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ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ –
22 септември
Международна кампания, която произлиза от Франция, осъществена за първи път през 1998 г.
Идеята е да се формира екологосъобразно мислене и начин на живот сред европейските граждани като се
затварят централните зони за автомобилно движение в много градове на Европа. На този ден се
промоцират алтернативните начини на транспорт в големите градове и че животът без автомобили не само
е възможен, но и по-приятен. 22 септември се отбелязва в рамките на Европейската седмица за мобилност
от 16 до 22 септември 2018 г. под мотото „Комбинирай, движи се!“

Европейската седмица на мобилността 2018 се фокусира върху „мултимодалността“ – смесването
на транспортните видове в едно и също пътуване или за различни пътувания.
Организира се от Европейската комисия с цел да се насърчи поведение на хората и действия на
институциите, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално, да са
насочени към намаляване на шума и замърсяването на градската среда от транспорта, към подобряване
на качеството на живот на гражданите.
С тази инициатива Европейската комисия се стреми да повиши информираността на населението за
въздействието на транспорта върху околната среда и подходящите екологични модели на поведение, които
то може да избере, да му се предоставят възможности да използва по-устойчиви начини на транспорт.
Много важен аспект на седмицата е хората да могат да преоткрият своето населено място, историческо и
културно наследство в една по-здравословна и по-приятна заобикаляща среда.
Ходенето пеша, ползването на велосипед (като устойчиви форми на градска мобилност), могат да играят
важна роля за насърчаване на физическата активност. Немоторизираното придвижване осигурява редовна
активност, която лесно и с минимални разходи може да се включи във всекидневния ни живот.
Източници:
http://www.mobilityweek.eu/theme-2018/
http://eea.government.bg/bg/press-center/evropeiska_sedmica_mobilnostta
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Европейският ден на езиците е инициатива на Съвета на Европа.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ
Европейският ден на езиците е инициатива на Съвета на Европа. Целта на този празник е да подчертае
значението на всички езици и култури, да накара хората да осъзнаят предимствата от владеенето им, да
насърчи многоезичието и да мотивира европейците да учат чужди езици през целия си живот, за да се
съхрани богатото наследство от 200 европейски езика.
Източник:
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/bg-BG/Default.aspx

СВЕТОВЕН ДЕН НА ТУРИЗМА
Световният ден на туризма се чества ежегодно на 27 септември. Отбелязва се от 1980 г. по повод
приемането устава на Световната организация по туризъм. Основна цел на този празник е да се насърчава
усещането на международната общественост за значимостта на туризма и неговата роля за развитието на
социалната, културната, икономическата и политическата сфера на обществения живот.
"Туризмът и цифровата трансформация" е темата на тазгодишния Световен ден на туризма (WTD).
Един цифрово развит сектор на туризма може да подобри предприемачеството, приобщаването,
оправомощаването на местната общност и ефективното управление на ресурсите, наред с други важни
цели за развитие. Тазгодишният WTD ще ни помогне да проучим по-задълбочено възможностите,
предоставени на туризма чрез технологичния напредък, включително големи данни, изкуствен интелект и
цифрови платформи.
Тази година официалното честване на WTD ще се проведе в Будапеща, Унгария, страна, която се
радва на постоянно нарастване на туризма, подкрепена от последователна политическа подкрепа и
ангажимент към цифровото бъдеще. Със своята завладяваща история, култура и наследство от световна
класа, широка гастрономия и процъфтяваща модна сцена, Будапеща е класическа европейска столица,
отдадена на цифровото бъдеще - перфектната сцена за тазгодишното тържество на туризма.
На официалното честване ще бъдат обявени и полуфиналистите от 1-вия конкурс за стартиране на
туризма на UNWTO, стартиран от UNWTO и Globalia, за да се даде видимост на нововъзникващите фирми
с иновативни идеи, способни да революционизират пътуването и да се наслаждават на туризма.
Източник: http://wtd.unwto.org/content/world-tourism-day-2018
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