


8-ми Декември е Ден на Свети
Климент Охридски , творец на
првиот словенски универзитет,
учител и просветител, книжевник,
беседник,  преведувач, педагог,
заштитник на Охрид и Македонија.
Тој е  прв епископ словенски на
Балканот.
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 Книжевното дело на Св Климент  го откриле и го
проучуваат  библиографи,  слависти  хагиографи,
научници,  проучувачи,  собирачи на древни ракописи,
културни и просветителски дејци. Тој е најценет и
најпознат книжевник  кој живеел  во  9-ти и почетокот
на 10 век.  Св. Климент е врежан во животот  на
словените преку неговото дело и работа во културата и
просветата на целиот  простор до каде доаѓа неговиот
свети дух кој го следиме и го славиме.
 -„Кое место не се свети со твоите молитви, светителе, а

која црква не се осветли со твои зборови?“ –вели
анонимен Климентов ученик.
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 Неговите  книжевни дела се  составен  дел  на
кодекси и зборници: минеи, синаксари, златоусти,
како и  зборници заедно со најголемите
христијански  автори  Василиј Велики,  Јоан
Златоуст, Григориј Богослов, Јоан Дамаскин,
Атанасиј Велики Александриски, Кирил
Александриски.  Неговите дела  се читаат  во сите
времиња.   Тоа се поучни  и похвални слова   а се
претпоставува дека  е автор и на житијата за
Св. Кирил и Методија,  т.е. Панонските легенди.
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 Св Климент   заедно со Светите  Кирил и Методиј
просветувале  и  ги образувале  следните
генерации  просветители  и  мудреци  со своите
дела.  Неговата мисија била писменоста и
образованието да дојде до секој човек од која и да е
земја од словенски род  кој што страдал беден , бил
газен и угнетуван поради  незнаење  и
неписменост.   Просветувал народи и земји  ја
ширел писменоста и образованието , културата ,
воспитанието  и науката.
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 Ја продолжил дејноста  на Св Кирил и Методиј  и го
основал Св. Климентовиот универзитет во Охрид
886 год. каде што со своите соработници  исто така
образувал 3500 жедни и гладни за знање свои
ученици.  Охрид станал лулка на словенската
книжевност и центар на македонската просвета.
Ракопис  кој настанал токму во Охридската школа
се наоѓа во Ватиканската библиотека  во градот
Рим.  Тоа е синаксар каде со глаголско писмо е
запишано канонизирањето  на  светителите  и
наши учители Св. Кирил , Методиј и Св. Климент.

 Ја продолжил дејноста  на Св Кирил и Методиј  и го
основал Св. Климентовиот универзитет во Охрид
886 год. каде што со своите соработници  исто така
образувал 3500 жедни и гладни за знање свои
ученици.  Охрид станал лулка на словенската
книжевност и центар на македонската просвета.
Ракопис  кој настанал токму во Охридската школа
се наоѓа во Ватиканската библиотека  во градот
Рим.  Тоа е синаксар каде со глаголско писмо е
запишано канонизирањето  на  светителите  и
наши учители Св. Кирил , Методиј и Св. Климент.



 Неговата педагошка работа опфаќала повеќе
дисциплини: историја, филозофија, иконографија,
реторика и аритметика.   Постојат народни
преданија каде тој е забележан како Климент
Охридски Чудотворец.  Останува на следните
генерации научници,  да го разоткриваат сеуште
докрај  неоткриено  дело и оставштина на нашите
свети дејци со благодарност  секогаш воспевани:
Светите Кирил, Методиј и нивниот ученик - Св.
Климент Охридски.
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Библиотекарската секција во
посета на НУБ „Св. Климент Охридски“, Скопје



Св. Климент е заштитник на
градот Охрид и на Македонија



Соборниот храм
Св.Климент Охридски





Во храмот Св. Пантелејмон на Плаошник
почиваат моштите на
Св.Климент, архиепископ Охридски
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