
1 май

Международен ден на труда 



Денят на труда и на международната

работническа солидарност се отбелязва ежегодно 

на 1 май и е един от официалните празници в 

България. 



Историята

Зараждането на празника ни отвежда в края на 19-ти век в 

САЩ. През този период работниците се борят за намаляване

на работния ден и цялостно подобряване на условията на труд. 

Началото се поставя на 1 май 1886 година , когато

профсъюзите провеждат неофициална национална стачка, в 

която вземат участие над 300 000 работници от цялата

страна с искане за въвеждане на официален 8-часов работен ден.



Събрание на 

работниците в 

Ню Йорк и 

Чикаго



Останалата част от света наблюдава това, 

което се случва в САЩ, и решава да покаже, че и 

тя подкрепя исканията на американските си 

„колеги“. Вследствие на това навсякъде започва

масирана организация в защита на работниците

и протест срещу случилото се в Чикаго.



През 1904 година Международната конференция на 

социалистите в Амстердам призовава “всички

социалдемократически партии и профсъюзи от всички

страни да демонстрират енергично на Първи май за 

официалното признаване на 8-часовия работен ден, за права 

на пролетариата и за световен мир.”



Тъй като най-ефективният начин за демонстрации е 

стачката, конгресът решава, че е “задължително за 

всички пролетарски организации от всички страни да 

спрат да работят на 1 май, навсякъде, където е 

възможно без негативни последици за работниците”



В България

Денят на труда е един от официалните празници в 

Република България.Първият опит за честване на Първи

май в България е от Типографското дружество през 1890г. 

Обявен е за официален празник през 1939 г.



От 1945 г. комунистическата власт в Народна република

България започва да чества празника ежегодно. 

Държавата отбелязва Първи май с мащабни

манифестации из цялата страна, в които задължително

взимат участие държавните служители. Денят на труда 

става един от най-тачените и почитани празници в 

България.



Те се провеждат на централния площад във всяко населено 

място. Манифестиращите преминават марширувайки през

площада, като скандират предварително заучени лозунги, 

които прославят труда и работническата класа. През това

време от трибуна, разположена на площада, са поздравявани

от партийни , държавни и местни ръководители.



След края на комунистическия режим в България

през 1989 г. Първи май продължава да е официален и 

неработен ден, но държавната власт не се ангажира с 

организирането на масови прояви.



В Европа и света

 Във Великобритания отбелязват Деня на труда през първия

понеделник на май.

 Празникът е честван и в Германия под името „Имперски

трудов ден“.

 Първи май се чества като Ден на труда и е официален 

празник в редица държави като: , Австрия, Мексико, 

Тайланд, Русия и много други.



В европейските страни

На 1 май обикновено има митинги в големите

европейски градове - в Лондон, Париж, Берлин, Рим. В 

италианската столица на 1 май на площад "Сан 

Джовани" по традиция се провежда голям концерт, 

организиран от синдикатите.



Франция

Във Франция, където синдикатите са много силни, празникът се 

отбелязва подобаващо. Това е единственият ден в годината, 

когато всички работещи трябва да не са на работа, с изключение

на хора, чийто вид занимание като лекари или служители на 

градския транспорт, не го позволява. В страната се организират

много митинги и демонстрации..




