
Денят на Европа
ИЗГОТВЕНО ОТ ДЕНИЗ АМИШ ОТ 5Д КЛАС



Въвеждане на празника
 Има два отделни посочени дни на 

Европа: 9 май за Европейския съюз, 
и 5 май за Съвета на Европа. 

 Този ден, който се чества на 9 май е 
посветен на мира и единството в 
Европа. На тази дата се отбелязва
годишнината от историческата
Декларация на Шуман. В своя реч в 
Париж Робер Шуман, френският
външен министър по това време, 
споделя своята идея за нова 
форма на политическо
сътрудничество в Европа, която ще
направи войната между 
европейските народи немислима. 

 Предложението на Шуман се счита
за началото на това, което днес
наричаме Европейски съюз. 



История на празника

 През 1950 г., пет години след края на Втората световна война, 

европейските страни все още се опитват да преодолеят

нанесените от нея поражения.

 Твърдо решени да избегнат друга подобна война, европейските

правителства стигат до извода, че обединяването на 

производството на въглища и стомана би направило войната

между исторически съперници като Франция и Германия не 

само немислима, но и практически невъзможна.

 Но как би могло да се стигне до такова обединение, ако

нямаше вдъхновители? Без тяхната енергия и мотивация в 

момента не бихме живели в сферата на мира и стабилността, 

които приемаме за даденост.



Вдъхновители
 Конрад Аденауер - Първият канцлер 

на Федерална република Германия, 
който е начело на новосъздадената
държава от 1949 до 1963 г., променя
облика на следвоенна Германия и 
историята на Европа повече от който
и да било друг.

 Йозеф Бех - Йозеф Бех е 
люксембургски политик, който
подпомага създаването на 
Европейската общност за въглища и 
стомана в началото на 50-те години
на XX век. 

 Уинстън Чърчил - Уинстън Чърчил е 
бивш армейски офицер, военен
кореспондент и министър-
председател на Великобритания. 
След Втората световна война той е 
убеден, че само обединена Европа 
може да гарантира мира. 

Конрад Аденауер

Йозеф Бех Уинстън Чърчил



 Алчиде де Гаспери - От 1945 до 1953 
г. като министър-председател на 
Италия Алчиде де Гаспери определя
съдбата на страната си през
годините след войната. Създава
тесни икономически връзки с 
другите европейски страни, но 
особено с Франция.

 Никол Фонтен - Втората жена –
председател на Европейския
парламент е всеотдаен поддръжник
на Европа, участвала в приемането
на еврото.

 Валтер Халщайн - Валтер Халщайн
е първият председател на 
Европейската комисия от 1958 до 
1967 г., ангажиран европеец и 
решителен поддръжник на 
европейската интеграция.

Анчиде де Гаспери

Валтер Халщайн



Честване на празника

 9 май се чества в различни форми в 
повечето държави - членки на ЕС. 
Поради политическия характер на този
ден, той се използва като възможност
да се информират хората за ЕС и да 
се говори в подкрепа на европейската
интеграция. 

 Знамето има важна роля в честванията. 
Например през 2009 година в 
Страсбург е опънат огромен 
европейски флаг за празника.

 За да отбележат този ден, през май 
институциите на ЕС отворят своите
врати за обществеността в Брюксел и 
Страсбург. Местните служби на ЕС в 
Европа и в целия свят организират
множество дейности и прояви за всички
възрасти.



Интересни 
факти за 
празника

 9 май съвпада с Деня на 
победата, краят на Втората
световна война в Европа, който
се чества в бившия Съветски
съюз и в Руската федерация. 

 Тази дата съвпада и с 
нахлуването на Германия в 
Нидерландия, Белгия и Франция. 

 Европейският химн е „Одата на 
радостта“, фрагмент от Девета
симфония на Лудвиг ван
Бетовен, композирана през 1823 
година по текст на Фридрих 
Шилер. Той става символ на 
Европейския съюз през 1985 
година. 

,,Ода на радостта“ - текст


