і доповнювали одна одну мовними і
духовними традиціями і це дало світу видатних учених, діячів літератури і
мистецтва.

24 травня - День слов'янської писемності та культури
Щорічно в Україні, Росії, Болгарії та багатьох країнах світу відзначається День
слов'янської писемності і культури, саме 24 травня, в день вшанування пам'яті
святих рівноапостольних Кирила та Мефодія, що заклали основу слов'янської
писемності і залучили слов'янські народи до світової культури. З їх іменами
пов’язане створення слов’янських азбук та перших перекладів християнської
богослужбової літератури.
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Слов’янські просвітителі
Кирило та Мефодій
КИРИЛО І МЕФОДІЙ - слов’янські

просвітителі, творці слов’янської
азбуки, проповідники християнства,
перші перекладачі богослужебних
книг на слов’янську мову, брати.
Кирило і Мефодій
Кирило і Мефодій
Кирилл и Мефодий - великие славянские просветители
Неразгаданные тайны Кирилла и Мефодия
Славянские первоучители - святые братья Кирилл и Мефодий
Св. св. Кирил и Методий - известни още и като Солунските братя,
са византийски дипломати, християнски мисионери и създатели
на глаголицата през 9 век.

Походження азбуки
КИРИЛИЦЯ - одна з найдавніших систем

слов’янського письма (азбук), як і глаголиця.
Названа на честь творця слов’янської
писемності просвітителя Кирила.
Кирилица в днешно време е наименование то
на група сходни азбучни системи, типографски
произлизащи от руския граждански шрифт.
Кирилиця
Кириллический алфавит (Кириллица)
Происхождение нашей азбуки
Абетка
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Спадщина та вшанування
пам`яті Кирила та Мефодія
Кирило та Мефодій заклали основи слов'янської
писемності і літератури. Оригінали творів
Кирила та Мефодія не збереглися. Творами Кирила
учені вважають «Азбучну молитву», «Пролог до
Євангелія» та ін. Мефодія називають автором
гімну на честь Дмитра Солунського.
Болгарська церква встановила день пам'яті Кирила та Мефодія, який згодом
став святом національної освіти й культури. В Болгарії запроваджено орден
«Кирило та Мефодій» та Міжнародну премію імені братів Кирила та Мефодія за визначні праці зі староболгаристики і славістики.
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Орден «Святые Кирилл и Мефодий»
Орденом нагороджуються болгарські та іноземні
громадяни, що зробили значний внесок у розвиток
культури, мистецтва, освіти і науки.
Пам'ятник княгині Ользі, святому апостолу
Андрію Первозванному та просвітителям
Кирилу і Мефодію У Києві
Памятник Кириллу и Мефодию (Москва)
Памятник Кириллу и Мефодию в Софии,
Болгария
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Пам’ятки української і
світової писемності та
друку
Old printed books: Digital repository of
european rarities - головною метою
даного проекту Наукової бібліотеки
імені Михайла Максимовича Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка є збереження європейського культурного надбання для
наступних поколінь шляхом створення цифрового репозитарію старовинних
друкованих видань, які мають унікальну історичну та культурну цінність.
Рукописна та книжкова спадщина України у фонді Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського.
Стародруки, рукописи, прижиттєві видання класиків української літератури цифрова бібліотека Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Цінні та рідкісні видання Науково-технічної бібліотеки Національного
авіаційного університету.

Цікаво знати
Азбука
Интересные факты о языках
Загадки славянской письменности
Как появилась письменность у древних славян

Михальчук Людмила,
начальник відділу інноваційних бібліотечних технологій
Житомирська обласна бібліотека для дітей
2013

