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ДЕН НА ЕВРОПА - 9 МАЙ 
Денят на Европа е един от символите на Европа. Посветен на мира и единството на Европа. На тази 

дата се отбелязва годишнината от историческата Декларация на Шуман.  

 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. 

Броят на звездите няма нищо общо с броя на държавите членки, въпреки че кръгът е символ на 

единството. 

История на европейското знаме 

Историята на знамето започва през 1955 г. Съветът на Европа, който защитава човешките права и 

подпомага европейската култура, приема настоящия дизайн за собствена употреба. През следващите 

години Съветът на Европа насърчава нововъзникващите европейски институции да приемат същото 

знаме. 

През 1983 г. Европейският парламент решава, че знамето на Общностите трябва да бъде знамето, 

използвано от Съвета на Европа. През 1985 г. то е прието от всички лидери на ЕС като официална 

емблема на Европейските общности, които по-късно ще се превърнат в Европейски съюз. Всяка 

европейска институция има и своя собствена емблема. 

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.   

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. 

През 1972 г. Съветът на Европа приема мелодията на Бетовен „Ода на радостта“ за свой химн. През 

1985 г. тя е приета от лидерите на ЕС за официалния химн на Европейския съюз. Химнът няма думи, а 

само музика. На универсалния език на музиката, този химн изразява европейските идеали за свобода, 

мир и солидарност. За официални цели се използват три инструментални аранжимента (за пиано, за 

духов оркестър и за симфоничен оркестър), изготвени от Херберт фон Караян. 

Европейският химн няма за цел да замени националните химни на държавите от ЕС, а по-скоро да 

възхвалява ценностите, които те споделят. Химнът се изпълнява на официални церемонии с участието на 

Европейския съюз и по принцип на всякакви прояви от европейски характер. 
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Мотото на ЕС „Единство в многообразието“ се използва от 2000 г. 
То изразява идеята, че европейците са се обединили в съюз, за да работят за мир и просперитет, 

като в същото време се обогатяват духовно от множеството различни култури, традиции и езици на 
континента. 

Можем да видим тук плакати с това мото на различните официални езици в ЕС. 
Мотото на всички официални езици в ЕС 

английски : United in diversity 
български : Единство в многообразието 

гръцки : Ενωμένοι στην πολυμορφία 
датски : Forenet i mangfoldighed 

естонски : Ühinenud mitmekesisuses 
ирландски : Aontaithe san éagsúlacht 

испански : Unida en la diversidad 
италиански : Unita nella diversità 

латвийски : Vienota dažādībā 
литовски : Suvienijusi įvairovę 

малтийски : Magħquda fid-diversità 
немски : In Vielfalt geeint 

нидерландски : In verscheidenheid verenigd 
полски : Zjednoczona w różnorodności 

португалски : Unida na diversidade 
румънски : Uniţi în diversitate 

словашки : Zjednotení v rozmanitosti 
словенски : Združena v raznolikosti 
унгарски : Egység a sokféleségben 

фински : Moninaisuudessaan yhtenäinen 
френски : Unie dans la diversité 

хърватски : Ujedinjeni u različitosti 
чешки : Jednotná v rozmanitosti 

шведски : Förenade i mångfalden 
 

Източник: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols_bg  

 

Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията, 

публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза. 
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