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KOSTANJEVICA
NA KRKI

Svetovnega miru ni mogoče zagotoviti brez ustvarjalnih prizadevanj.
Na stenah kostanjeviške knjižnice si v prvi polovici letošnjega novembra lahko ogledate razstavo "Evropa in Evropejci 1950–
2020", ki obeležuje 70. obletnico nastanka Schumanove deklaracije.
Izvirno razstavo je pripravil Zgodovinski arhiv Evropske Unije v Firencah, ki deluje v sklopu tamkajšnjega Inštituta Evropske 
univerze. Razstava je bila prevedena v več jezikov, med drugim tudi v slovenskega. V času slovenskega predsedovanja Svetu 
Evropske unije ta razstava v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije gostuje po državi. Tako je ob pomoči Občine Kostanjevica 
na Krki, trenutno na ogled v kostanjeviški enoti Valvasorjeve knjižnice Krško. 
Na predlog francoskega zunanjega ministra Robera Schumana ter vizije industrialca Jeana Monneta, je 9. maja 1950 nastal 
dokument z vizijo skupne francoske in nemške proizvodnje premoga in jekla. Schumanova deklaracija izraža prepričanje, da bi 
bila skupni trg za premog in jeklo v pomoč evropskim gospodarstvom, ki so bila po vojni na kolenih. Deklaracija je odpirala vrata 
vsem državam, ki so želele sodelovati. Evropa bo zgrajena s konkretnimi dosežki, ki bodo najprej ustvarili dejansko solidarnost, je 
bilo zapisano. Ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo je okrepila cilj oblikovanja širšega notranjega trga z namenom 
povečanja gospodarske rasti in odpravo trgovinskih ovir med evropskimi državami. Evropski projekt se je razširil na gospodarstvo, 
kmetijstvo, okolje, socialna in druga politična vprašanja, predvsem pa na zagotavljanje nenehnega razvoja in miru, ter vzdrževanja 
miroljubnih odnosov.
Schumanova deklaracija je sprožila proces Evropske integracije. Je prelomnica v zgodovini Evrope. V manj kot 70 letih se je 
oblikovala Evropska unija s 27 članicami. Ta proces ni bil enostaven, niti vnaprej določen, a je na koncu spodbudil vedno širšo 
mrežo odnosov med evropskimi državami.
Razstava dokumentov, fotografij in zapisov je namenjena ozaveščanju o pomembnosti Schumanove deklaracije za zgodovino 
evropskega povezovanja in spodbuja k razmišljanju o njenem pomenu v današnji Evropi in njeni prihodnosti. Prvi del je razdeljen 
na pet tematskih sklopov, katerih vodilo so ključna gesla Schumanove deklaracije: mir, solidarnost, združevanje, odprtost in 
sodelovanje. Drugi del omogoča stik s posamezniki, ki so bili vključeni v proces evropskega povezovanja ali so kako drugače 
povezani z njim. Predstavlja njihov vpogled na to, kaj pomeni biti Evropejec danes in kaj je to pomenilo v preteklosti. V zaključku 
razstave si zastavimo vprašanje, kaj EU pomeni za nas, za mene. Razstavo spremlja tudi brošura z mnogimi dejstvi o integraciji. 
Razstavo v Kostanjevici smo želeli zaključiti s pogovorom z Evropskim poslancem Francem Bogovičem, ki je v Evropskem 
parlamentu med drugimi funkcijami tudi sopredsednik Medskupine za podeželska, gorska in oddaljena območja (RUMRA) in 
pametne vasi ter podpredsednik Medskupine za podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost in trajnostni razvoj. Gotovo bi bilo 
zanimivo iz prve roke slišati o delovanje te institucije, ki vpliva tudi na naša življenja. Ker je trenutna epidemiološka situacija pri 
nas precej resna, smo sklenili ta pogovor premakniti v kasnejši čas, ko bodo tovrstni dogodki spet mogoči. 
Prijazno vabljeni do 19. novembra na ogled razstave v kostanjeviško knjižnico, kjer upoštevajo vse ukrepe in navodila pristojnih 
služb, da bi zamejili virus. 

Leto 2020 RAZSTAVA
Schumanove deklaracije, kratke, a močne 
izjave francoskega zunanjega ministra Roberta 
Schumana, 9. maja 1950. Schuman je s svojimi 
tesnimi svetovalci pripravil osnutek deklaracije, 
ki jo je navdihnil Jean Monnet, in je s svojo 
vizijo skupne francoske in nemške proizvodnje 
premoga in jekla sprožila proces Evropske 
integracije. Proizvodnjo bi upravljala skupna 
"Visoka oblast", ki bi v okviru organizacije 
sodelovala z drugimi evropskimi državami. 
Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ) 
je bila ustanovljena leta 1951 v Belgiji, Franciji, 
Italiji, Luksemburgu, na Nizozemskem in Zahodni 
Nemčiji: tedaj so se države članice prvič odločile 
za prenos nekaterih svojih suverenih pravic na 
novo nadnacionalno institucijo. 

Schumanova deklaracija je prelomnica v 
zgodovini Evrope. Zamisli in koncepti, ki so bili 
oblikovani v njej so bili kasneje  vključena v 
naslednje evropske pogodbe, začenši s Pariško 
pogodbo o ustanovitvi ESPJ leta 1951 do zadnje 
Lizbonske pogodbe leta 2007. Deklaracija ne 
vključuje le ciljev, kot so prizadevanje za mir, 
premagovanje rivalstva med narodi in doseganje 
vzajemne solidarnosti, ampak je ob enem  tudi 
osnova za tesnejše povezovanje držav članic na 
podlagi federalizma.

1950>2020: 70. obletnica Schumanove deklaracije" je 
namenjena ozaveščanju o pomembnosti Schumanove 
deklaracije v zgodovini evropskega povezovanja, 
spodbujanju razmišljanja o njenem pomenu 
v današnji Evropi ter razprave o zgodovini 
EU in njeni prihodnosti. Obiskovalca spodbudi, 
da se odpravi na pot po evropski zgodovini, ki se 
razvija v dveh ločenih, a medsebojno povezanih 
smereh.

  Prvi del razstave je razdeljen na pet tematskih 
sklopov, katerih vodilo so ključna gesla 
Deklaracije. Skozi nabor slik in dokumentov, ki jih je 
hrani Zgodovinski arhiv EU, lahko posameznik 
spozna razvoj nekaterih najpomembnejših 
političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih 
vidikov v zadnjih 70 letih evropske zgodovine. 
Z izposojo dokumentov na dom je posamezniku 
omogočeno tudi nadalje raziskovati tematske 
sklope. Drugi del omogoča stik z ljudmi, ki 
so bili vključeni ali kako drugače povezani s 
procesom evropskega povezovanja, in njihov 
vpogled na to, kaj pomeni biti Evropejec danes 
in kaj je to pomenilo včasih. Celotna razstava je 
podprta z multimedijsko vsebino preko QR kod, 
ki omogočajo posamezniku uporabo avdio in 
video vsebin na mobilnih napravah.
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Jacques Delors (FR)
predsednik Evropske komisije 1985 - 1995.
HAEU, INT 142 

Pierre Uri (FR)
 francoski ekonomist in bližnji sodelovec Jeana Monneta in sodelavec pri 
pogajanjih za Pariško pogodbo (1951), katera je ustanovila ESPJ. 
HAEU, INT 529 (Transcription)

   L’idée forte de Robert Schuman 
était la réconciliation.

    Le choix du charbon et de l’acier, 
c’était une très belle idée politique. 
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Ustanovni očetje Evropske unije:
Robert Schuman 
credit © Evropska unija 2012. 

Ustanovni očetje Evropske unije:
Jean Monnet 
credit © Evropska unija 2012. 

Robert Schuman in Jean Monnet  med sejo parlamentarne skuščine v Strasbourgu (Francija), 1958.
HAEU, JP 312 – Photo: Unknown.  
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