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ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ  –  

                      26 септември 

 
 

 

 

 

Европейският  ден на езиците се чества ежегодно от 2001 година, на 26 септември, по инициатива на 

Съвета на Европа и Европейския съюз. Целта е да се насърчава изучаването на повече езици както в 

училище, така и извън него. За постигане на по-добро междукултурно разбирателство и ключов елемент 

от богатото културно наследство на Европа. 

 

В Европа има богатство от езици – над 200 европейски и много други езици, говорими от хора с 

чуждестранен произход. Това е важен ресурс, който трябва да бъде разпознат, използван и ценен.  

Езиковите умения са необходимост и право на всеки – това е едно от основните послания на Европейския 

ден на езиците. 

 

Денят включват повишаване на осведомеността за: 

 богатото разнообразие на езици в Европа, което трябва да се съхранява и насърчава; 

 нуждата да се разшири наборът от езици, които се изучават, т.е. да се включат и по-малко 

разпространени езици, което да стимулира многоезичността; 

 нуждата да се развие степен на отлично владеене на два или повече езика, за да може хората 

пълноценно да взимат участие в контекста на демократичното гражданство в Европа. 

 

Глобализацията и потребностите на бизнеса са предпоставка да се изискват все повече компетенции по 

чужди езици от гражданите, за да работят ефективно в родните си държави. Владеенето на английски език 

вече не е достатъчно. 

 

Днес възможностите за работа и образование в различни европейски държави са повече от всякога, но 

липсата на езикови умения пречи на много хора да се възползват от тези възможности. 

Изучаването на езици е от полза както за младите, така и за възрастните – човек никога не е твърде стар, 

за да научи език и да се наслади на възможностите, които се отварят пред него. Дори ако знаете само 

няколко думи от езика на страната, която посещавате, например за почивка, ще ви е много по-лесно да 

създадете нови приятелства и контакти. 

Ученето на чужди езици ни помага да се разбираме по-добре и да преодолеем културните си различия. 

 

Източник: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/bg-BG/Default.aspx 
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Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ на Европейската комисия се провежда всяка година в 

периода 16-22 септември и е насочена основно да насърчи европейските общини да въвеждат и 

подпомагат устойчивия транспорт и начини на придвижване. За 2019 година темата на кампанията е 

„Безопасно ходене и колоездене“ и ще се проведе под мотото „Върви с нас!“.  В кампанията могат да се 

включат общини, училища, НПО, бизнес организации и всеки, който иска да покаже как промотира 

устойчивото придвижване. 

 

Наградата за “Планиране на устойчива градска мобилност” (SUMP) 

Наградата на Европейската комисия за устойчиво планиране на градската мобилност стартира през 2012 

г. Целта на наградата е да насърчи приемането на планове за устойчива градска мобилност от местните 

власти в цяла Европа и да възнагради забележителните постижения в тематичната приоритетна област 

на всяка година. Наградата SUMP е отделна от наградата на  Европейска седмица на мобилността и се 

дават на общините за дейности, проведени между 16-22 септември, докато наградата SUMP признава 

местните и регионалните власти за отлични постижения в планирането на устойчивата градска мобилност. 

Регистрацията за 8-мата награда SUMP е отворена до 31 октомври 2019 г.! 

Предистория: 

2000 г. - инициативата Ден без автомобили стартира като европейска инициатива, която дава на 

градовете възможност да покажат своята ангажираност с проблемите, свързани с опазването на околната 

среда.  

2002 г. - след успеха на Деня без автомобили започва всяка година  провеждането на 

ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА – от 16 до 22 септември. Повече от 400 общини от 23 страни 

са участвали в първото издание на инициативата. Популярността й расте с всяка изминала година и тя се 

радва на висока обществена подкрепа.  

2016 г. - общият брой на участващите общини е рекорден – 2427 за целия свят! 

2017 г. – за първи път е добавена втора категория за наградата на 

ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА, в която да бъдат отличавани постиженията в областта на 

устойчивата мобилност на по-малките градове в Европа. Първият носител е стана гръцкото градче 

Игуменица, град в Гърция. 

Източник: http://eea.government.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. 

Европейски информационен център  –  Европа Директно, Велико Търново  

пл. Център №2, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5, каб. 510 П.К. 345 
5000 Велико Търново 
Тел +359 62 605060 

 
europedirectvt@europeinfocentre.bg 

www.europeinfocentre.bg 

 

Европейската седмица на мобилността 
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