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Да ја истражиме Европа!

Здраво! Добре дојде во Европа!

Доаѓаме од различни земји и зборуваме на различни 
јазици, но овој континент е домот што го споделуваме.

Дојди со нас и заедно ќе ја истражиме Европа! Тоа 
ќе биде патување полно со авантури низ времето и 
просторот и ќе дознаеш мноштво интересни нешта.

Додека патуваме, провери колку си научил! Оди на 
нашиот веб-сајт europa.eu/europago/explore и обиди се 
да го решиш квизот за секое од поглавјата.

Во училиште истражувај и понатаму! Замоли ги своите 
наставници да ти кажат повеќе за секоја од темите 
во оваа книга. Потоа, истражувај и подлабински во 
училишната библиотека или на Интернет. Може дури 
и да напишеш своја брошура за она што го имаш 
откриено.  

Подготвени? Тогаш да започнеме!
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Елбрус, највисоката планина 
во Европа.

Женевско езеро, на Алпите.

Езерото Саимаа, во Финска.

Европа е еден од седумте континенти во светот. Другите се Африка, 
Северна и Јужна Америка, Антарктикот, Азија и Австралија/Океанија.

Европа се протега од Арктикот на север, па дури до Средоземно Море 
на југ, како и од Атлантски Океан на запад до планината Урал (во Русија) 
на исток. Таа има многу реки, езера и планински венци. Мапата на 4. 
страница ви ги кажува имињата на некои од поголемите од нив.

Највисоката планина во Европа е Елбрус, на Кавкаските Планини, на 
границата меѓу Русија и Грузија. Нејзиниот највисок врв е на 5.642 
метри надморска височина.

Највисоката планина во Западна Европа е Монт Бланк, на Алпите, 
на границата меѓу Франција и Италија. Нејзиниот највисок врв е на 
надморска височина од над 4.800 метри.

На Алпите е и Женевско Езеро – најголемото слатководно езеро во 
Западна Европа. Тоа лежи помеѓу Франција и Швајцарија, длабоко е 
310 метри, а содржи околу 89 трилиони литри вода.

Најголемото езеро во Централна Европа е езерото Балатон, во 
Унгарија. Тоа е долго 77 километри (км) и покрива површина од околу 
600 квадратни километри (км2). Северна Европа има уште поголеми 
езера, вклучувајќи го Саима во Финска (1.147 км2) и Ванерн во Шведска 
(над 5.500 км2). Најголемото езеро во цела Европа е езерото Ладога. Се 
наоѓа во северозападна Русија и е 14-тото најголемо езеро во светот. 
Неговата површина покрива 17.700 км2.

Континент за 
откривање
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Делтата на 
Дунав, 

Романија. 

Долината на 
Лоара, прочуена 
по прекрасните 

замоци.

Товарен брод 
плови нагоре 

по текот на 
Рајна.

Една од најдолгите реки во Европа е Дунав. 
Таа извира во регионот на Шварцвалд во 
Германија и тече на исток низ Австрија, 
Словачка, Унгарија, Хрватска, Србија, Бугарија, 
Молдавија и Украина до Романија, каде што 
формира делта на брегот на Црно Море. Сè на 
сè, таа покрива растојание од околу 2.850 км.

Меѓу другите големи реки се и Рајна (долга 
околу 1.320 км), Елба (околу 1.170 км) и Лоара 
(над 1.000 км). Можеш да ги најдеш на мапата?

Големите реки се мошне корисни за 
превезување. Разните видови стоки се товарат 
на пловила, кои ги носат нагоре и надолу по 
реките, меѓу морските пристаништа на Европа 
и градовите длабоко на копното.



 

6

©
 Is

to
ck

© Colin Garratt/Corbis

Фолкстон

Кале

Фолкстон

Кале

Ракетата на Стивенсон.

Возот Еуростар на станицата 
Сент Пакрас во Лондон.

Патување низ Европа

Знаеше ли дека железницата е измислена во Европа? Токму во Англија 
Џорџ Стивенсон го претстави првиот патнички воз, во 1825. Неговата 
најславна локомотива беше наречена „Ракета“ и достигнуваше брзина од 
над 40 километри на час (км/ч) - што беше навистина брзо за тоа време.

Денес супербрзите електрични возови на Европа се многу поинакви од 
тие први парни машини. Тие се мошне удобни и патуваат со брзина и до 
330 км/ч, по специјално изградени шини. Постојано се градат и нови шини, 
за да им се овозможи на луѓето брзо да патуваат меѓу големите европски 
градови.

Патиштата и железниците понекогаш мора да преминат планински венци, 
широки реки, па дури и море. Затоа, инженерите имаат изградено некои 
мошне долги мостови и тунели. Најдолг патен тунел во Европа е тунелот 
Лаердал во Норвешка, меѓу Берген и Осло. Тој е долг над 24 км и беше 
отворен во 2000.

Најдолг железнички тунел во Европа е Ламанш. Тој ги носи супербрзите 
возови „Еуростар“ под морето, меѓу Кале во Франција и Фолкстон во 
Англија, а долг е над 50 км.
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Највисокиот мост на светот - 
вијадуктот Мијо (Франција).

Најголемиот патнички
авион - ербас A380.

Најбрзиот патнички авион, 
конкорд.

Највисокиот мост на светот (висок 245 метри) е вијадуктот Мијо во Франција, пуштен во 
употреба во 2004.

Два од најдолгите мостови во Европа се патниот и железнички мост Оресунд (долг 16 км) 
меѓу Данска и Шведска и патниот мост Васко де Гама (долг над 17 км) преку реката Тагус 
во Португалија. Мостот Васко де Гама е именуван според еден познат истражувач и за 
него може да прочиташ во поглавјето „Патување низ времето“.

Луѓето патуваат низ Европа и со авион, зашто воздушниот сообраќај е брз. Во Европа се 
изградени некои од најдобрите светски авиони – на пример, „ербас“. Разни европски земји 
произведуваат различни делови од „ербас“, а потоа тим од инженери го составува целиот 
авион. 

Најбрзиот патнички авион на сите времиња, „конкорд“, беше дизајниран од тим француски 
и британски инженери. „Конкорд“ можеше да лета со брзина од 2.160 км/ч - двојно поголема 
од брзината на звукот – и можеше да го премине Атлантикот за помалку од три часа! (На 
повеќето авиони им требаат околу осум часа.) Последниот лет на „конкорд“ беше во 2003.

Побрзи од кој било авион се вселенските ракети, како „Аријана“ – заеднички проект меѓу 
неколку европски земји. Во ракетата „Аријана“ не патуваат луѓе, таа се користи за 

лансирање сателити што се потребни за телевизиските и мобилните телефонски 
мрежи, за научни истражувања итн. Повеќето сателити во светот сега се 

лансираат со користење на овие европски ракети.

Успехот на „конкорд“, „ербас“ и „Аријана“ покажува што сè може да се 
постигне кога европските земји работат заедно.
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Луѓето во Европа зборуваат на голем број различни јазици. Повеќето 
од овие јазици спаѓаат во три големи групи „семејства“: германски, 
словенски и романски. 

Јазиците во секоја група имаат семејни сличности, зашто тие потекнуваат 
од исти предци. На пример, романските јазици се потомци  
на латинскиот, јазикот на кој зборувале Старите Римјани.

Еве како се вика „Добро утро“ или „Здраво“ на 
само некои од овие јазици.

Јазиците во Европа

Германски

дански God morgen
холандски Goedemorgen
англиски Good morning
германски Guten Morgen
шведски God morgon

Романски

француски Bonjour
италијански Buongiorno
португалски Bom dia
романски Bună dimineaţa
шпански Buenos días

Словенски

бугарски Dobró útro
чешки Dobré ráno
полски Dzień dobry
словачки Dobré ráno
словенечки Dobro jutro

Brood
Pain
Brot

ψωμί

Bread

Pain

Pão

Kruh

Brood

Brød

Pane

Pain
Brot

ψωμί
Ekmek

хляб

Maize
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Не е тешко да се забележи семејната 
сличност во овие примери. Но постојат 
и други европски јазици, коишто не се 
во толку блиско сродство или воопшто 
не се во меѓусебно сродство.

Еве како се вели „Добро утро“ или 
„Здраво“ на овие јазици.

На јазикот на ромскиот народ, кој 
живее во многу делови од Европа, 
„добро утро“ е Lasho dyes.

Учењето јазици може да биде 
извонредна забава – а и важно е, на 
континент како нашиот. Многумина 
од нас уживаат во годишните 
одмори во други европски земји и во 
запознавањето на тамошните луѓе. 
Тоа е одлична можност да се вежбаат 
фразите што ги знаеме на различни 
јазици.

Сите знамиња на земјите-членки на ЕУ може 
да ги најдеш на 38. страница.

баскиски Egun on

бретонски Demat

каталански Bon dia

естонски Tere hommikust

фински Hyvää huomenta

галски (шкотски) Madainn mhath

грчки Kalimera

унгарски Jó reggelt

ирски Dia dhuit

летонски Labrīt

литвански Labas rytas

малтешки L-Għodwa t-Tajba

велшки Bore da

Chleb

Leib

Kenyér

Il-ħobża
Bread

Chléb

Pâine

Brot

Brot

Duona

Bröd

Leipä
Bröd

Pan

Chlieb

Arán baile
 Bread
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Европските кафени мечки 
живеат во планините, каде што ја 

минуваат зимата во сон.

Арктичката лисица и снежниот 
був се добро камуфлирани.

Најголем дел од Европа има „умерена“ клима – ниту прежешка, 
ниту престудена. Најстудените места се на далечниот север и 
во високите планини. Најтоплите места се на далечниот југ и 
југоисток. 

Времето е најтопло и најсуво во лето (приближно јуни до 
септември), а најстудено во зима (приближно декември до 
март). 

Европа имаше рекордно жешки лета во 2003 и 2006. Дали ова е 
знак дека климата се менува? Климатските промени се светски 
проблем, којшто може да се реши само ако сите земји работат 
заеднички. 

Справување со зимата

Дивите животни во студените региони обично имаат дебело 
крзно или пердуви за да им ја чуваат топлината, а нивните 
крзна може да се и бели, за да се камуфлираат во снегот. 
Некои ја минуваат зимата спиејќи, за да штедат енергија. Тоа се 
нарекува хибернирање.

Климата и 
природата
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Дури и фламингата доаѓаат во 
Европа напролет.

Летото е убаво на 
планинските ливади.

Многу видови птици се хранат со инсекти, со мали водни 
суштества или со друга храна, која не може лесно да се 
најде во текот на студените зимски месеци. Затоа наесен тие 
летаат на југ и не се враќаат до пролетта. Некои минуваат 
илјадници километри, преку Средоземно Море и пустината 
Сахара, за да ја минат зимата во Африка. Ова сезонско 
патување се нарекува преселба.

Уживање во пролетта и во летото

Кога во Европа ќе пристигне пролетта (март до мај), климата 
се стоплува. Снегот и мразот се топат. Во потоците и во 
барите се ројат бебиња-рипчиња и ларви од инсекти. 
Птиците–преселници се враќаат за да свијат гнезда и да 
ги одгледаат своите семејства. Цветовите се отвораат, а 
пчелите носат полен од едно растение до друго.

Дрвјата пуштаат нови лисја, кои ја впиваат сончевата 
светлина, и ја користат сончевата енергија за да растат. 
Во планинските региони сточарите ги селат своите крави 
нагоре, на високите пасишта, каде што сега има свежа трева 
во изобилство.
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И осите го сакаат овошјето!

Гуштерите го сакаат топлото 
време.

Верверичките 
складираат лешници 
за во зима.

Есента ги постила 
шумите со бои.

И на ладнокрвните животни како што се рептилите 
им треба сонцето, за да им даде енергија. Во лето, 
особено во Јужна Европа, честопати ќе видите 
гуштери како се печат на сонце и ќе слушнете 
црцорење на штурците и жегалците.

Есен: време на промени

Во доцно лето и есен, деновите стануваат пократки, а ноќите постудени. 
Во ова време од годината зреат голем број вкусни плодови, а 
земјоделците се зафатени со нивната берба. И јаткастите плодови зреат 
наесен, а верверичките ги собираат и чуваат купчиња, подготвени за 
зимата.

 
На многу дрвја лисјата наесен им опаѓаат, зашто веќе нема доволно сонце за тие да бидат 
корисни. Тие постепено ја менуваат бојата, од зелена во нијанси на жолта, црвена, златна 
и кафена. Потоа паѓаат, постилајќи боја на земјата. Паднатите лисја гнијат, збогатувајќи ја 
почвата и обезбедувајќи храна за идните генерации растителен живот. 

Овој годишен циклус на годишните времиња и промените што ги носи тој го прават 
европскиот пејзаж она што е – убав и мошне разновиден.
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Од ова грозје ќе се 
направи црвено вино.

На полјоделските култури 
во сувите региони им треба 
наводнување.

На високите планини и во крајниот север на Европа, 
земјоделството е невозможно зашто е престудено 
за да растат полјоделските култури. Но зимзелените 
дрвја, како боровите и елките, можат да ги преживеат 
студените зими. Луѓето го користат дрвото од овие 
шуми за да изработат многу нешта – од куќи и мебел, 
до хартија и картонска амбалажа. 

Појужно, поголем дел од земјата одговара за земјоделство. Таа дава разновидни култури, 
вклучувајќи ги пченицата, пченката, шеќерната репка, компирите и секакви видови овошје и 
зеленчук.

Онаму каде што има многу сончевина, а речиси нема мраз (на пример, близу 
Средоземно Море - Медитеранот), земјоделците може да одгледуваат 
плодови како портокалите и лимоните, грозјето и маслинките. 
Маслинките содржат масло, кое може да се исцеди од плодот и да се 
користи при приготвувањето храна. Грозјето се цеди за да се добие 
сок, којшто може да се претвори во вино. Европа е позната по мошне 
добрите вина, коишто се продаваат низ целиот свет.

Земјоделците од Медитеранот одгледуваат и многу други видови 
овошје и зеленчук. На пример, доматите убаво зреат на јужното сонце. 
Но за зеленчукот треба многу вода, па земјоделците во жешките, суви 
региони мораат често да ги наводнуваат своите засади. Тоа значи дека треба да 
им се дава вода од реките или од под земјата.

Земјоделство и 
сточарство
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Свињите може да се чуваат 
во затворен простор.

Овци пасат на пасишта.

Кокошките даваат јајца, 
коишто содржат многу 
белковини и ни помагаат да 
останеме здрави.

Руралните пејзажи 
се уживање за сите.

Колаж од полиња во Европа.

Тревата лесно расте онаму каде што има 
доволно дожд, дури и ако почвата е плитка или 
не е многу плодна. Многу европски сточари 
чуваат тревопасни животни – како крави, овци 
или кози. Тие даваат млеко и други корисни 
продукти, како волна и кожа.

Многу сточари чуваат и свињи или пилиња. 
Овие животни може да се одгледуваат 
речиси секаде, зашто може да се чуваат во 
затворен простор и да им се дава специјално 
подготвена храна. Кокошките даваат не само 
месо, туку и јајца, а некои фарми секојдневно 
произведуваат по илјадници јајца.

Фармите во Европа се од многу големи до 
многу мали. Некои имаат големи полиња 
– поради што засадите се жнеат лесно, со 
користење големи машини. Други, на пример 
во ридестите области, може да имаат мали 
полиња. Ѕидовите или живите огради меѓу 
нивите помагаат да се спречат ветерот и 
дождот да ја носат почвата, а може да се добри 
и за дивиот свет.

Многу луѓе од градовите сакаат да ги 
минуваат викендите и празниците во природа, 
уживајќи во пејзажот, мирот и тишината и 
свежиот воздух. Сите треба да сториме сè што 
можеме за да се грижиме за природата и да ја 
одржуваме убава.



Морето
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Морето ги има 
обликувано овие 
варовнички 
карпи.

Глечер го има 
вдлабено овој 
фјорд.

Морскиот папагал се 
гнезди на карпите и 
нурка за да фати риби.

Песочната 
дина Пила е 
највисоката во 
Европа.

Јата барски птици пронаоѓаат 
храна во речните утоки.

Едно од најретките европски 
животни е фоката калуѓер, 
која живее во Средоземјето.

Европа има илјадници и илјадници километри 
крајбрежје, разновидно обликувано од 
природата. Има високи камени карпи и плажи 
со песок или со шарени камчиња, создадени од 
морето што со векови удира во карпите.

Во Норвешка глечерите го издлабиле брегот 
во стрми долини, наречени фјордови. Во некои 
други земји морето и ветрот го натрупуваат 
песокот во дини. Највисоката дина во Европа 
(висока 117 метри) е Дун ду Пила, близу Аркашон 
во Франција.

Во морето околу бреговите на Европа живеат 
многу видови риби и други животни. Тие 
обезбедуваат храна за морските птици, како 
и за морските цицачи, какви што се фоките. 
Онаму каде што во морето се влеваат реки, на 
осека доаѓаат јата барски птици да се хранат со 
суштествата што живеат во барите. 
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Бродови со 
контејнери 
носат стока кон 
и од Европа.

Еден од најголемите патнички бродови на светот - Квин Мери 2.

Луѓето и морето
Морето е важно и за луѓето. Средоземјето беше толку важно 
за Римјаните што тие го нарекуваа Mare nostrum: „нашето 
море“. Низ вековите, Европејците ги препловуваа светските 
океани, откриваа други континенти, ги истражуваа, тргуваа 
со нив и се населуваа таму. Во поглавјето „Патување 
низ времето“ може да дознаеш повеќе за овие значајни 
патешествени откритија.

Товарните бродови од целиот свет носат секакви видови 
стоки (честопати спакувани во контејнери) во прометните 
пристаништа на Европа. Тука тие се претоваруваат на 
возови, камиони и пловила. Потоа на бродовите се товари 
стока произведена тука, којашто ќе се продава на другите 
континенти. 

Некои од најдобрите бродови на светот се изградени во 
Европа. Меѓу нив е и Квин Мери 2 - еден од најголемите 
патнички бродови на светот. Таа првпат го преплови 
Атлантикот во јануари 2004. 
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Европејците јадат многу 
видови риби. Туната е 
една од најголемите.

Рибарски брод вкотвен во 
Скај, Шкотска.

Одгледување лосос.

Не ви треба 
секогаш брод 
за да одите на 

риболов!

Нуркање во 
Средоземно Море.

Приморските одморалишта на Европа се 
одлични места за летување. Може да уживате во 
секакви видови водени спортови, од сурфање и 
бродарење до скијање на вода и нуркање. 

Или, може само да се опуштите – сончајќи се на 
плажата и разладувајќи се во морето.

Риболов
Риболовот отсекогаш бил важен за луѓето во Европа. Околу 
рибарските пристаништа израснаа цели градови, а илјадници луѓе 
заработуваат за живот со лов и продажба на риба или со работа за 
рибарите и нивните семејства. 

Модерните рибарски бродови, како што се индустриските 
бродови со мрежи, може да уловат голем број риби. За да бидат 
сигурни дека во морето ќе останат доволно риби, европските 
земји договорија правила за дозволениот обем на риболов и за 
користењето мрежи што овозможуваат младите риби да побегнат. 

Друг начин да се спречи уништувањето на рибата е таа да се 
одгледува. На бреговите на Северна Европа во големи кафези во 
морето се одгледуваат лососи. И мекотелите како што се дагњите, 
остригите и школките може да се одгледуваат на истиот начин.
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Заштита на бреговите на Европа
Европските брегови и мориња се важни за дивиот свет и за луѓето. Затоа 
треба да ги чуваме. Мора да го спречиме нивното загадување со отпадот 
од фабриките и од градовите. Нафтените танкери понекогаш доживуваат 
несреќи, при што истураат огромни количества нафта во морето. Ова може да 
ги зацрни плажите и да убие илјадници морски птици. 

Европските земји работат заедно во обид да ги спречат ваквите нешта да се 
повторуваат, за нашите брегови да останат прекрасни и во нив да можат да 
уживаат и идните генерации.



19

W
ik

im
ed

ia

Праисториски пештерски 
слики во Ласко, Франција.

Алатка од кремен, од 
камената доба.

Бронзена глава 
од секира.

Патување низ времето
Низ илјадниците години Европа неверојатно многу се смени.
Приказната е фасцинантна! Но и долга, па затоа еве само некои од најважните 
податоци.

Камената доба
Првите Европејци биле ловци и собирачи на храна. На 
ѕидовите на некои пештери тие направиле прекрасни слики 
на сцени од лов. Со текот на времето, тие научиле да ја 
обработуваат земјата и почнале да одгледуваат животни и 
растенија и да живеат во села.

Своите оружја и алатки ги правеле од камен – на пример, со 
острење парчиња кремен.

Бронзената и железната 
доба – учење како да се 
користи металот
Неколку илјади години пред нашата ера (пред раѓањето на 
Христос), луѓето откриле како да добијат различни метали 
со загревање различни видови карпи на мошне жежок оган. 
Бронзата – смеса од бакар и калај – била доволно тврда за 
изработка на алатки и оружја. Златото и среброто биле меки, 
но мошне убави, а можело и да се обликуваат во орнаменти.

Подоцна бил откриен уште потврд елемент: железото. 
Најдобриот вид метал бил челикот, кој бил силен и не се кршел 
лесно, па од него се правеле добри мечови. Но правењето 
челик било многу тешко, па добрите мечови биле ретки и 
скапоцени!
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Оваа грчка ваза со 
насликани црвени фигури е 

некаде од 530 год. п.н.е.
.

Платон, еден 
од најголемите 
мислители на светот.

Античка Грција 
(приближно 2000 до 200 п.н.е. - п.н.е. значи 
пред нашата ера)

Во Грција, пред околу 4.000 години, луѓето 
почнале да градат градови. Отпрвин нив ги 
владееле кралеви. Подоцна, околу 500 година 
п.н.е., градот Атина вовел „демократија“ – 
што значи „владеење на народот“ (наместо 
да имаат крал, мажите на Атина одлуките 
ги донесувале со гласање). Демократијата 
е важен европски изум, кој се прошири низ 
целиот свет.

Некои од другите нешта што ни ги дале античките Грци се:

> прекрасни приказни за богови и херои, војни и авантури;
> елегантни храмови, мермерни статуи и прекрасна керамика;
> Олимписките игри;
> добро дизајнирани театри и извонредни писатели, чии драми се играат и до денес;
> учители како Сократ и Платон, кои ги учеле луѓето да размислуваат логично;
> математичари како Евклид и Питагора, кои ги разработиле законитостите и правилата во  
 математиката; 
> научници како Аристотел (кој ги проучувал растенијата и животните) и Ератостен 
 (кој докажал дека Земјата е топка и пресметал колкава е).
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Мозаиците се прават од малечки 
парчиња камен, емајл, стакло или 

керамика и се користат за украсување 
градби.

Римски аквадукт што стои и до 
денес. Пон ду Гард во Франција.

Римското Царство 
(приближно 500 п.н.е. до 500 н.е. - н.е. значи во нашата ера)

Рим во почетокот бил само село во Италија. Но Римјаните биле мошне добро 
организирани, нивната армија била многу добра во борбите и тие постепено ги покориле 
сите земји околу Средоземно Море. На крај Римската Империја се протегала од северна 
Англија, па сè до пустината Сахара и од Атлантикот до Азија.

Еве некои од нештата што ни ги дале Римјаните:

> добри, прави патишта што ги поврзувале сите делови од империјата;
> прекрасни куќи со градини и со подови поплочени со мозаици;
> силни мостови и аквадукти (за носење вода на долги растојанија);
> заоблени сводови – кои ги прават нивните градби цврсти и долготрајни;
> нови градежни материјали, како цемент и бетон;
> ново оружје, како катапулти;
> извонредни писатели, како Кикерон и Вергилиј;
> римскиот правен систем, кој многу европски земји го користат и до денес.
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Викинзите биле толку добри 
морнари што стасале и 
до Америка (но не кажале 
никому!) 

Средниот век 
(приближно 500 до 1500 н.е.)

Кога се распаднала Римската Империја, разни народи ги 
презеле разните делови од Европа. На пример…

Германските народи

Не се населиле сите во Германија:

> Англите и Саксоните се преселиле во Англија и ја 
владееле до 1066.

> Франките покориле голем дел од Европа, 
вклучувајќи ја и Франција, приближно меѓу 500 и 800 
година н.е. Нивен најславен крал е Карло Велики.

> Готите (Визиготите и Остроготите) основале 
кралства во Шпанија и во Италија.

> Викинзите живееле во Скандинавија. Во 800-тите 
и 900-тите тие отпловиле кон други земји, крадејќи 
богатства, тргувајќи и населувајќи се онаму каде што 
имало плодна обработлива почва.

Нормани

или „северните луѓе“, се Викинзи што се населиле во 
Франција (во регионот што го нарекуваме Нормандија) 
и потоа ја покориле Англија во 1066. Една прочуена 
норманска таписерија покажува сцени од ова освојување. 
Таа се чува во музеј во градот Баје.

Келти

Пред римската ера, келтските народи живееле во 
многу делови од Европа. Нивните наследници денес 
живеат главно во Бретања (Франција), Корнвол 
(Англија), Галиција (Шпанија), Ирска, Шкотска и Велс. Во 
овие делови од Европа, келтските јазици и култура се 
мошне живи.
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Средновековните замоци 
биле градени така што да 
ги задржат непријателите.

„Готската“ архитектура е голем изум 
на средниот век. Ова е „гаргојл“ од 
Миланската катедрала.

Поглед врз огромна средновековна 
џамија во Кордоба (Шпанија).

Словените се населиле во многу делови од Источна Европа и се предци на 
денешните народи што зборуваат словенски јазици, меѓу кои и Белорусите, 
Бугарите, Чесите, Полјаците, Русите, Словаците, Словенците, Украинците и 
други народи од Западен Балкан што зборуваат словенски јазици.

Откако Унгарците се населиле во Карпатскиот басен во 9 и 10 век, во 1000 
година тие го основале Кралството Унгарија. Нивните наследници денес 
живеат во Унгарија и во соседните земји.

Во средниот век кралевите и благородниците во Европа често биле закарани 
и имало многу војни (ова е време кога витезите се борат во оклоп, јавајќи на 
коњ). За да се одбранат од напад, кралевите и благородниците често живееле 
во силни тврдини, со дебели камени ѕидови. Некои тврдини биле толку силни 
што траат и до ден-денес.

Во средниот век христијанството станало главна религија во Европа и речиси 
насекаде се граделе цркви. Некои од нив се мошне впечатливи – особено 
големите катедрали со нивните високи кули и шарени витражни прозорци. 

Калуѓерите се занимавале со земјоделство и помагале да се развие 
обработката на почвата низ цела Европа. Исто така, тие основале училишта 
и пишувале книги. Нивните манастири често имале библиотеки, во кои се 
чувале важни книги од древните времиња.

Во јужна Шпанија, каде што тогаш главна вероисповед бил исламот, 
владетелите граделе прекрасни џамии и минариња. Најпознати меѓу 
зачуваните до денес се џамијата во Кордоба и минарето Џиралда во Севилја.
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Една од најславните 
статуи на светот. Давид 
од Микеланџело.

Леонардо да Винчи 
го осмислил овој 
„хеликоптер“ пред 500 
години!

Една од извонредните слики 
од ренесансата: Венера од 
Ботичели. 

Во текот на средниот век повеќето луѓе не умееле да читаат, 
ниту да пишуваат и го знаеле само она што го имале научено во 
црква. Само манастирите и универзитетите имале примероци од 
книгите напишани од старите Грци и Римјани. Но, во 14 и 15 век, 
студентите почнале да ги преоткриваат античките книги. Тие биле 
восхитени од големите идеи и знаењето што го нашле таму, па 
вестите почнале да се шират.

Богатите и образовани луѓе, на пример во Фиренца (Италија), 
почнале да покажуваат голем интерес. Тие имале пари за да 
си купат книги – особено откога во Европа било измислено 
печатењето (1445) - и се вљубиле во стара Грција и Рим. Своите 
домови ги моделирале според римските палати и им плаќале 
на талентирани уметници и скулптори за да ги украсат со сцени 
од грчките и римските приказни и со статуи на богови, херои и 
императори.

Ренесанса
(приближно 1300 до 1600 н.е.)

 

Тоа било како повторно да е роден еден загубен свет на убавина и мудрост. 
Затоа овој период го нарекуваме „ренесанса“ (што значи „преродба“).  

Тој на светот му даде:

> големи сликари и скулптори, како Микеланџело и Ботичели;
> талентирани архитекти како Брунелески;

> неверојатниот пронаоѓач и уметник Леонардо да Винчи;
> големи мислители како Томас Мур, Еразмо и Монтањ;

> научници како Коперник и Галилео (кој открил дека Земјата и 
другите планети се движат околу Сонцето);
> прекрасни градби, како замоците во долината на Лоара;

> нов интерес кон она што можат да го постигнат луѓето.
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Хенри Бесемер – 
пронаоѓач на модерното 
производство на челик.

Еден поинаков вид „револуција“ почнала во Европа пред околу 250 
години – во светот на „индустријата“. Сè почнало со енергетската криза. 
Илјадници години луѓето гореле дрво и ќумур. Но така, делови од Европа 
останувале без шуми! Што друго би можеле да користиме како гориво?

Одговорот е – јаглен. Во Европа го имало во изобилство, па рударите 
почнале да го ископуваат. Јагленот ги придвижувал новоизмислените 
парни машини. Исто така, тој можел да се пече и да се претвори во 
„кокс“, кој е многу почисто гориво – совршено за производство на 
железо и на челик.

Пред околу 150 години, Англичанецот по име Хенри Бесемер измислил 
„висока печка“ што можела мошне евтино да произведува големи 
количества челик. Наскоро Европа почна да произведува огромни 
количества челик и тоа го смени светот. Евтиниот челик овозможи 
да се градат облакодери, големи мостови, прекуокеански бродови, 
автомобили, фрижидери... а и моќни пушки и бомби.

Индустриската револуција 
(приближно 1750 до 1880 н.е.)
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Реплики на бродовите на 
Кристофер Колумбо.

Васко да Гама – првиот човек што 

препловил од Европа до Индија.

Волтер, еден од најголемите 
писатели на ерата на 
просветителството.

Додо, птицата што не 
лета, порано живеела 
на остров во Индиски 
Океан. Доведена е 
до истребување од 
европските колонисти.

Големи откритија и нови идеи
(приближно 1500 до 1900 н.е.)

Во времето на ренесансата трговијата со далечните земји станала 
многу важна за европските трговци. На пример, тие продавале стока 
во Индија, а оттаму носеле вредни зачини и скапоцени камења. Но 
патувањето по копнен пат било тешко и одземало многу време, па 
трговците сакале да стасаат до Индија по море. Проблемот бил што на 
патот им се испречувала Африка – а таа е многу голема!

Сепак, ако светот навистина е тркалезен (како што луѓето веќе 
почнувале да веруваат), европските бродови би требало да можат 
да стасаат до Индија пловејќи на запад. Така, во 1492, Кристофер 
Колумбо и неговите морнари отпловиле од Шпанија и го преминале 
Атлантикот. Но наместо да стасаат до Индија, тие ги откриле Бахамите 
(острови во Карипско Море, близу брегот на Америка).

Наскоро почнале да пловат и други истражувачи. Во 1497–98 Васко 
да Гама – португалски поморски офицер – бил првиот Европеец 
што стасал до Индија пловејќи околу Африка. Во 1519 еден друг 
португалски истражувач – Фердинанд Магелан, кој работел за 
шпанскиот крал – ја предводел првата европска експедиција што го 
преплови светот!

Набргу Европејците почнале да ги истражуваат карипските острови 
и Америка (која ја нарекле „Новиот свет“) и таму основале колонии. 
Со други зборови, тие ја презеле земјата, тврдејќи дека таа сега им 
припаѓа на нивните татковини во Европа. Со себе тие ги понеле своите 
верувања, обичаи и јазици – така англискиот и францускиот станале 

главни јазици на кои се зборува во Северна Америка, а 
шпанскиот и португалскиот - во Централна и 
Јужна Америка.

Со текот на времето Европејците пловеле 
сè подалеку и подалеку – до Кина, Јапонија, 
Југоисточна Азија, Австралија и Океанија. 
Морнарите што се враќале од тие далечни 
земји известувале дека гледале чудни 
суштества, мошне поинакви од оние во 
Европа. Ова ги поттикнало научниците 
да ги истражуваат тие места и оттаму 
да носат животни и растенија во 
европските музеи. Во 19 век европските 
истражувачи навлегле длабоко во 
Африка и до 1910 европските нации 
имале колонизирано поголем дел од 
африканскиот континент.
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Чарлс Дарвин ја објави својата теорија на еволуцијата во 1859.

Првиот телефон – 
измислен од Шкотот по 
раѓање, Александар Греем 
Бел. Денес Европа ги 
прави најновите мобилни 
телефони.

1886  Бензинскиот мотор 
1901  Првите радиопораки
1909 Бакелитот, првата пластика

1912 Неонското осветлување
1920-тите Телевизијата и автопатите
1935 Радарот и хемиското   
 пенкало

1937 Инстант-кафето 
1939  Првите млазни авиони
1940-тите Првиот компјутер

Во меѓувреме во Европа научниците откривале сè повеќе за тоа 
како функционира универзумот. Геолозите, студирајќи ги карпите и 
фосилите, започнале да се прашуваат како настанала Земјата и колку 
таа е навистина стара. Двајца големи научници, Жан-Баптист Ламарк (во 
Франција) и Чарлс Дарвин (во Англија), на крај заклучиле дека животните 
и растенијата „еволуирале“ – преминувајќи од еден вид во друг, во текот 
на милиони и милиони години.

Во 18 век луѓето си поставувале и други важни прашања – како, на 
пример, како треба да се раководат земјите и какви права и слободи 
треба да имаат луѓето. Писателот Жан-Жак Русо рекол дека треба сите 
да бидат еднакви. Еден друг писател, Волтер, рекол дека светот би 
бил подобар кога знаењето и разумот би ги замениле незнаењето и 
суеверието.

Оваа ера на нови идеи, наречена „просветителство“, довела до големи 
промени во некои земји – на пример, Француската револуција од 1789, 
кога луѓето решиле дека веќе не сакаат да бидат под власт на кралеви 
и кралици. Еден од нивните револуционерни слогани бил „слобода, 
еднаквост и братство“ – што подоцна стана национално мото на Франција. 

Модерниот свет 
(приближно 1880 до денес)

Некои други европски изуми од 19 и 20 век помогнаа 
да се создаде светот онаков каков што го знаеме денес. На пример:

 

 

Денес приближно четвртина од луѓето што работат во Европа 
произведуваат предмети што се потребни за модерниот свет: храна и 
пијалаци; мобилни телефони и компјутери; облека и мебел; машини 
за перење и телевизори; автомобили, автобуси и камиони и уште 
многу други.

Околу 7 од секои 10 европски работници имаат „услужни“ работни 
места. Со други зборови, тие работат во продавници, пошти, банки 
и во осигурителни компании, во хотели и ресторани, болници, 
училишта итн. – продавајќи предмети или давајќи услуги што им се 
потребни на луѓето.
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Учење на лекциите 
од историјата
За жал, приказната за Европа не се состои само 
од големите постигнувања со коишто можеме да 
се гордееме. Има и многу нешта за срамење. Низ 
вековите европските нации воделе ужасни војни едни 
против други. Овие војни обично биле за власт и имот, 
или за религија.

Европските колонисти убиле милиони домородци 
на другите континенти – војувајќи против нив или 
малтретирајќи ги, или случајно ширејќи ги европските 
болести меѓу нив. Европејците, исто така, зеле 
милиони Африканци да работат како робови.

Од овие ужасни грешки морало да се научат лекции. 
Европската трговија со робје била укината во 19 век. 
Колониите стекнале слобода во 20 век, па во Европа 
конечно дошол мирот.

За да дознаете како, прочитајте го поглавјето со 
наслов „Обединување на семејството: приказната за 
Европската Унија“.

Војна…
За жал, во европското семејство имало голем број 
караници. Честопати тие се воделе за тоа кој ќе ја 
владее земјата, или која држава го поседува кое парче 
територија. Понекогаш, некој владетел посакувал да 
стекне поголема моќ со покорување на своите соседи 
или да докаже дека неговиот народ е посилен и 
подобар од другите народи.

На некој начин, стотици години во Европа имало 
ужасни војни. Во 20 век на овој континент почнале две 
големи војни, кои се рашириле и опфатиле земји низ 
целиот свет. Затоа, тие се нарекуваат светски војни. 
Во нив биле убиени милиони луѓе, а Европа по нив 
останала сиромашна и во урнатини.

Можело ли да се стори нешто за да не се повтори ова? 
Можат ли Европејците да научат да седнат заедно и да 
разговараат за нештата, наместо да војуваат? 

Одговорот е „да“.

Тоа е приказната на нашето наредно поглавје: 
приказната за Европската Унија. 
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Ние, Европејците, припаѓаме на голем број 
различни земји, со различни јазици, традиции, 
обичаи и верувања. Сепак, си припаѓаме едни на 
други, како едно големо семејство, од голем број 
најразновидни причини.

Еве некои од нив.

> Веќе илјадници години живееме заедно на 
континентов.

> Нашите јазици често се сродни.

> Многу луѓе во некоја земја се потомци на луѓе од 
некои од другите земји.

> Нашите традиции, обичаи и фестивали честопати 
имаат исто потекло.

> Со уживање ги споделуваме прекрасната музика 
и уметност, како и големиот број претстави/драми 
и приказни што низ вековите ни ги пренеле 
луѓето од цела Европа.

> Речиси сите во Европа веруваат во нештата 
како фер-игра, добрососедство, слобода на 
мислењето, почит кон другите и грижа за 
немоќните.

> Па така, уживаме во она што е поинакво и 
карактеристично за нашата земја и регион, но 
уживаме и во она што ни е заедничко како на 
Европејци.

…и мир
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U Жан Моне.Роберт Шуман.

Втората светска војна заврши во 1945. Тоа беше време на ужасни разурнувања и 
убивања, а почна во Европа. Како можеа лидерите на европските земји да спречат 
ваквите ужасни нешта да се повторат? Им беше потребен навистина добар план, каков 
што никогаш порано не бил испробан.

Комплетно нова идеја

Французинот по име Жан Моне многу размислувал за ова. Тој сфатил дека на една земја 
 се потребни две нешта пред да може да почне војна: железо, за производство на 

челик (за да прави тенкови, пушки, бомби и слично) и јаглен, за да обезбеди енергија 
за фабриките и за железниците. Европа имала доста јаглен и челик: токму затоа 
европските земји можеле лесно да прават оружје и да почнуваат војни. 

Така Жан Моне добил мошне смела нова идеја. Неговата идеја била дека владите на 
Франција и на Германија - а можеби и на други европски земји – веќе не треба сами 
да ги водат своите индустрии за јаглен и за челик. Наместо тоа, тие индустрии треба 
да бидат организирани од луѓе од сите земји-учесници, кои ќе седнат и заеднички ќе 
разговараат и ќе одлучуваат. На тој начин, меѓу нив не би била можна војна!

Жан Моне имал чувство дека неговиот план навистина ќе успее само ако кај европските 
лидери постои волја да се обидат. Тој разговарал за ова со својот пријател Роберт 
Шуман, кој тогаш бил министер во француската влада. Роберт Шуман сметал дека ова е 
брилијантна идеја и во еден значаен говор на 9 мај 1950 ја обелоденил.

Тој говор ги увери не само француските и германските лидери, туку и лидерите на 
Белгија, Италија, Луксембург и на Холандија. Сите тие решија да ги спојат своите 
индустрии за јаглен и челик и да основаат клуб, кој го нарекоа Европска заедница 
за јаглен и челик (ЕЗЈЧ). Беше предвидено таа да работи за мирни цели и да помогне 
Европа да се издигне од воените урнатини. ЕЗЈЧ беше основана во 1951.

Приказната за 
Европската Унија
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Здодевно на границата – 
ваквите редици беа дел 
од секојдневниот живот 
во Европа. 

Ваквите машини се 
користат за жнеење на 
житото и други култури. 

Заедничкиот пазар

Шесте земји толку добро се согласуваа во заедничката работа што наскоро решија 
да основаат уште еден клуб, наречен Европска економска заедница (ЕЕЗ). Таа беше 
основана во 1957.

„Економска“ значи „поврзана со економијата“, со други зборови, поврзана со 
парите, бизнисите, работните места и трговијата.

Една од главните идеи беше дека земјите на ЕЕЗ ќе делат „заеднички пазар“, за 
да им биде полесно да тргуваат меѓу себе. Дотогаш камионите и возовите што 
превезуваа стока од една во друга земја секогаш мораа да запираат на границата, 
да се проверуваат документи и да се платат пари наречени „царински давачки“. 
Ова создаваше застој и поради тоа странската стока беше поскапа.

Целта на заедничкиот пазар беше земјите да се ослободат од сите тие гранични 
проверки и застои и царински давачки и да можат да тргуваат меѓу себе сосема 
исто како кога сите би биле една единствена земја.

Храна и земјоделство

Втората светска војна предизвика Европа мошне тешко да произведува храна или 
да ја увезува од други континенти. Во Европа имаше недостиг од храна дури и во 
раните педесетти години од минатиот век. Затоа ЕЕЗ реши да воведе аранжман со 
кој на фармерите ќе им плаќа да произведуваат повеќе храна и ќе се погрижи тие 
да можат пристојно да заработуваат од обработувањето на земјата.

Овој аранжман беше наречен „заедничка земјоделска политика“ (или ЗЗП). Тој 
функционираше добро. Всушност, функционираше толку добро што фармерите 
почнаа да произведуваат премногу храна, па аранжманот мораше да се смени. 
Во денешно време ЗЗП им плаќа на земјоделците и за да се грижат за руралните 
предели.
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Влегување во клубот – на оваа слика 
Грција потпишува за членство.

Заштитата на животната 
средина опфаќа 
и намалување на 
загадувањето на воздухот 
– на пример, користење на 
енергијата на воздухот за 
производство на струја.

Полицаец и неговото куче 
проверуваат да не има 
дрога во багажот.

Заедничкиот пазар набргу почна да им го олеснува животот на 
луѓето во ЕЕЗ.

Тие имаа повеќе пари за трошење, повеќе храна за јадење и 
поразновидни нешта во своите продавници. Другите соседни 
земји го видоа ова и, во шеесеттите години од дваесеттиот 
век, некои од нив почнаа да прашуваат дали и тие може да се 
приклучат во клубот. 

По многу години дискусии, во 1973 се приклучија Обединетото 
Кралство, Данска и Ирска. На Грција  дојде редот во 1981, а по 
неа следуваа Португалија и Шпанија во 1986, како и Австрија, Финска и 
Шведска во 1995. 

Така, сега клубот имаше 15 члена.

Во текот на сите тие години, клубот се менуваше. До крајот 
на 1992 заврши изградбата на „единствениот пазар“ (како 

што почна да се нарекува), а се правеа и уште многу други 
нешта. На пример, земјите на ЕЕЗ работеа заедно за да ја 
заштитат животната средина и да градат подобри патишта 
и железнички пруги низ цела Европа. Побогатите земји 
им помагаа на посиромашните во градењето патишта и 
во други важни проекти.

За да им се олесни животот на патниците, повеќето земји 
на ЕЕЗ ги укинаа проверките на пасошите на меѓусебните 
граници. Лице што живее во една земја-членка можеше 
слободно да оди и да живее и најде работа во која било 
друга земја-членка. Владите дискутираа и за други нови 
идеи – на пример, како полицајците од различни земји 
можат да си помагаат во фаќањето на криминалците, 
шверцерите на дрога и на терористите.

Накратко, клубот беше толку поинаков и толку 
пообединет што во 1992 тој реши да си го смени името во 
„Европска Унија“ (ЕУ).

Од ЕЕЗ до Европската Унија



33

1989: 
уривање на 

Берлинскиот ѕид.

Знамињата на 27-те 
членки на ЕУ.

Во меѓувреме, надвор од границите на ЕУ се случуваа возбудливи нешта. Многу години источниот 
и западниот дел на Европа беа разделени. Тие не војуваа, но меѓу нивните лидери имаше големи 
несогласувања. Владетелите на источниот дел веруваа во систем на владеење наречен „комунизам“, 
којшто на луѓето не им дозволуваше многу слобода. Поради начинот на којшто беа раководени, овие 
земји беа сиромашни во споредба со Западна Европа.

Поделбата меѓу истокот и западот беше толку силна што честопати беше опишувана како „железна 
завеса“. На многу места границата беше означена со високи огради или со висок ѕид, како оној што 
се протегаше низ градот Берлин и ја делеше Германија на два дела. Беше мошне тешко да се добие 
дозвола да се премине оваа граница.

Конечно, во 1989, завршија поделбата и несогласувањата. Берлинскиот ѕид беше урнат, а „железната 
завеса“ престана да постои. Наскоро Германија повторно беше обединета. Народите од централните 
и од источните делови на Европа избраа нови влади, коишто се ослободија од стариот строг 
комунистички систем.

Тие конечно беа слободни! Тоа беше прекрасно време на славење.

Земјите што стекнаа слобода почнаа да прашуваат дали и тие можат да се приклучат во Европската 
Унија, па наскоро имаше голема редица на земји–кандидати што чекаа да станат членки на ЕУ.

Пред да може една земја да се приклучи во Европската Унија, нејзината економија треба да 
функционира добро. Исто така, таа треба да биде демократска – со други зборови, нејзините жители 
мора да имаат слобода да одберат кој сакаат да ги раководи, а таа мора и да ги почитува човековите 

права. Во човековите права спаѓа и правото да го кажеш она што го мислиш, правото да не бидеш 
ставен во затвор без праведно судење, правото да не бидеш измачуван, како и многу 

други важни права.

Поранешните комунистички земји работеа напорно за да ги остварат сите 
овие нешта и, по неколку години, осум од нив беа подготвени: Чешка, 

Естонија, Унгарија, Латвија, Литванија, Полска, Словачка и Словенија.

Тие  се приклучија на ЕУ на 1 мај 2004, заедно со два медитерански 
острови – Кипар и Малта. На 1 јануари 2007 беа подготвени уште две 
поранешни комунистички земји, па на групата  се приклучија Бугарија и 
Романија. 

Никогаш претходно се немаше случено толку многу земји да се 
приклучат во ЕУ за толку кратко време. Ова е вистинско „обединување на 

семејството“, коешто ги спои источните, централните и западните делови од 
Европа.

Обединување на семејството
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Загадувањето ги 
преминува границите, па 
европските земји работат 
заедно за да ја заштитат 
животната средина.

Еврото се користи во 
голем број земји на ЕУ.

Студентите од различни 
земји студираат заедно 
со помош од ЕУ.

Климатските промени
и животната средина

Животната средина им припаѓа на сите, па земјите треба заеднички 
да работат за да ја заштитуваат. ЕУ има правила за запирање на 
загадувањето и за заштита (на пример) на дивите птици. Овие 
правила важат во сите земји–членки на ЕУ и нивните влади мора да 
се погрижат тие да се почитуваат. 

Климатските промени – познати и како глобално затоплување – се 
уште еден проблем со кој земјите не можат да се зафатат сами. Така, 
земјите–членки на ЕУ се договорија да работат заеднички за да го 
намалат количеството на емисиите што ги произведуваат, а коишто 
се штетни за атмосферата и предизвикуваат глобално затоплување. 
ЕУ, исто така, се обидува да влијае врз другите земји да работат вака. 

Евро

Во минатото секоја земја во Европа имаше свој вид пари, или 
„валута“. Сега постои една единствена валута, еврото, којашто 
може да ја употребуваат сите земји на ЕУ доколку сакаат. Кога 
има една валута, полесно е да се води бизнис и да се патува и 
да се купува низ цела ЕУ, без да мора да се разменуваат валути.

За да се воведе еврото, беа потребни девет години напорна 
работа и внимателно планирање. Банкнотите и монетите влегоа 
во употреба во 2002. Денес над две третини од граѓаните на 
ЕУ го користат еврото наместо старите валути. Доколку ги 
споредите монетите на еврото, ќе видите дека на едната страна 
има дизајн што ја претставува земјата во која е направена 
монетата. Другата страна е иста за сите земји.

Што прави ЕУ

Слобода!

Луѓето во ЕУ може да живеат, да работат или да студираат во 
која било земја на ЕУ што ќе ја одберат, а ЕУ прави сè што може 
за селењето од една во друга земја да биде што поедноставно. 
Кога ги преминувате границите меѓу повеќето земји–членки 
на ЕУ, веќе не ви треба пасош. ЕУ ги поттикнува студентите и 
младите луѓе да минат некое време на студии или на обука во 
друга европска земја.

ЕУ се обидува да го подобри животот на најразлични начини. 
Еве некои од нив.
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Обуката на луѓето 
за нови работни 
места е мошне 
важна.

ЕУ помага да се 
плати за нови 
патишта.

ЕУ испорачува храна 
за луѓето во неволја.

Работни места

Важно е луѓето да имаат работа во која уживаат и ја работат 
добро. Дел од парите што ги заработуваат оди на плаќање за 
болници и за училишта, како и за нега на старите луѓе. Затоа 
ЕУ прави сè што може за да создаде нови и подобри работни 
места за сите што можат да работат. Таа им помага на луѓето да 
основаат нови бизниси и обезбедува пари за обука на луѓето за 
нови видови работа.

Помагање на регионите со проблеми

Животот не е лесен за сите насекаде во Европа. Во некои 
делови нема доволно работни места за луѓето, зашто се 
затвориле рудници или фабрики. Во други, земјоделството е 
тешко поради климата, или пак трговијата е тешка зашто нема 
доволно патишта и железници.

ЕУ се зафаќа со овие проблеми така што собира пари од сите 
свои земји–членки и ги користи да им помогне на регионите 
што се соочуваат со проблеми. На пример, таа помага да се 
платат новите патишта и железнички врски, а помага и во 
бизнисите за да се обезбедат нови работни места за луѓето.

Помагање на сиромашните земји

Во голем број земји низ целиот свет луѓето умираат или живеат 
мачно поради војни, болести и природни катастрофи како 
сушите или поплавите. Честопати тие земји немаат доволно 
пари за да ги изградат училиштата и болниците, патиштата и 
куќите што му требаат на нивниот народ.

ЕУ им дава пари на овие земји, а испраќа и учители, лекари, 
инженери и други експерти да работат таму. Исто така, таа 
купува многу нешта што ги произведуваат тие земји, без да им 
наплаќа царински давачки. На тој начин сиромашните земји 
може да заработат повеќе пари.
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Европското знаме.

Европската Унија обедини голем број европски земји во пријателство. Се 
разбира, тие не секогаш се согласуваат за сè, но – наместо да се борат – нивните 
лидери седнуваат на маса за да ги решат своите несогласувања.

Така, сонот на Жан Моне и на Роберт Шуман се оствари.

ЕУ донесе мир кај своите членки. Таа, исто така, работи на траен мир кај своите 
соседи и во светот пошироко. На пример, војниците и полициските сили на 
ЕУ помагаат да се одржи мирот во поранешна Југославија, каде што не многу 
одамна се водеа жестоки борби.

Ова се само некои од нештата што ги прави ЕУ; има уште многу други. Всушност, 
кога сте во Европската Унија, речиси секој аспект од нашите животи е поинаков. 
Што треба ЕУ да прави, или што не треба да прави? Тоа го решаваат луѓето во ЕУ. 
Како може да го дадеме својот глас? Дознајте во наредното поглавје. 

Европа има свое знаме и своја химна – Одата на радоста од Деветтата 
симфонија на Бетовен. Оригиналните зборови се на германски, но кога се 
користи како европска химна, таа нема зборови – само мелодија. Може да ја 
чуете на Интернет:

europa.eu/abc/symbols/anthem/index_en.htm

Мир



Исланд

Ирска

Португалија

Шпанија

Андора

Франција

Швајцарија

Монако

Ватикан

Италија

Обединетото 
Кралство Холандија

Белгија

Луксембург

Германија

Данска

Полска

Чешка 
Република

Словачка
Лихтенштајн

Австрија
Словенија Унгарија

Хрватска

Србија
Босна 

и 
Херцеговина

Црна Гора

Албанија

Бугарија

Поранешна 
Југословенска 
Република
Македонија

Косово*

Романија

Молдавија

Украина

Белорусија

Литванија

Латвија

Р.

Норвешка

Шведска

Естонија

Финска
Суринам

Русија

Казахстан

Бразил

Гвајана
Реунион

Мартиник

Гваделупе

Канарски Острови
Мадера

Азорски
Острови

Грција

Малта
ТунисАлжирМароко Кипар

Либан

Сирија

Турција

Ирак

Иран

Ерменија
Азербејџан

Грузија
Сан Марино
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С Р Е Д О З Е М Н О  М О Р Е

Б А Л Т И Ч К О 
М О Р Е

Н О Р В Е Ш К О 
М О Р Е

ЕУ и нејзините 
соседи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Софија
 Брисел
 Прага
 Копенхаген
 Берлин
 Талин
 Даблин
 Атина
 Мадрид
 Париз
Рим
 Никозија
 Рига
 Вилниус
 Луксембург
 Будимпешта
 Валета
 Амстердам
Виена
 Варшава
 Лисабон
 Букурешт
 Љубљана
 Братислава
 Хелсинки 
 Стокхолм
 Лондон

Клуч: 
Обоените земји се членки на Европската Унија (ЕУ).

Шрафираните земји планираат да  се приклучат на ЕУ.

Другите земји, обележани со црвени точки, се соседи на ЕУ.

Големите бели кругови ги покажуваат главните градови во ЕУ.

Ватикан е во Рим.

И некои острови или други видови копно што им припаѓаат 
на Франција, Португалија и на Шпанија се дел од ЕУ. Но 
тие се многу оддалечени од европскиот континент, па ги 
ставивме во рамка (горе десно).

Спој ги главните 
градови со 
нивните земји?

*Под УНЦЦР 1244/1999



38

Знаме Земја Главен град Население

Белгија Брисел 10.7 милиони
(Belgique / België) (Brussel / Bruxelles)

Бугарија Софија 7.6 милиони
(България / Bulgaria) (София / Sofija)

Чешка Република Прага 10.5 милиони
(Česká republika) (Praha)

Данска Копенхаген 5.5 милиони
(Danmark) (København)

Германија Берлин 82 милиони 
(Deutschland) (Berlin)

Естонија Талин 1.3 милиони
(Eesti) (Tallinn)

Ирска Даблин 4.5 милиони
(Éire / Ireland) (Baile Atha Cliath / Dublin)

Грција Атина 11.2 милиони
(Ελλάδα / Elláda) (Αθήνα / Athinai)

Шпанија Мадрид 45.8 милиони
(España) (Madrid)

Франција Париз 64.3 милиони
(France) (Paris)

Италија Рим 60 милиони
(Italia) (Roma)

Кипар Никозија 0.8 милиони
(Κύπρος / Kypros) (Λευκωσία / Lefkosia)
(Kibris) (Lefkosa)

Латвија/Летонија Рига 2.3 милиони
(Latvija) (Riga)

Литванија Вилниус 3.3 милиони
(Lietuva) (Vilnius)

Луксембург Луксембург 0.5 милиони
(Luxemburg) (Luxemburg) 

Унгарија Будимпешта 10 милиони 
(Magyarország) (Budapest)

Малта Валета  0.4 милиони
(Malta) (Valletta)

Холандија Амстердам  16.4 милиони
(Nederland) (Amsterdam)

Австрија Виена 8.3 милиони
(Österreich) (Wien)

Полска Варшава  38.1 милиони 
(Polska) (Warszawa)

Португалија Лисабон 10.6 милиони
(Portugal) (Lisboa)

Романија Букурешт 21.5 милиони
(România) (Bucureşti)

Словенија Љубљана 2 милиони
(Slovenija) (Ljubljana)

Словачка Братислава 5.4 милиони
(Slovensko) (Bratislava)

Финска Хелсинки 5.3 милиони
(Suomi / Finland) (Helsinki / Helsingfors)

Шведска Стокхолм 9.2 милиони
(Sverige) (Stockholm)

Обединетото Кралство (*) Лондон 61.7 милиони 
(United Kingdom) (London)

Земјите се по абецеден 
редослед,  согласно со името на 

земјата на нејзиниот јазик или 
јазици (прикажано во загради).

Земјите на 
Европската 

Унија

(*) Целосното име на оваа земја е 

Обединетото Кралство на Велика 

Британија и Северна Ирска, но 

многумина ја викаат скратено само 

Британија, Велика Британија или УК.

Бројот на жителите е од 2009. 

извор: Eurostat
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Да ја истражиме Европа! Квиз

Колку континенти 
има на светот? 

Кој материјал, користен 
за покренување на парните
машини, ја овозможил
 индустриската револуција?

Кои два града ги поврзува 
тунелот под Ламанш? 

Кој историски настан се 
случил во 1789?

Во која деценија бил
измислен компјутерот? 

Каде е седиштето на 
Европскиот суд на правдата? 

Колку често се одржуваат 
европските избори?

Колку земји се дел од 
Европската Унија?

Како се нарекува летот на 
птиците на југ наесен, за да 
ја минат зимата во потопли 
региони? 

Како се нарекува 
наводнувањето на нивите 
на земјоделците со вода од 
почвата или од реките? 

Именувај вид морско 
животно што може да се 
одгледува. 

Што значи „демократија“? 

1.

?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

7.

2.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

Одговори1. Седум (Европа, Африка, Северна и Јужна Америка, Антарктикот, Азија и Австралија/Океанија) (стр. 3) / 2. Кале во Франција и Фолкстон во Англија (стр. 6) / 3. Миграција (стр. 11) / 4. Иригација (стр. 13) / 

5. Лососот, дагњите, остригите и школките (стр. 17) / 6. Владеење на народот (стр. 20) / 7. Јаглен (стр. 25) / 8. Француската револуција (стр. 27) / 9. Четириесеттите години од дваесеттиот век (стр. 27) / 10. 27 / 

11. Луксембург (стр. 41) / 12. На секои 5 години (стр. 40)

Сакаш да играш игри, да си го провериш знаењето, а и понатаму да ја истражуваш Европа?
Оди на: europa.eu/europago/explore

(Помош: одговорите на сите овие прашања може да ги најдеш во книжулево)

TO BE REPLACED (!!!
) IN

 THE 

DEFINITIVE PDF 

BY PAGE 2 FROM CARTE.indd
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Министри од сите 
влади на ЕУ се 

состануваат за да ги 
носат законите на ЕУ.

Европската комисија

Секоја среда во Брисел се состануваат 27 жени и мажи (по еден од секоја 
земја–членка на ЕУ) за да дискутираат за работата што претстои. Овие луѓе ги 
предлага владата на нивната земја, но ги одобрува Европскиот парламент.

Тие се викаат „комесари“ и заедно ја сочинуваат Европската комисија. Нивна 
работа е да размислуваат за она што би било најдобро за ЕУ, како целина, и 
да предлагаат нови закони за ЕУ како целина. Во нивната работа им помагаат 
експерти, правници, секретари, преведувачи итн.

Откако ќе се договорат каков закон да предложат, својот предлог го испраќаат 
до Европскиот парламент и до Советот на Европската Унија.

Европскиот парламент

Европскиот парламент ги претставува сите луѓе во ЕУ. Тој одржува големи 
состаноци секој месец, во Стразбур (Франција), за да дискутира за новите 
закони предложени од Европската комисија. Доколку на Парламентот не му 
се допаѓа предлогот, тој може да побара од комисијата да го смени, сè додека 
Парламентот не се увери дека тоа е добар закон.

Европскиот парламент има 736 члена (европратеници). Тие се избираат на 
секои пет години, на избори на кои сите возрасни жители на ЕУ добиваат 
можност да гласаат. Со избирањето на својот европратеник и со разговорите 
со него/неа, може да добиеме глас во донесувањето на одлуките за тоа што ќе 
прави ЕУ. 

Како ЕУ ги 
донесува одлуките
Како што може да си замислите, за да се организира ЕУ и за сè да функционира, потребни се 
големи напори од многумина. Кој што работи?
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Советот на Европската Унија

Европратениците не се единствените што решаваат за новите закони на ЕУ. За нив, 
исто така, треба да дискутираат и министрите од сите земји–членки на ЕУ. Кога 
министрите се состануваат заедно, тие се нарекуваат „Совет на Европската Унија“.

По дискутирањето за некој предлог, Советот гласа за него. Постојат правила за тоа 
колку гласа има секоја земја и колку гласа се потребни за да се донесе закон. Во 
некои случаи правилото вели дека Советот мора да биде едногласен.

Откако Советот и Парламентот ќе донесат нов закон, владите на членките на ЕУ 
треба да се погрижат тој да се почитува во нивните земји.

Судот на правдата

Доколку некоја земја не го применува правото 
соодветно, Европската комисија ќе ја предупреди, а 
може и да се пожали за тоа пред Судот на правдата 
во Луксембург. Работа на Судот е да се грижи да се 
почитуваат законите на ЕУ и тие да се применуваат 
на ист начин насекаде. Тука има по еден судија од секоја 
земја–членка на ЕУ.

Во донесувањето на одлуките во ЕУ се вклучени и други групи луѓе (експертски 
комитети и слично), бидејќи е важно одлуките да бидат правилни. 
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Еден од предизвиците со кои денес се соочува 
Европа е како да се погрижи младите да имаат 
работни места и убава иднина. Тоа не е лесно, зашто 
европските претпријатија мора да се натпреваруваат 
за деловните зделки со претпријатијата од целиот 
свет што можеби можат истата работа да ја сработат 
поевтино. 

Денес има и други големи проблеми со кои земјите 
од целиот свет можат да се справат само со 
заедничка работа, на пример:

> загадувањето и климатските промени;
> гладот и сиромаштијата;
> меѓународниот криминал и тероризмот.

Европската Унија работи на овие проблеми, но не е 
секогаш лесно 27-те влади и Европскиот парламент 
да се согласат што треба да се прави. Работата не 
ја олеснува ни тоа што правилата за донесување 
одлуки во ЕУ се мошне сложени.

Згора на ова, многумина сметаат дека само 
гласањето за својот европратеник еднаш на пет 
години не им дава големо влијание врз она што се 
одлучува во Брисел или во Стразбур.

Утрешнината…
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За иднината треба да одлучуваме ние - заедно!

… и понатаму

Значи, треба да се погрижиме секој да може да го даде својот глас за она за 
што одлучува Европската Унија.

Како може да го направиме тоа? Имате ли некои добри идеи? Кои се 
најважните проблеми со кои мислите дека треба да се зафати ЕУ, а и што би 
сакале вие да преземете во врска со нив? 

Зошто да не подискутирате за вашите идеи со вашиот наставник и вашите 
соученици, па да ги испратите до вашиот европратеник? На следниов веб-сајт 
може да дознаете кој е тој или таа и како да им пишете: europarl.europa.eu/

Исто така, може да контактирате со Европската комисија или со Парламентот 
преку една од адресите на крајот на книгава, а можеби може и да 
организирате вашето одделение да ги посети двете институции.

Денес ние сме децата на Европа: наскоро ќе бидеме возрасните на Европа.
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Катчето за наставници на Европската Унија е 
комплетен ресурсен центар за широк спектар 
наставни материјали за Европската Унија и за нејзината 
политика. Материјалите се подготвени во различни 
институции на ЕУ и други владини и невладини тела. 
Било да барате инспирација за своите лекции или 
пак постојни едукативни материјали за европската 
историја и култура, па дури и конкретни теми како 
што се климатските промени и потрошувачката на 
енергија, веројатно ќе најдете нешто корисно, по мера 
на возрасната група на вашите ученици, на следнава 
адреса:
europa.eu/teachers-corner

Зошто да не провериш што 
си научил во оваа книга и 
зошто да не ја играш играта 
„Да ја истражиме Европа“ на 
Интернет? 

Оди на: 
europa.eu/europago/explore 

Повеќе игри, квизови и онлајн-
забава може да најдеш на:

europa.eu/quick-links/eu-kids/
index_en.htm

 За тебе & За твојот наставник

Корисни линкови 



Како да стапите во контакт со ЕУ?
НА ИНТЕРНЕТ
Информации на сите официјални јазици на Европската Унија се достапни на интернет-страницата Europa: 
europa.eu

ПОСЕТЕТЕ НÈ ЛИЧНО
Низ цела Европа постојат стотици локални информативни центри на ЕУ. Адресата на најблискиот 
информативен центар можете да ја најдете на интернет-страницата Europe Direct: 
europedirect.europa.eu

ЈАВЕТЕ НИ СЕ ИЛИ ОБРАТЕТЕ НИ СЕ ПИСМЕНО
Europe Direct е службата што ќе ви даде одговор на вашите прашања за Европската Унија. Со оваа служба 
можете да стапите во контакт на бесплатниот телефонски број 00 800 6 7 8 9 10 11, или на +32 2 299 96 96 
за повици надвор од ЕУ што се наплатуваат, или со електронска пошта преку интернет-страницата:
europedirect.europa.eu

ЧИТАЈТЕ ЗА ЕВРОПА
Публикациите за Европската Унија ви се на дофат на интернет- страницата на Книжарницата на ЕУ: 
bookshop.europa.eu

Информативен центар на
Европската Унија
М. Х. Јасмин 52в
1000 Скопје
Тел./Факс. 02/3296-363
Интернет: www.euic.mk
E-mail: euinfo@euic.mk

Делегација на Европската Унија
М. Х. Јасмин 52в
1000 Скопје
Тел. 02/3248 500
Факс. 02/3248 501
www.eeas.europa.eu/delegations/
the_former_yugoslav_republic_of_
macedonia
E-mail: delegation-fyrmacedonia@eeas.
europa.eu

ЕУ Инфо точка - Битола
бул. 1 Мај 61
7000 Битола
Тел. 047 298 336
E-mail: bitola@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Велес
ул. Панко Брашнар 1
1400 Велес
Тел. 043 232 406
E-mail: veles@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Гостивар
бул. Браќа Гиновски 61
1230 Гостивар
Тел. 042 218 167
E-mail: gostivar@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Кавадарци
ул. Маршал Тито бб 
1430 Кавадарци
Тел. 043 400 217 
E-mail: kavadarci@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Кочани
ул. Раде Кратовче 1
2300 Кочани
Тел. 033 274 001
E-mail: kocani@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Куманово
Плоштад Нова Југославија бб
1300 Куманово
Тел. 031 438 663
E-mail: kumanovo@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Тетово
ул. Дервис Цара бб
1200 Тетово
Тел. 044 343 646
E-mail: tetovo@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Национална и 
универзитетска библиотека 
,,Св. Климент Охридски”
бул. Гоце Делчев 6
1000 Скопје
Тел. 02 3115 177
E-mail: nul@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Гевгелија
ул. Димитар Влахов  4
1480 Гевгелија
Тел. 034 213 843
E-mail: gevgelija@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Охрид
ул. Димитар Влахов 57
6000 Охрид
Тел. 046 230 175
E-mail: ohrid@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Дебар
ул. 8 Септември бб
1250 Дебар
Тел. 046 831 196
E-mail: debar@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Струмица
ул. Благој Мучето 26
2400 Струмица
Тел. 034 349 040
E-mail: strumica@euinfopoint.mk

ЕУ Инфо точка - Крива Паланка
ул. Св. Јоаким Осоговски 175 
1330 Крива Паланка
Тел. 031 375 035
E-mail: krivapalanka@euinfopoint.mk

ЕУи - Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”; 
Економски факултет, Скопје
бул. Крсте Мисирков бб
1000 Скопје
Тел. 02 3286 835
E-mail: eui-sk@eccf.ukim.edu.mk

ЕУи - Универзитет „Св. Климент Охридски“; 
Факултет за администрација и 
менаџмент на информациски системи, 
Битола
ул. Партизанска бб
7000 Битола
Тел. 047 259 923
E-mail: eui-bt@famis.edu.mk

ЕУи - Универзитет на Југоисточна 
Европа, Тетово
ул. Илинденска бб 
1200 Тетово
Тел. 044 356 316
E-mail: eui-te@seeu.edu.mk

Претставништва на Европската Унија и канцеларии на Европскиот парламент има во сите земји на Европската Унија. 
Исто така, Европската Унија има делегации и во другите делови од светот.



Да ја истражиме Европа!

Европа: прекрасен континент со фасцинантна историја. Тој има дадено 

многумина светски познати научници, пронаоѓачи, сликари и композитори, како 

и познати лица од естрадата и успешни спортисти.

Европа со векови страдаше од војни и поделби. Но во последните шеесетина 

години, земјите од овој стар континент конечно се обединија во мир, 

пријателство и единство, за да работат за подобра Европа и за подобар свет.

Оваа книга за деца (на возраст од околу 9 до 12 години) ја раскажува приказната 

едноставно и јасно. Полна со интересни факти и живописни илустрации, таа 

дава жив преглед на Европа и накратко објаснува што е Европската Унија и како 

функционира таа.

Посетете го веб-сајтот: europa.eu/europago/explore 

Ќе најдете многу забавни квизови и игри за да си го проверите знаењето! 

Уживајте во истражувањето! 
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Четириесет 

познати лица, 

од А до Ш

Многумина од големите светски сликари, 

композитори, естрадни уметници, пронаоѓачи, 

научници и спортисти доаѓаат од Европа. Некои 

од нив споменавме во претходните поглавја. Не 

е можно со книгава да ги опфатиме сите, па еве 

уште само 40 имиња, по азбучен редослед, кои 

доаѓаат од разни европски земји.

На крајот е оставен празен простор и за твојот 

личен избор. Тоа може да е некоја славна личност 

од твојата земја или твојот омилен европски 

спортски клуб или поп–група. Зошто да не најдеш 

и нивна слика, па да ја залепиш во празниот 

простор, заедно со неколку факти за нив?
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АББА Поп-група: Шведска 
Во седумдесеттите години на дваесеттиот век 
нивните песни беа големи хитови низ целиот свет и 
го инспирираа славниот мјузикл и филмски хит Мама 
миа. 

Агата 
Кристи

Писателка: Обединетото Кралство
Најдобро запомнета по нејзините детективски 
романи, коишто  ја донесоа титулата „Кралица на 
криминалистичките романи“ и ја направија еден од 
најважните и најиновативни писатели во овој жанр.

Аки 
Каурисмаки

Филмски режисер: Финска
Неговиот најславен филм Човек без минато беше 
номиниран за оскар и освои награда на Филмскиот 
фестивал во Кан во 2002. 

Алберт 
Ајнштајн

Научник: Германија 
Во 1905 го откри „релативитетот“ – со други зборови, 
како материјата, енергијата и времето се поврзани 
меѓусебе.

Ана 
Франк

Писателка: Холандија 
Таа е една од најпознатите еврејски жртви на 
Холокаустот. Нејзиниот дневник стана една од 
најчитаните книги во светот.

Антонио 
Вивалди

Композитор: Италија
Има напишано голем број дела, меѓу кои и Четирите 
годишни времиња (1725).
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Астрид 
Линдгрен

Писателка: Шведска
Автор е на голем број славни детски книги, 
вклучувајќи ја и Пипи Долгиот Чорап. Нејзините книги 
се преведени на голем број јазици и се продадени во 
над 145 милиони примероци низ целиот свет. 

Васко 
да Гама

Истражувач: Португалија 
Еден од најуспешните истражувачи во текот на 
европската ера на откритија, тој го командуваше 
првиот брод што преплови директно од Европа до 
Индија.

Вацлав 
Хавел

Вивиен 
Вествуд

Модна креаторка: Обединетото Кралство 
Ги воведе панкот и новиот бран во секојдневната 
мода во седумдесеттите години од минатиот век и 
продолжува да биде важен играч во модниот свет на 
денешнината.

Волфганг 
Амадеус 
Моцарт

Музичар: Австрија 
Композитор на класична музика, Моцарт создал над 
600 дела, а својата прва опера ја напишал во 1770, 
кога имал само 14 години.

Габриел 
„Коко“ 
Шанел

Модна креаторка: Франција 
Со својата иновативна женска облека таа стана важна 
фигура во модата на 20 век.

ма 

и, 

е 

Драмски писател, политичар: Чешка
Поранешен дисидент - драмски писател, кој го 
критикуваше комунистичкиот режим и кој беше 
номиниран за Нобеловата награда за мир во 2003. 
Тој беше последниот претседател на Чехословачка 
и прв претседател на Чешката Република.
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Дун Карм 
Псаила

Поет: Малта 
Ја истражувал историјата на Малта во поезијата, 
за да го потврди нејзиниот културен и национален 
идентитет; неговите стихови подоцна станаа текст на 
националната химна. 

Ем Си 
Солар

Рапер: Франција
Тој е еден од меѓународно најпопуларните и 
највлијателни француски рапери.

Жан 
Моне

Политичар: Франција 
Го разработил јадрото на идејата за основање на 
Европската Унија и помогнал да се основа Европската 
заедница за јаглен и челик.

Жорж 
Реми (Ержи)

Автор на стрипови: Белгија 
Најславен по неговиот стрип Авантурите на Тинтин, 
кој го пишуваше од 1929 до својата смрт во 1983.

Ивана 
Кобилица

Уметница: Словенија
Најважната сликарка во Словенија, автор на 
реалистични и импресионистички слики со мртви 
природи, портрети и пејзажи.

Јованка
Орлеанка

Историска личност: Франција 
Извојувала неколку важни победи на чело на 
француската армија во текот на Стогодишната војна, а 
потоа била заробена и запалена на клада, на возраст 
од 19 години.
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Кармен 
Кас

Манекенка: Естонија
Беше на насловната страница на списанието „Вог“ и 
позираше во кампањи за брендови како Шанел и Гучи.

Кристо Уметник: Бугарија
Славен по обвиткувањето згради, споменици, па 
дури и дрвја, во ткаенини, како што направи со 
германскиот парламент во 1995.

Кришјаниш 
Баронс

Научник: Латвија
Познат како татко на ‘даинас’ - традиционална 
балтичка музика и стихови – единствениот портрет 
што се појавува на латвиските банкноти е неговиот.

Леонардо 
да Винчи 

Сликар, скулптор, архитект, научник, изумител и 
филозоф: Италија 
Го насликал славниот портрет на Мона Лиза и го 
осмислил првиот модел на хеликоптер уште во 1493.

Лике Ли Пејачка: Шведска
Својот прв албум го објави во 2008 и брзо стекна 
меѓународна слава, соработувајќи со ѕвезди како 
Кингс оф Лион и Канје Вест.

Мари Кири
(Марија 
Склодовска)

Научник: Полска
Со својот сопруг Пјер таа го откри радиумот – 
радиоактивен метал. Тие ја добија Нобеловата награда 
за физика во 1903.
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Марлена 
Дитрих

Актерка: Германија 
Ѕвезда на голем број филмови, меѓу кои и на 
оригиналната верзија на Пат околу светот за 80 дена 
(1956).

Микалојус 
Константинас 
Чиурлионис

Сликар и композитор: Литванија
Еден од најславните уметници на Литванија, има 
компонирано над 250 музички дела и има создадено 
300 слики.

Надја 
Команечи

Спортистка: Романија 
Прва во историјата што доби чиста десетка (10 од 10) 
за гимнастика, на Олимписките игри во 1976.

Пабло 
Пикасо

Уметник: Шпанија
Познат по неговите слики во „кубистички“ стил.

Пенелопе 
Круз

Актерка: Шпанија 
Ѕвезда на голем број меѓународни најпродавани 
хитови, која има работено со славни режисери како 
Вуди Ален и Педро Алмодовар.

Роберт 
Шуман

Политичар: Луксембург
Иако е роден близу Луксембург, стана премиер на 
Франција. Се смета за „таткото на Европа“. На 9 мај 
1950 била создадена Шумановата декларација и до 
ден-денес 9 мај важи за „Ден на Европа“.

Л
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У2 Рок-група: Ирска 
Нивните песни беа големи хитови низ целиот свет од 
1980.

Франц 
Лист

Композитор: Унгарија
Напишал некои од најтешките дела за пијано во 
светот, како што се Трансценденталните студии.

Фредерик 
Шопен

Композитор и пијанист: Полска 
Напишал голем број дела за пијано, вклучувајќи ги 
неговите славни Ноктурна.

Ханс 
Кристијан 
Андерсен

Писател: Данска 
Неговите прекрасни сказни – како Грдото пајче и 
Малата сирена - одушевуваат генерации деца низ 
целиот свет.

Хелена 
Рубинштајн

Деловна жена: Полска
Ја има основано козметичката компанија „Хелена 
Рубинштајн“, којашто ја направи една од најбогатите и 
најуспешни жени на нејзиното време.

Хомер Поет: Грција
Легендарен старогрчки поет, традиционално се смета 
дека е автор на епските поеми Илијада и Одисеја.
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Џ. К. Раулинг Писателка: Обединетото Кралство 
Автор на серијата книги Хари Потер, продадени во над 
400 милиони примероци низ целиот свет.

Џорџ 
Мајкл

Меѓународна поп-ѕвезда: Кипар
Се прослави со хитовите како Last Christmas, кој се 
продаде во над 80 милиони копии како сингл.

Штефан 
Банич

Пронаоѓач: Словачка
Го измислил падобранот, во 1913.

Штефи 
Граф

Тенисерка: Германија 
Поранешен најдобар тенисер и единствен играч што 
ги има освоено сите четири сингл-турнири на 
Грен-слем најмалку четири пати.

Мојот 
избор:




