День Європи
День Європи - це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці
між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах.
Рішення щодо відзначення 09 травня Дня Європи в Європейському Союзі було
прийнято у 1985 році на Єаміті Ради ЄЄ 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 ЄЄ. 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
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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 ЄЄ, в якій на державному рівні відзначається
День Європи (цей день святкують також у країнах-кандидатах - Македонії і
Туреччині).
Вже п'ятнадцять років поспіль в Україні і на Кіровоградщині 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 ЄЄ.
З нагоди святкування Дня Європи за сприяння обласної державної адміністрації,
районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування 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:
тематичні заняття на тему "Ми - громадяни України, ми - громадяни Європи";
конкурси малюнків, плакатів, літературних творів, світлин та відеопрезентацій на
теми "Творимо європейську країну разом", "Я - українець, Я - європеєць", "Україна європейська країна", "Україна - Євросоюз: очима молоді".

Бібліотечними та музейним закладами області проведено низку тематичних
виставок, круглих столів, виховних бесід, квестів, вікторин на теми: "Європейська
літературна спадщина", "Вікно у світ Європейської культури. Художники Європи",
"Відкрий для себе Європу", "Читай, слухай, дізнавайся про Європу", "Рік культурної
спадщини у Європі".
Для внутрішньо переміщених осіб проведено туристичний екскурс "Крокуємо
шляхами Європи".
У рамках відзначення Дня Європи 19 травня 2018 року в м.Кропивницькому
проведено щорічний обласний фестиваль "Єврофест - 2018". Основним місцем
проведення цьогорічного фестивалю став парк культури та відпочинку
"Ковалівський", де було забезпечено функціонування Європейського містечка, у
рамках якого:
організовано виставки, творчі майстерні, майстер-класи, тематичні вікторини,
ігри-забави, квест-ігри, презентації євроклубів про традиції та культуру країн
Євросоюзу на тему "Крокуємо Європою";
організовано виставку малюнків та плакатів "Країни Європи моїми очима",
світлин "Відкриваємо Україну";
забезпечено роботу тематичних павільйонів, функціонування ігрових та
спортивних майданчиків.
Забезпечено інформування громадськості про Європейський Союз, історію його
утворення, мету, структуру та діяльність керівництва держави на шляху до
євроінтеграції через засоби масової інформації.
Місцевими засобами масової інформації забезпечено широке висвітлення заходів,
присвячених Дню Європи в Україні.

