ЕВРОПА и ЕВРОПЕЙЦИТЕ 1950>2020
7 0 години от декларацията на Шуман

9 май 2020 r.

През 2020

Изложбата „Европа и европейците

г. се навършват 70
години от декларацията на Шуман, кратко,
но силно изявление, направено от френския
външен министър Робер Шуман на 9 май
1950 г. Изявлението, вдъхновено от Жан Моне
и изготвено от Шуман и неговите близки
съветници, инициира процес на европейска
интеграция с визията за съвместно френско
и немско производство на въглища и стомана.
Това начинание ще се управлява от общ
Върховен орган в рамките на организация,
отворена за участие на други европейски
държави. Европейската общност за въглища
и стомана (ЕОВС) е създадена през 1951 г. от
Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Холандия
и Западна Германия: за пръв път националните
държави решават да прехвърлят някои суверенни
права на нова наднационална институция.
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Робер Шуман и Жан Моне по време на заседание на Общата парламентарна асамблея в Страсбург (Франция) през 1958 г.
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L’idée forte de Robert Schuman
“était
la réconciliation.

“

Жак Делор (FR)
председател на Европейската комисия 1985 - 1995 г.
HAEU, INT 142
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Le choix du charbon et de l’acier,
“c’était
une très belle idée politique.



“

Декларацията на Шуман е повратна точка в
историята на Европа. Идеите и концепциите
формулирани в декларацията, са включени и в
следващите европейски договори, започвайки
от Парижкия договор за създаване на ЕОВС през
1951 г. до последния Договор от Лисабон през
2007 г. По същество, декларацията включва не
само цели като стремеж към мир, преодоляване
на националните съперничества и постигане
на взаимна солидарност, но също така план за
по-тясно интегриране на държавите-членки,
основано на федерализма.

1950>2020: 70 години от декларацията на
Шуман” има за цел да повиши познанието
за значението на декларацията на Шуман в
историята на европейската интеграция, да
стимулира размислите за нейната значимост в
днешна Европа и да насърчи дебатите относно
историята на Европейския съюз (ЕС) и неговото
бъдеще. Посетителят е насърчен да предприеме
пътуване през европейската история, което
тръгва по два различни, но взаимосвързващи се
пътя.

Пиер Ури (FR)
френски икономист и близък сътрудник на Жан Моне, участващ в
преговорите за Парижкия договор (1951 г.) за създаване на ЕОВС.
HAEU, INT 529 (Transcript)

Първият път следва ключови изречения от
Декларацията, които дават наимнованието
на пет тематични раздела. Чрез избор на
изображения и документи, съхранявани в
ИсторическияархивнаЕвропейскиясъюз(HAEU),
посетителят може да разбере някои от найважните политически, икономически, социални
и културни трансформации през последните
70 години от европейската история. Можете
да опознаете допълнително всеки тематичен
раздел, вземайки вкъщи ключови документи,
налични в наръчниците. Вторият път позволява
среща с хора, които са били въвлечени в процеса
на европейска интеграция или засегнати от
нея, обръщайки внимание на техните размисли
за значението на това да бъдеш европеец чрез
диалог между минало и настояще. И накрая,
цялата изложба е обогатена от мултимедийна
секция чрез поредица от QR кодове, водещи към
аудио и / или видео материали, които могат да
се прегледат от мобилния ви телефон.
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