День Європи
День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між
державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах.
Рішення щодо відзначення 9 травня Дня Європи в Європейському Союзі було
прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно
культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер.
У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи залучилися держави-кандидати на
вступ до ЄС. У цих країнах святкування набуло певного політичного забарвлення і було
спрямоване на формування громадської думки стосовно підтримки вступу до Євросоюзу.
Проводилися регіональні конференції та круглі столи; публічні дебати, виступи на
телебаченні та радіо громадських діячів; широка інформаційно-роз’яснювальна кампанія;
культурно-розважальні програми та спортивні змагання тощо.
Основна ідея – кожний мешканець континенту, незалежно від своєї національної
належності і громадянства, має відчути себе вільним у "Європейському домі".
Україна – єдина держава не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається День
Європи (цей день святкують також у країнах-кандидатах – Македонії і Туреччині).
Вже дванадцять років поспіль в Україні і в нашій області зокрема, відповідно до
Указу Президента України від 19 квітня 2003 року №339/2003 "Про День Європи" у 3-тю
суботу травня відзначається День Європи.
Відзначення Дня Європи в Україні ? це важливий крок у зміцненні самоідентифікації
України як європейської держави, причетної до традицій і цінностей Європи.
Головною метою відзначення в Україні Дня Європи є:
- формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України;
- ознайомлення якомога ширшого кола громадськості з європейськими цінностями та
традиціями;
- популяризація загального європейського культурного надбання серед
громадськості, зокрема, молоді;
- залучення населення регіонів України до діяльності, пов’язаної з інтеграцією країни
до ЄС.
З нагоди святкування Дня Європи за сприяння обласної державної адміністрації,
районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в містах та районах
області проведено низку культурно-масових та спортивних заходів, лекцій, книжкових
виставок, конкурсів тощо.
Проведенню Дня Європи у навчальних закладах області передувала значна
інформаційно-просвітницька робота, а саме:
конкурси рефератів "Європейський Союз" та "Європейські країни";
бесіди "День Європи в Україні",
тематичні уроки, лекції, бесіди, історичні години, вікторини з питань національних
культурних традицій, звичаїв та обрядів народів Європи за тематикою: "Подорож країнами
Європи", "Європа в об’єктиві", "Освіта в Європі: впевнене майбутнє", "Україна на карті
Європи";
книжкові та фотовиставки "Україна в Європейській співдружності";
конкурси малюнків "Європа очима дітей", плакатів та стінгазет "Європа - спільний
дім";
дискусії, круглі столи та віртуальні подорожі "Мандрівка країнами Європи";
У бібліотечних та навчальних закладах області організовано тематичні виставки,
інформаційні експозиції, вікторини, лекції, бесіди, історичні години, присвячені Дню
Європи на теми: "Євроінтеграція України на сучасному етапі", "Україна в Європейській
співдружності", "Європейські письменники - дітям", "Вікно у світ європейської культури",
"Літературними шляхами Європи", "Подорож країнами Європи", "Видатні люди Європи",
"Подорож країнами Європи", "Європа в об’єктиві", "Освіта в Європі: впевнене майбутнє",
"Україна на карті Європи", "Європейський вибір України", "Моє бачення Європи", "Україна
– Європейський Союз", "Ми європейці", "Європа давня і сучасна".
У музейних закладах області забезпечено проведення тимчасових тематичних
експозицій, викладок літератури, фотографій, документів та архівних матеріалів про
історико-культурну спадщину країн Європейського Союзу на теми: "Європейський вибір

України", "Моє бачення Європи", "Україна – Європейський Союз", "Ми європейці", "Європа
давня і сучасна".
Здійснено організаційні заходи та забезпечено проведення щорічного обласного
фестивалю "Єврофест – 2014". Захід пройшов у форматі неформальної зустрічі за участю
національних культурних товариств, 35 євроклубів області, засобів масової інформації та
кіровоградської молоді.
У рамках фестивалю працювали творчі майстерні, інформаційні та ігрові палатки, а
також інтерактивний стенд опитування, де кожен бажаючий мав змогу залишити власні
думки на тему: "Україна – країна європейських цінностей" та свої побажання.
Забезпечено проведення телевізійного ток-шоу "Ми" Кіровоградської обласної
державної адміністрації на тему: "Європейська інтеграція України: стан, проблеми,
перспективи", та програми "Тема дня", присвяченої сприянню взаємній торгівлі шляхом
усунення технічних бар’єрів між Україною та Європейським Союзом.
Учнівська та студентська молодь взяла активну участь у заходах, які проводилися на
базі навчальних закладів, а саме: у регіонального конкурсі проектів "Крокуємо до Європи"
та обласному семінарі євроклубів "Ярмарок проектів", ключова тема якого - впровадження
системної роботи євроклубів у навчальних закладах області щодо формування у
підростаючого покоління європейського мислення.
У навчальних закладах області проведено конкурси стіннівок, малюнків та світлин на
теми: "Мандрівка європейськими країнами", "Країни Європи моїми очима" та "Європейське
обличчя мого краю".
В області організовано та проведено спортивно-масові заходи, присвячені Дню
Європи, а саме змагання: з волейболу, шахів, шашок та змагання серед допризовної
молоді.
Забезпечено інформування громадськості про Європейський Союз, історію його
утворення, мету, структуру та діяльність керівництва держави на шляху до євроінтеграції
через друковані засоби масової інформації.
Місцевими засобами масової інформації забезпечено широке висвітлення заходів,
присвячених Дню Європи в Україні.
Кіровоградська обласна державна телерадіокомпанія систематично транслює
сюжети про реалізацію заходів європейського спрямування, що проходять на території
Кіровоградщини.

