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Майските капризи на времето 
не бяха благосклонни към 
чудесната идея на организа-

торите и проливният дъжд не си даде 
почивка през целия ден, така че под-
готвените забавления за децата не се 
състояха, но по-възрастните смело се 
бореха с дъжда и калта, водени от лю-
бопитството си, от желанието да видят 
и научат нещо ново. Програмата дейст-
вително бе много богата – в специално 
приготвени палатки се прожектираха 
документални филми, няколко па-
вилиона предоставяха инфирмация 
за младежите, решили да отидат на 
бригада в държава от Европейския 
съюз, различни брошури запознаваха 
гражданите с техните права, с особе-
ностите на чешкото законодателство. 
Най-голям интерес предизвикаха пави-
лионите на отделните държави-членки, 
където човек можеше да получи впе-
чатление за културните особености, 
географските забележителности на 
съответната държава, да си тръгне със 
сувенир за спомен или да опита тра-
диционната кухня или напитка. Пред-
ставена беше и Хърватия, като пред-
стояща членка на Европейския съюз. 

България, естествено, също имаше 

свой павилион, за който се бяха погри-
жили Българското посолство и Българ-
ският културен институт. Любопитни 
също имаше достатъчно – едни опит-
ваха нашенските специалитети – сире-
не, луканка, пастърма, други проявиха 
интерес към рекламните ни материали. 
Мисля си, че подготвените рекламни 
брошури са направили впечатление, 
защото бяха много разнообразни, с 
богат и качествен снимков материал. 
В тях може да се намери всичко ин-
тересно за България – Черноморието 
ни, нашите планини и условията за 
спорт и туризъм в тях, балнеолечение 
и спа туризъм, природните и култур-
ните ни забележителности, бизнес 
възможностите. Много интересна е 
книжката „Открий България”, която 
стегнато и лаконично запознава чуж-
денеца с най-интересното за нашата 
страна, включително национална-
та ни кухня, българските вина и пр.

За веселото настроение на празника 
се погрижиха с музикалните си изпъл-
нения три състава и две танцови групи, 
а разнородният им състав показваше, 
че действително националната принад-
лежност няма особено значение в обе-
динена Европа. ◆ 

9 май – символ на стремежа 
за мир, единство и просперитет в Европа
Девети май е Ден на Европа и всяка година е повод за много празнични изяви в различни европейски стра-
ни. В Чехия инициативите продължиха от 6 до 16 май, в различни градове на страната, като кулминация 
на честванията беше денят 10 май с фестивал под открито небе в парка на остров „Кампа” – Прага. Евро-
пейските дни се осъществиха под патронажа на чешкия премиер Петър Нечас, министъра на външните 
работи Карел Шварценберг и Ирландия, която в момента председателства Съвета на Европейски съюз.

Този празник Европа дължи на Робер 
Шуман (някогашният френски външен 
министър), който на 9 май 1950 г. държи 
забележителна реч в Залата с часовника 
на Ке д`Oрсе, в която призовава за по-
мирение между Франция и Германия в 
името на обединението на европейските 
нации.

Шуман предлага производството на 
въглища и стомана на Франция и Гер-
мания да се постави под общ контрол, 
което би направило една бъдеща война 
практически невъзможна, защото имен-
но тези суровини са били в основата на 
тогавашното военно производство. Про-
ектът е отворен за всички европейски 
страни. В Италия той намира привърже-
ник в лицето на външния министър граф 
Сфорца. Белгия и Люксембург също изя-
вяват желание да участват. Така на 18 
април 1951 г. се стига до създаването на 
Европейското обединение за въглища 
и стомана, което е първата стъпка към 
днешния Европейски съюз.

През 1985 година ръководителите 
на страните от Европейския съюз, на 
свое заседание в Милано, решават 9 май 
да бъде честван като Ден на Европа.

В България Денят на Европа е офи-
циално приет през 2005 г. 
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