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Денят на Земята - 22 април  е най-

големият нерелигиозен празник в света 
отбелязван от над половин милиард  хора. 
Всяка година Международната мрежа за Деня 
на Земята координира действията на повече 
от 12 000 партньори в 174 държави насочени 
към опазване на планетата Земя и съхраня-

ване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа 
за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят. 

Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата, е да се обединят в защита на 
околната среда. Да си напомним, че майката Земя има нужда от нас – да я пазим, 
обичаме и най-важното – да не я променяме, защото и ние имаме нужда от нея.  
За първи път 22 април се чества като Ден на Земята през 1970 година в САЩ и Канада. 
20 години празникът е изцяло американски. След това през 1990 година започва да се 
чества като международен, а от 1993 година се отбелязва и в България. 

През 2017 г. Международната мрежа за отбелязване на Деня на Земята стартира 
глобална кампания за повишаване на знанията и ограмотяване по въпросите за 
околната среда и климата, в периода до Деня на Земята 2020 г., под мотото: 

 

            „Повишаване на знанията за околната среда и климата“ 
 
Застъпниците на Международната мрежа за Деня на Земята са се посветили на 

каузата всеки ученик по света да завърши средно образование като грамотен 
гражданин, с достатъчно знания по въпросите за околната среда и климата, готов да 
предприеме действия и да даде свой принос и подкрепа за положителна промяна. 
Образованието трябва да бъде ключов 
елемент в тези усилия. Международната 
мрежа за Деня на Земята ще се присъедини 
към коалиция за сътрудничество между 
организации с нестопанска цел, правител-
ствени организации и бизнес лидери в обща 
кампания за глобално ограмотяване по 
въпросите за околната среда и климата. 
Ограмотяването е много повече от тема на 
кампанията, то е глобална цел. Образова-
нието е ключ към правилния избор, а подкре-
пата – към промяната. 
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