




1. ЕВРОПА – ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ 

❑ Европа - един от седемте континента,

свързана с Азия и често разглеждани като

един континент Евразия.

❑ Той граничи с Атлантическия океан на запад,

Северния ледовит океан на север и Черно и

Средиземно море на юг.

❑ Крайните точки на континента са нос Кабу да

Рока на запад, заливът Байдарацка губа на

изток, нос Норкюн на север и нос Тарифа на

юг.

❑ Европа заема 2% от площта на планетата и

6,8% от площта на сушата.

❑ Името на континента произлиза от

асирийската дума "ереб", която означава

залез на слънцето. В този случай преводът

може да бъде и просто запад.



2. ЕВРОПА ПРЕДИ МИЛИОНИ ГОДИНИ  

❑ Предполага се, че континентът е родина на  хайделбергския 

човек, чието име идва от откритите за пръв път фосили от него 

край германския град Хайделберг. Обитавал е цяла Европа, от 

Британия и Испания до Русия. Времето, през което са живели 

обхваща плейстоцена, а еволюцията му е довела до появата на 

неандерталците. Първите останки са открити в долината 

Неандер, край Дюселдорф, Германия. 

❑ Едни от най-древните известни хора, обитавали Европа, са от 

вида Homo georgicus и са населявали днешна Грузия преди 

около 1,8 милиона години. 

❑ По време на неолита в различни части на Западна и Южна 

Европа се изграждат мегалитни паметници, като  Стоунхендж и 

мегалитните храмове в Малта.

❑ Началото на желязната епоха в голяма част от континента е

поставено от халщатската култура в началото на 8 век пр.н.е.

През този период финикийската колонизация поставя началото

на първите градове по европейското Средиземноморие.



2. ЕВРОПА ПРЕДИ МИЛИОНИ ГОДИНИ  

❑ Най-древните известни хора, обитавали Европа, са от вида

Homo georgicus и са населявали днешна Грузия преди около 1,8 

милиона години.

❑ По време на неолита в различни части на Западна и Южна

Европа се изграждат мегалитни паметници, като Стоунхендж

и мегалитните храмове в Малта.

❑ Началото на желязната епоха в голяма част от континента е 

поставено от халщатската култура в началото на 8 век пр.н.е.. 

През този период финикийската колонизация поставя

началото на първите градове по европейското

Средиземноморие.

❑ На териотрията на България е открито най-старото

обработвано злато в света, което датира от времето на 

халколита. 



3. ЕВРОПА- ПАЛИТРА ОТ МНОЖЕСТВО КУЛТУРИ 

❑ Културното наследство е това, което 

наследяваме от предишни поколения, например 

сгради, паметници, книги или произведения на 

изкуството. То може да бъде и нематериална 

култура, като традиции и език. 

❑ ЕС се стреми да запази общото културно 

наследство на Европа и да подкрепя 

европейските изкуства и творчески индустрии.  

❑ В много политики на ЕС има свързани с

културата елементи, включително в областта на

образованието, научните изследвания,

социалната политика, регионалното развитие и

външните отношения. Създаването и

популяризирането на културни продукти в

днешния интерактивен и глобализиран свят

върви ръка за ръка с медиите и цифровите

технологии.



4. СИМВОЛИТЕ НА ЕВРОПА

4.1 Европейското знаме

Европейското знаме символизира

както Европейския съюз, така и

идентичността и единството на

Европа в по-широк смисъл.

На него е изобразен кръг от 12 златни

звезди на син фон. Звездите

символизират идеалите за единство,

солидарност и хармония между

народите в Европа.

4.2 Европейският химн

Мелодията, която символизира ЕС, е от

Деветата симфония, композирана през 1823 г.

от Лудвиг Ван Бетовен, когато той написва

музиката към „Одата на радостта“ —

лирическите стихове на Фридрих фон Шилер от

1785 г.
Химнът символизира

не само Европейския

съюз, но също и

Европа в по-широк

смисъл. Поемата

„Ода на радостта“

изразява

идеалистичната

представа на Шилер

за братство между

всички хора —

представа, която

Бетовен споделя.



5. ИЗКУСТВАТА НА ЕВРОПА 
❑ История на изкуството

Историята на изкуството в Европа датира още от

палеолита и желязната епоха,като всичко започва от гола

скала и пещерен живопис.

Данни за наличие на

европейско изкуство започват

с изкуството на Древния Близък

изток и древните егейски

цивилизации съществуващи от

3-то хилядолетие пр. Хр.

Освен това изкуството е

съществувало под една или

друга форма в цяла Европа,

където народите са оставяли

писмени знаци под формата

на дърворезба, украсени

артефакти и върху огромни

камъни.



5.1 ТВОРЦИ  

Клод Моне 

Клод Моне, роден като

Оскар Клод Моне, е 

френски художник, 

основател, водач и 

непоколебим 

защитник на стила

импресионизъм.

Бетовен

Лудвиг ван Бетхо ̀вен
е немски класически композитор, 
представител на Виенската школа, 
важна фигура в преходния период 
между класицизма и романтизма. 
Смятан за един от най-великите
композитори в историята на 
музиката, той вдъхновява множество 
композитори, музиканти и слушатели 
поколения наред.

Пабло Пикасо

Пабло Пикасо е испански

художник и скулптор, който

е прекарал по-голямата

част от живота си 

във Франция. Занимава се 

с живопис,

керамика, колажи, график

а и т. н. 



6. ЕЗИЦИТЕ - ИЗОБИЛИЕТО НА ЕВРОПА 

Представлявани от 47-те държави членки на
Съвета на Европа, 800 милиона европейци се
насърчават да изучават повече езици както в
училище, така и извън него. Съветът на Европа
окуражава многоезичността на континента с
убеждението, че езиковото многообразие е
средство за постигане на по-добро
междукултурно разбирателство и ключов
елемент от богатото културно наследство на
Европа. По инициатива на Съвета на Европа със
седалище в Страсбург, от 2001 г.

6.1 МНОГОБРАЗИЕТО ОТ ЕЗИЦИ

Европейският ден на езиците се

чества ежегодно на 26 септември.



7. ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ

Европейският съюз е преди всичко набор от

ценности, които ни позволяват да живеем заедно, 

въпреки различията в езиците, културите, 

религиите и обичаите. За тези около над половин

милиард души, които живеят в Европейския съюз, 

не е така лесно да разбират хората от съседната

или от някоя по-далечна държава. Ценностите

солидарност, толерантност, свобода, равенство и 

уважение са важни за съвместния живот.

Да сме солидарни означава да сме готови да си

помагаме взаимно; да сме толерантни означава да

приемем, че някой може да живее и мисли по

различен начин. Тези общи човешки ценности ни

позволяват да се обединим и да почувстваме, че

сме част от един такъв общ проект, какъвто е 

Европейският съюз.



8. ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА ЕВРОПА

Периода на икономическия растеж и разрастващ се съюз

❑Чешкият космонавт Владимир Ремек е

първият европеец в космоса.(1978)

❑Първото „бебе от епруветка“ в света, Луиз

Браун, се ражда чрез оплождане инвитро в

Обединеното кралство. (1978)

❑Програмата „Еразъм“ е създадена, за да

помогне на младите европейци да учат в в

други европейски страни. (1987)

❑Учени от Шотландия правят огромна

крачка напред, когато успешно клонират

овца от една-единствена клетка на

шестгодишна овца.(1996)



От 2008 до наши дни ❑ Подкрепеният от ЕС филм „Беднякът милионер“ печели

„Оскар“ на 81-то издание на наградите на Американската

филмова академия в Съединените щати.

❑ През 2015 г. в ЕС са пристигнали около един милион

търсещи убежище хора, много от които бягат от

гражданската война в Сирия и се нуждаят от

международна закрила.

❑ Малта загубва една от най-прочутите си

забележителности — варовиковата арка на северния си

остров Гозо, известна като „Лазурния прозорец“, която се

срутва в морето по време на силни бури.

❑ Европейският парламент избира Урсула фон дер Лайен за

председател на Европейската комисия за 2019-2024 г. –

първата жена в историята, избирана на този пост. (2019)

❑ Обединеното кралство, което е член на Европейския съюз

от 1973 г., го напуска в резултат на проведения през 2016 г.

референдум. (2020)



9. ПЪРВА/ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА



9.1 ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА 

Поводът за войната 

е убийството на 

австро-унгарския

престолонаследник

Франц Фердинанд на

28 юни 1914 година от 

сръбския студент

Гаврило 

Принцип (1894 – 1918 

г.) в Сараево. 

Причините за войната 

обаче лежат дълбоко 

в международните 

отношения и 

преразпределянето на 

колонии.

Първа световна война (1914-1918)



9.1 ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА 

Военните действия започват с германско настъпление в Белгия, Люксембург и

Франция, австро-унгарско настъпление в Сърбия и руско нападение срещу Прусия.

След като германското настъпление към Париж е спряно, на Западния фронт се

води статична окопна война с фронтова линия, която почти не се променя до 1917

година. На Източния фронт руската армия напредва успешно срещу австро-

унгарците, но е отблъсната от германските войски. Нови фронтове се откриват с

влизането във войната на Османската империя по-късно през 1914

година, България и Италия през 1915 година и Румъния през 1916 година. През 1917

година Русия и Румъния са принудени да излязат от войната. Опитът за решително

германско настъпление на Западния фронт през 1918 година е спрян след намесата

на Съединените щати. През следващите месеци Централните сили капитулират

една по една, като краят на войната е поставен в 11 часа на 11 ноември 1918 година

с подписаното от Германия примирие.



9.2 ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА

Първата световна 

война радикално променя 

политическата карта на 

Европа. За да предотврати 

нова световна 

война, Парижката мирна 

конференция от 1919 година 

създава Обществото на 

народите. Основните цели на 

тази международна 

организация са 

предотвратяването на 

въоръжени конфликти чрез 

система за колективна 

сигурност, разоръжаването и 

уреждането на 

международните спорове 

чрез мирни преговори и 

арбитраж.



9.2 ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА

През март 1936 година, в нарушение на Договорите от Локарно,

Хитлер ремилитаризира Рейнската област, срещайки слаба

съпротива заради британската Политика на умиротворяване. През

октомври Германия и Италия създават Оста „Рим-Берлин“, а месец

по-късно Германия и Япония подписват Антикоминтерновия пакт, към
който през следващата година се присъединява и Италия. Голямото

мнозинство от страните в света, включително всички Велики сили, в

един или друг момент се включват във войната, присъединявайки се

към един от двата противопоставящи се военни съюза –

Съюзниците и Оста. Достига се до състояние на тотална война, в

която пряко участват над 100 милиона души от повече от 30 страни.

Основните участници хвърлят целия си стопански, промишлен и

научен потенциал във военното усилие, размивайки границите

между граждански и военни ресурси. Втората световна война е най-

смъртоносният конфликт в човешката история, довел до между 70 и

85 милиона жертви, повечето от които са цивилни в Съветския

съюз и Китай. Войната е съпътствана

от кланета, геноцидът на Холокост, стратегически бомбардировки,

умишлено предизвикани глад и епидемии, както и единственото в

историята използване на ядрено оръжие при военни действия.

Втора световна война 

(1939-1945)

2 септември 1945 

година официално се  

слага край на Втората 

световна война.



9 МАЙ - ДЕН НА ПОБЕДАТА НАД НАЦИСТКА ГЕРМАНИЯ

9 май е един от най-важните, трогателни и

славни празници в Русия, бившите съветски

републики и много страни от Европа. В

Берлинската операция от 1945 г., която стана

финал във Втората световна война, участваха

над 2,5 милиона войници и офицери, 6 250

танкове и самоходни оръдия, 7 500 самолета.

Загубите бяха огромни: според официални

данни Червената армия губи над 15 хиляди

войници и офицери на ден. Общо при

Берлинската операция съветските войски

загубиха 352 хиляди души.

Ден на победата на Съветския съюз над

фашистка Германия във Великата Отечествена

война беше и остава един от най-почитаните

празници както в Русия, така и в страните от

ОНД.



10.1 Безсмъртен полк

Традицията от последните години е провеждането на 9 

май на гражданско-патриотичната акция „Безсмъртен 

полк“, която днес се превърна в международно 

обществено движение за съхраняване на личната памет 

на поколението от Втората световна война. Всяка година, 

в Деня на победата, участниците в движението 

преминават през колона по улиците на градовете със 

снимки на свои роднини - ветерани от армията и флота, 

партизани, бойци от подземието, борци за съпротива, 

задни работници, затворници от концлагери, блокади, 

деца на война - и пишат семейни истории за тях в 

Народната хроника на уебсайта на движението на 

Безсмъртния полк. Към днешна дата акцията обхваща 

повече от 80 държави и територии.



11. Денят на победата в България

Въпреки че България участва във финалната фаза на войната

срещу Третия райх, съгласно Парижкия мирен договор тя е със

статут на победена държава. В Народна република България 9

май не е официален празник, но този ден се отбелязва

тържествено, като повсеместно се поднасят цветя и венци на

паметниците на загинали български и съветски

войници, участници в бойните групи (1941-44) на БКП и партизани,

организират се и други тържествени мероприятия. След 10

ноември 1989 г. в България се прекратява организирането на

официални тържествени мероприятия по случай Деня на

победата. На този ден започва да се отбелязва Деня на Европа,

посветен на мира и обединението. В България, както и в ЕС, Денят

на победата започва да се отбелязва на 8 май. Въпреки това,

всяка година русофили, евроскептици и левичари в цялата

страна продължават да празнуват на 9 май. Те отдават почит на

загиналите български и съветски воини и полагат на техните

паметници венци и цветя. От 2005 г. празнуващите на 9 май носят

по руски образец символични георгиевски ленти.



БЛАГОДАРИМ  ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Посланици на Европа към ПГЧЕ 
„Васил Левски“ гр. Бургас



Източници:

https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/bg/index.html

https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_bg?fbclid=IwAR0-

xHqgWeb9c8IZ-r-Dqnsl82w3a1cz4HkoiE6ym093EGgMUExyByLTW5c

https://bg.wikipedia.org/

Изображения: интернет

https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/bg/index.html
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_bg?fbclid=IwAR0-xHqgWeb9c8IZ-r-Dqnsl82w3a1cz4HkoiE6ym093EGgMUExyByLTW5c
https://bg.wikipedia.org/

