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Европа като географско понятие

Континентът Европа се намира в северното полукълбо и далеч от
горещите зони. Неговата площ е 10 180 000 км2. Европа е изключително
богата на води, гори и полезни изкопаеми.



История на Европа
Европа е огнище на древни цивилизации. В нея се раждат и развиват

различни научни дейности. Тук се развива корабоплаването и
отвъдморската търговия. Тук е изгрева и залеза големите империи. Тук
са се състояли най-тежките битки от най-големите войни.

Германската революция 1848-1849г. Италианската революция

1848-1849г.



Последици от световните войни

 След двете най-унищожителни войни в световната история, Европа 

бива разделена икономически, политически и културно на две 

половини от така наречената „Желязна завеса“. 

 Европа временно губи своето икономическо надмощие.

 Големите европейски империи се разпадат.

 „Желязната завеса“  между двете половини на Европа пада през 1990г.



ЕС и краят на Студената война

 От Европейска икономическа общност(1957) към Европейски 
съюз(1992)

Карта на Европа от периода
на Студената война; Със
син цвят са маркирани
страните от Западния блок,
а с червено- тези от
Източния;



Европейският съюз и другите държави 
 ЕС цели мирно и прогресивно съжителство между държавите в или 

извън него.



Влияние над другите континенти
Европа оказва влияние в световната култура и икономика, които са 

европоцентрични. Световният пазар също бива определян в голяма 
степен от Европа. 



Европа и глобализацията
Европа е в центъра на световната глобализация. Континентът е

отворен към света, винаги приемащ нови идеи и винаги предоставящ
работни места.



В каква Европа вярваме?
 Европа, отворена към света

 Европа, рационално използваща ресурсите си

 Европа като едно по-добро място за живот дори и от сега

 Европа, икономически и финансово стабилна

 Европа, мирна, без насилие и тероризъм

 Европа на европейците

 Европа на смелите и образованите

 Европа на младите

 Европа на науката и развитието

 Европа на свободата,

равенството и братството



Благодарим Ви за вниманието! 


