Европа за
гражданите
Проектът „Гражданите за Европа“ е финансиран от Европейския
съюз по програмата „Европа за гражданите“

Приложим към Направление 2: Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“
Участие: В дейностите по проекта взеха участие 105 чуждестранни граждани, от които 35 от
град Ксанти (Гърция), 35 от град Браила (Румъния) и 35 от гр. Струмица (Северна
Македония), както и повече от 300 граждани от гр. Шумен (България).
Място/Дати: Дейностите по проекта се състояха в гр. Шумен, България, от 04/09/2019 до
08/09/2019 г.
Кратко описание:
Денят 04/09/2019 г. беше посветен на посрещане и настаняване на участниците.
Денят 05/09/2019 г. започна с приветствие от страна на домакините към участниците,
запознаване с целите и дейностите на проекта и с предвидената работна програма. Първа
част от нея беше събитието „Един до друг преди ЕС“, което се проведе в Регионална
библиотека „Стилиян Чилингиров“. То премина под формата на открита дискусия по теми, по
които всеки европейски гражданин има мнение – образование и реализация, семейство и
традиции, бизнес и пътуване. Участието на различни поколения – по-възрастни хора, които
традиционно са по-евроскептично настроени, и младежи, които в максимална степен се
ползват от предимствата, които членството в ЕС предоставя, даде възможност да се чуят
гледни точки по темите от преди европейското членство на страните ни и след него.
Специално внимание беше обърнато на европейските програми за образование и обмен,
които разширяват кръгозора на младите хора и повишават чувството им за европейска
принадлежност. В дискусията участваха представители на местните власти, на
образователни и културни институции, младежки организации, туристическия бранш, млади
предприемачи, общественици, журналисти, чиито различни профили и интереси допринесоха
за провеждането на широкообхватен дебат по темите.
По-късно през деня, в рамките на събитието „Един до друг в ЕС“ се проведе среща между
официалните представители на градовете партньори. Те бяха посрещнати от кмета на
община Шумен – г-н Любомир Христов в една от реставрираните възрожденски къщи в града.
Част от чуждестранните делегации бяха общински съветници, ръководители на дирекции от
общинските администрации, експерти в областта на подготовката и изпълнението на
европейски проекти. Всяка от общините представи някои от успешните си европейски
проекти и ползите от тях за местното общество. Бяха изразени и сериозни намерения за
продължаване на партньорството в области от взаимен интерес и официализиране на
сътрудничеството между градовете.

Денят 06/09/2019 г. съвпадна с честването на официалния български празник Съединението
на Княжество България и Източна Румелия. Началото на деня беше посветено на
Тържествен военен ритуал по полагане на венци и цветя. Ставайки част от честването на
именно този празник, символизиращ обединението на българския народ, чуждестранните
участници имаха възможност да се докоснат до важен момент от българската история като
част от европейската такава.
По-късно през деня беше посетен Национален историко-археологически резерват „Мадара“,
в рамките на който се намира скалният релеф Мадарски конник – единствен по рода си в
Европа и Глобален символ на България. Участниците можаха да се насладят и на
природните богатства на региона – Мадарските пещери, които, заради прекрасната си
акустика, се превърнаха в неформална сцена за изпълнението на много балканска музика.
Музикалните и танцови изпълнения и символичното обединение на участниците със
средствата на културата и традициите продължиха и по време на събитието „Един до друг
на сцената“, което се проведе на открита сцена в Природен парк „Шуменско плато“. Освен
традиционните за всеки от партньорите фолклорни танци, бяха представени стари обичаи и
занаяти, детски спортни игри от миналото, типични местни кулинарни специалитети. В
събитието участваха хора от различни поколения - по-възрастни хора, които са истинските
пазители на националните фолклор и култура, деца, които опознават и възприемат не само
своята, но и чужди култури, техните родители, които ги възпитават в дух на толерантност и
знание за културното многообразие на Европа. Този активен междукултурен диалог доведе
до взаимното опознаване и социално сближаване на участниците, създадоха се приятелства,
а понятието Европа придоби за тях човешки облик.
Денят 07/09/2019 г. беше посветен на запознаване с културно-историческото наследство на
Шумен и градовете партньори. В информационният център на Природен парк „Шуменско
плато“ се проведе своеобразно туристическо изложение под надслов „Един до друг на
картата“, в което посредством мултимедийни презентации и рекламни материали всеки от
градовете представи най-значимите си туристически обекти. Акцент беше поставен и върху
мащабните културни събития, организирани от всеки от партньорите и използването им като
туристически ресурс, обменени бяха добри практики и идеи за разширяването им.
Представени бяха и иновативни продукти, свързани с популяризирането на знакови
исторически обекти от Шумен. Участие взеха представители на туристическия бранш,
културни институти, музейни работници и експерти от общинските администрации, отговорни
за развитие и изпълнение на политики в областта на културата и туризма. Изключителна
стойност на събитието добави и участието на представители от Национален център за
контакт на програма „Европа за гражданите“. В тяхната презентация, освен акцентите на
програмата и изпълнението и в България, специален фокус беше поставен върху 2018
Европейска година на културното наследство и ключовата роля на културата за бъдещето на
ЕС. Представени бяха и възможностите, които програмата дава за продължаването и
задълбочаването на създаденото с проекта партньорство.
В същият ден беше посетен и Паметник „Създатели на българската държава“ – един от найемблематичните обекти в Шумен, „разказващ“ посредством скулптурни композиции историята
на Първата българска държава. Така, по-атрактивен и приятен начин участниците обогатиха
знанията си за миналото на България като част от културното наследство на Европа.
На 08/09/2019 г. гостите отпътуваха от Шумен с пожелания за нови срещи.

