
В ЄВРОПУ З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ
(до Дня Європи  16.05.2020)



Україна – єдина держава не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається

День Європи. Оскільки це свято – 9 травня – збігається з Днем Перемоги, в

Україні урочисті заходи проводять щорічно у третю суботу травня, згідно з

Указом Президента №339/2003 від 19 квітня 2003 року. Цього року День Європи

в Україні припадає на 16 травня.

Великий прапор Європи в Стразбурзі під час 

Дня Європи у 2009 році.



Традиційно урочиста церемонія відкриття Дня Європи проходить у Києві.

На Хрещатику облаштовується так зване «Європейське містечко» за

сприяння Представництва ЄС в Україні та посольств держав-членів ЄС.



Андрійчук О. Україна - Європа: тести на

сумісність [Текст] : [збірка гострої,

актуальної та проникливої публіцистики] /

О. Андрійчук. – Київ : Смолоскип, 2007. –

373, [2] с.

Миропольська Н. Є. Художня культура Європи

[Текст] : Греція, Італія, Франція, Іспанія, Велика

Британія, Німеччина, Нідерланди, Австрія,

слов'янські країни : рек. МОН України : навч. посіб.

для ЗОНЗ України / Ін-т проблем виховання АПН

України / Н. Є. Миропольська , Е. В. Бєлкіна,

Л. М. Масол, О. І. Оніщенко . – Харків : Ранок, 2010.

– 191, [1] с. : іл.



Таке містечко складається з павільйонів, що представляють Україну, кожну

державу-члена ЄС, Європейську Комісію та міжнародні організації. У

павільйонах презентується географія, культура, історія найбільших міст

держав-членів ЄС, організовуються публічні дебати з послами та

представниками української влади, проводяться вікторини з європейської

тематики та мовні курси, облаштовуються «куточки національних страв» тощо.



Віднянський С. В. Об'єднана Європа: від мрії

до реальності : історичні нариси про батьків-

засновників Європейського Союзу / С. В.

Віднянський, А. Ю. Мартинов ; НАН України,

Ін-т історії України. – Вид. 2-ге, допов. і

переробл. – Київ : Києво-Могилянська

академія, 2011. – 395, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.

в тексті.

Щербакова Ю. Е. Цінності об'єднаної Європи

[Текст] : монографія / Ю. Е. Щербакова . – Київ :

Академія, 2014. – 206, [2] с. : табл., рис. – ( Серія

"Монограф"). – Бібліогр.: с. 179-206.



Традиційно протягом офіційного відкриття святкування Дня Європи,

відбуваються зустрічі послів держав-членів ЄС із представниками органів

місцевої влади, студентами та викладачами місцевих університетів,

представників неурядових та громадських організацій, засобів масової

інформації.



Дейвіс Н. Р. Європа: історія [Текст] = Davies N.

Europe: a History / пер. з анг. Петро Таращук /

Н. Р. Дейвіс. – Київ : Основи, 2000. – 1463, [1] с.

: іл., табл., карти, сх. – ( Світовий бестселер). –

Бібліогр.: в прим.: с. 1177-1247. – Покажч.

географ. назв: с. 1384-1414. – Покажч. імен та

прізвищ.: с.1415-1463.

Мицик Л. М. Новітня історія країн Європи та

Америки (1918-2007) [Текст] : навч. посіб. для

самостійної роботи студента : [рек МОН України

для студ. ВНЗ] / Л. М. Мицик, Ю. В. Кузьменко. –

Київ : Академвидав, 2008. – 543, [1] с. : табл. – (

САМ!). – Бібліогр.: с. 500-511 та в тексті.



Україна-географічний центр Європи. Це було визначено після ретельного

вивчення місцевості геологами і встановлено на території села Ділове біля дороги,

що з’єднує Мукачево і Рогатин двометровий кам’яний знак з таким написом: «Locus

Perennis Delicentissime cum libella librationes quae est in Austria et Hungaria

confectacum mensura gradum meridionalum et paralleloumierum Europeum. MD CCC

LXXXVII». У перекладі з латини це означає: «Це постійне, точне вічне місце,

визначене спеціальним апаратом, виготовленим в Австро-Угорщині, в Європейській

системі широт і довгот. 1887».



Пізніше, у 1977 році поруч із цим знаком встановили стелу з написом,

який повідомляв, що саме тут лежить географічний центр Європи.

Зараз внизу під кам’яним знаком є невеличка кнопочка, яка символізує

точний центр Європи. Туристи дуже люблять доторкнутись до центру Європи та

загадати бажання. Місцеві кажуть, що після того, як доторкнешся до пам’ятного

знаку, обов’язково вирушиш у мандри Європою. Навіть, якщо ти цього не

планував.



Мальська М. П. Туристичне країнознавство.

Європа [Текст] : навч. посіб. : рек. МОН

України як навчальний посібник для студ. ВНЗ.

– 2-ге вид., стереотипне / М. П. Мальська,

М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – Київ : Центр

учбової літератури, 2010. – 222, [1] c. –

Бібліогр.: с. 220-221.

Газін В. П. Новітня історія країн Європи та

Америки (1945-2002 роки) [Текст] : навч.

посібник для студ. історичних спец. ВНЗ : рек.

МОН України / В. П. Газін, С. А. Копилов ; за

ред. А. С. Копилова. – Київ : Либідь, 2004. –

621, [3] с. – Бібліогр.: с. 608-620.



Андрущенко В. П. Світанок Європи [Текст] :

проблема формування нового учителя для

об'єднаної Європи ХХІ століття : [монографія]

/ В. П. Андрущенко. – Київ : Знання України,

2012. – 1099, [1] с. – Бібліогр.: с. 799-993.



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 ЄС.



Гаврилко П. П. Збірник рецептур

національної кухні країн Європи [Текст]. – 2-

ге видання / П. П. Гаврилко. – Київ : Центр

учбової літератури, 2017. – 619, [1] c. : табл.



Дякуємо за увагу!

Підготував відділ комплектування та наукової 
обробки документів бібліотеки УДПУ імені Павла 
Тичини

Надіємося на зустріч з Вами в нашій книгозбірні після карантину.


