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Все це  – Словенія!
Словенія  – відносно невелика та молода країна, що 
з’явилася на мапі лише в 1991 р. Це виключне місце, де 
Альпи зустрічаються з Середземним морем, де розкинулися 
таємничий Карст та безкрая Середньодунайська рівнина. 
З найдавніших часів різноманітні та багаті природні та 
культурні традиції були джерелом натхнення письменників 
та митців. «Рай під Триглавом»  – так називав Словенію 
Іван Цанкар, один зі стовпів словенської літератури. З таких 
рис і склалася країна, що лише сягнула свого повноліття. 
Але, незважаючи на це, вона вже вступила до всіх основних 
міжнародних організацій, в тому числі до Європейського 
Союзу та НАТО. В першій половині 2008 р. вона навіть 
головувала в ЄС  – першою з нових держав-членів.
В природничому світі Словенії переважає зелений колір, 
хоча сама країна вражає різноманітністю краєвидів та 
рельєфу в усіх регіонах. Словенці надзвичайно пишаються 
досягненнями своїх співвітчизників, а справжнім джерелом 
натхнення для них є власний історичний, культурний та 
природній спадок. Де ще ви можете помилуватися копами 
сіна, ліпіцанськими конями, розмальованими фасадами 
вуликів та країнськими бджолами, скуштувати традиційний 
рулет «потиця», поламати голову над двоїною в словенській 
мові або познайомитися з таким розмаїттям діалектів 
на невеликій території? А ще віддати належне великим 
діячам культури (як-то архітектор Йоже Плечник), значним 
винаходам (логарифми), багатьом переможцям спортивних 
змагань та популярним в країні видам спорту (альпінізм, біг) 
або первинній красі природи. Сторіччями саме ця історія 
впливала на національну культуру та характер молодої 
країни. 
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СУСПІЛьСТВО З СОНЯчНОгО 
БОКУ АЛьП
Словенців лише трохи більше за 
два мільйони, і всі вони могли б 
розміститися в передмісті будь-
якого зі світових мегаполісів. Якщо 
округлити цифри, в Словенії мешкає 
близько 100 чоловік на квадратний 
кілометр, що становить приблизно 
половину середнього показника 
по Європі. Поруч з етнічними 
словенцями, що становлять 
більшість населення, в прикордонних 
районах мешкають угорська та 
італійська національні меншини, і 
Конституція Словенії забезпечує всі 
їх права. В Словенії також постійно 
проживають представники інших 
етнічних груп, переважно західних 
балканських народів.
Словенці щиро люблять свою 
країну і цінують якість свого 
життя. Словенці характеризують 
себе як роботящих, старанних та 
активних людей; індивідуалістів, 
що добре говорять іноземними 
мовами. Вони пишаються своєю 
культурою та мовою, які вважають 
значними надбаннями та частиною 
національної ідентичності. Одним 
з найголовніших національних 
символів є Триглав в Юлійських 
Альпах  – найвища точка Словенії; 
гора, що є більше, ніж просто гора,  
– це символ, пошана до якого стала 
легендарною. 
Словенці відкриті до сприйняття 
того, що відрізняється від звичних 
і традиційних речей. Цікаво, що 

хоча багато словенців люблять 
подорожувати, вони нечасто 
змінюють місце проживання. 
Словенці добре освічені, а рівень 
безробіття в країні невисокий. Тим не 
менше, як і перед іншими сучасними 
європейськими націями, перед ними 
постала проблема низького рівня 
народжуваності та населення, що 
старіє. 

КРАїНА
Словенія  – демократична республіка 
з ґенерації наймолодших демократій 
Європи. Словенія проголосила 
незалежність 25 червня 1991 р. на 
підставі рішення плебісциту, що 
було прийняте за шість місяців до 
того. Цілих 88,2 відсотки виборців 
віддали свої голоси за незалежність, 
при цьому явка становила 90 
відсотків. Результатом цього стало 
міжнародне визнання та членство в 
ООН. В 2004 р. Словенія вступила 
до Європейського Союзу; в 2007 р. 
вона змінила національну валюту 
на євро і таким чином увійшла 
до Європейського валютного 
союзу, а в 2008 р. вона першою з 
нових держав-членів ЄС обійняла 
головування в ньому.
Ще до того, як досягти повноліття, 
Словенія вже відігравала значну 
міжнародну роль  – як місце 
зустрічей керівників супердержав, 
як член міжнародних організацій та 
як країна, що пов’язана дружніми 
стосунками з іншими країнами світу. 
Незважаючи на свій вік, Словенія  

– зріла та досвідчена держава, 
що приймає активну участь в 
міжнародних подіях.
За Конституцією Словенії 
парламентська система в країні 
базується на розподілі законодавчої, 
виконавчої та судової влади. 
Найвищим законодавчим органом 
є Національна Асамблея, що 
складається з 90 членів, котрі 
обираються на чотири роки. Один 
з них представляє італійську, а 
ще один  – угорську національні 
меншини. Виконавча влада належить 
уряду. Президент Словенії є також 
головнокомандуючим збройних 
сил та представляє державу на 
міжнародному рівні. Президент 
обирається на п’ятирічний термін.

ІСТОРІЯ
Перший досвід державотворення 
Словенія отримала більше тисячі 
років тому, коли пращури південних 
слов’ян оселилися на цій території 
та заснували князівство Карантанію. 
Історики стверджують, що це 
була одна з найдемократичніших 
та передових держав свого часу. 
Не дивно, що в часи Томаса 
Джефферсона автори Конституції 
США запозичили деякі її положення з 
принципів Карантанської держави. 
Сьогодні пересічний мандрівник, 
що подорожує словенськими 
рівнинами або горами, таксамо може 
віддати шану її багатим культурним 
традиціям. Багато також залишилося 
з часів правління габсбургів. Лише 

в 1918 р. словенці об’єдналися з 
хорватами та сербами в королівство, 
що пізніше стало Югославією. Слідом 
за розпадом Соціалістичної Югославії 
в 1991 р. розпочався цілком новий 
період в історії Словенії  – незалежної 
Словенії. Школярі з усього світу 
сказали б, що історія Словенії  – це 
справжнє втілення мрій кожного з них.
Сторіччями словенці зберігали 
свою національну ідентичність 
через мову та культуру. їх творчий 
підйом в період «пробудження 
народів» був головним чином 
пов’язаний з тим фактом, що вони 
не мали власної держави. Тож 
словенська мова стала основою 
національної самоідентифікації та 
самозбереження. За ним слідом ішли 
інші форми мистецтва, що пізніше 
зробили свій внесок в укріплення 
національної свідомості.

ЕКОНОмІКА
Дев’яності роки були позначені 
економічним прогресом, типовим для 
більш успішних країн перехідного 
періоду, і запровадження ринкової 
економіки відбулося майже 
безболісно. За останні роки рівень 
економічного зростання був високим; 
вищим за середні показники ЄС. 
Одним з найвищих є також і показник 
зайнятості жінок. 
численні словенські товари 
користуються визнанням та успіхом 
на вітчизняному та міжнародному 
ринку завдяки високому рівню 
інновацій. Ви чули про лижі Elan, що ними користуються чемпіони 

з лижного спорту? Або катери 
Seaway чи надлегкі літаки Pipistrel? 
можливо, про відмінну побутову 
техніку Gorenje, відому чудовим 
дизайном? А всі невеликі, але дуже 
новаторські компанії ми навіть не 
можемо перелічити. Тим не менше, їх 
продукція наполегливо пробивається 
на міжнародні ринки. Різні фактори 
спричинили такі надзвичайні 
результати  – від словенської 
старанності, що увійшла до приказок, 
та географічного розташування 
на перехресті торгових шляхів 
до підвищеної уваги до екології, 
мотивації та інновацій. Все це 
надало словенській економіці деякої 
ексклюзивності. Вона спрямована 
головним чином на надання послуг  – 
і Словенія пишається високим рівнем 
якості послуг в царині інформаційних 
технологій. Також активно 
розвиваються фармацевтика та 
виробництво автомобілів. До переліку 
інших важливих секторів економіки 
входять харчова галузь, виробництво 
електроприладів, обробка металів та 
хімічна промисловість. До того ж все 
важливішим напрямком розвитку стає 
туризм.

НАУКА ТА ДОСЛІДжЕННЯ

Сьогодні словенські науковці 
продовжують міцні традиції розвитку 
науки та досліджень, що додали 
багато винаходів до світової 
скарбниці знань. Вони стоять на 

плечах велетів, котрі працювали в 
часи, коли ще не існувало Інтернет-
зв’язку, а займатися науковою 
роботою доводилося при свічах; 
таких, як Янез Вайкард Вальвазор 
(член Лондонського королівського 
товариства, XVII ст.), георг Веґа 
(логарифмічні таблиці, XVIII ст.), 
Йожеф Стефан (закон Стефана-
Больцмана, ХІХ ст.), Фріц Прегль 
(лауреат Нобелевської премії в 
галузі органічної хімії, початок ХХ 
ст.) або герман Поточник Нордунг, 
конструктор ракет.
Сучасні наука та дослідження в 
Словенії ідуть по слідах, що їх 
проклали ці піонери. Сьогодні 
наукові дослідження проводяться 
в дуже багатьох напрямках і 
визнаються в усьому світі завдяки 
дотриманню високих стандартів 
якості. Словенія займає одну з 
провідних позицій в світі в таких 
галузях досліджень, як комп’ютерні 
науки або нанотехнології. Надбання 
знань вважається однією з ключових 
засад національного розвитку, і 
політика Словенії в галузі наукових 
досліджень відповідає тенденціям 
всіх сучасних розвинених держав.
З 1991 р. Словенія приймає 
активну участь в програмах 
розвитку та досліджень ЕС та 
інших європейських країн і вже 
відзначилася більше, ніж в тисячі 
проектах, що проводилися лише 
тільки Європейськими рамковими 
програмами з наукових досліджень 
та технологічного розвитку.
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Логарська долина. Фото: Якше-Єршич

Шкоцянські печери. Фото: Якше-Єршич

Середньовічний Піран  – привабливий курорт на Адріатиці. Фото: Якше-Єршич

Словенія  – батьківщина всесвітньо відомих 
ліпіцанерів. Фото: Даринка Mladenović

Потиця, традиційний словенський 
святковий пиріг. Фото: Томо Єсенічник

Виступ балетної трупи. Фото: Словенський національний театр опери та балету

Любляна. Фото: Прес-секретаріат Урядугурт a капела «Perpetuum Jazzile». Фото: Ірена герак (блог Minutainmanj

«Куренти» – традиційні персонажі 
карнавалу. Фото: Томо Єсенічник Ідрійські мережива. Фото: Яка Віншек

Туризм
Словенію добре відвідувати в будь-яку 
пору року. Ця зелена частина Європи є 
дійсно унікальним місцем  – де б ви не 
перетнули кордон, ви можете очікувати 
побачити неймовірно різноманітний 
ландшафт, що змінюється з 
калейдоскопічною швидкістю, а приязні 
люди та вишукана кухня, курорти та 
оздоровчі центри, ферми зеленого 
туризму та спортивні бази пропонують 
кожному щось на його смак. Тут ви 
можете справді побалувати себе.
Лише за дві години ви можете проїхати 
від лазурного моря до альпійських гір. 
А звідти зовсім недалеко до дунайських 
низовин або до м’яко закруглених 
пагорбів Нижньої Крайни. І дорогою вам 
зустрінеться таємничий Карст з його 
підземним світом. Все це поєднується 
зеленим кольором та, звичайно, 
первинністю природи, не кажучи вже 
про гарячі джерела! Все знаходиться 
близько, всюди легко дістатися, тож 
вам неодмінно захочеться побувати в 
Словенії ще і ще!
Словенія має більше 2000 годин 
сонячного світла на рік, тож кожна 
його пора потішить вас приємною 
погодою. Велика кількість чудових 
місцин зачарує навіть найвибагливішого 
гостя. Поля для гольфу, гірськолижні 
схили, різноманітні спортивні 
об’єкти та можливості для занять 
спортом додадуть адреналіну навіть 
найдосвідченішим ентузіастам. До їх 
послуг велосипедні та піші маршрути, 
різні форми активного відпочинку та 
навіть екстремальні види спорту.
А що найбільше подобається іноземцям 
в Словенії? Перш за все, вони про 
все говорять з ентузіазмом. Вони 
відповідають, що Словенія  – чудове 
місце для душевного заспокоєння та 
фізичного відновлення, особливо серед 
первинної природи, м’якого клімату, 
гостинних та приязних людей та 
чисельних термальних джерел. Ще вони 
додають, що надзвичайність Словенії 
полягає в її багатій різноманітності, 
в цінностях, що склалися за сторіччя 
співіснування людини та природи, і 
тому факті, що сьогодні Словенія  – це 
екологічно чиста, сучасна та безпечна 
країна. І приводу сумніватися в цих 
словах немає.

Культура та мистецтво
мистецтво та культура посідають особливе 
місце в історії Словенії, оскільки завдяки їм 
словенці в минулому могли тим чи іншим чином 
компенсувати відсутність власних національних 
політичних та державних інститутів. Ставлення 
словенців до власної культури є дуже палким, і 
Словенія пишається досить добре розвиненою 
мережею закладів культури, культурних 
організацій та спілок, що може зрівнятися з 
найрозвиненішими європейськими країнами. 
Багате культурне життя вирує не лише в 
найбільших містах країни, але й практично в 
кожному куточку Словенії.
майже кожний словенець від природи 
є письменником, живописцем, кухарем, 
танцівником, виноробом, музикою, режисером, 

актором, блогером або гравером. Всі вони 
знають, як перетворити улюблену справу на 
мистецтво. Словенці вправні не лише в творчості 
та ремеслах, що передавалися з покоління в 
покоління, а й в сучасних художніх формах, що є 
доступними для людей будь-якого віку.
Відвідуваність культурних заходів є просто 
неймовірною  – різні фести (особливо влітку) 
збирають захоплених гостей з усіх усюд. 
Популярністю користуються театральні вистави та 
концерти. Словенці люблять читати і пишаються 
своїми літературними традиціями. Слід згадати 
Франце Прешерна, який став гордістю словенської 
поезії та автором національного гімну Словенії 
«Будьмо!» (Zdravljica). Його слова закликають 
до єдності народів та є «здравицею», тостом, 
піднесеним за всіх людей доброї волі.

Словенські ласощі
Кулінарна палітра сучасної Словенії 
поєднує вплив культур та цивілізацій 
альпійського, середземноморського 
та паннонійського регіонів. Сторіччя 
суспільного та історичного розвитку цього 
світового перехрестя створили унікальний 
тип культури та способу життя не в сенсі 
асиміляції, а радше в сенсі народження 
незвичайного та оригінального розмаїття в 
усьому, в тому числі і в їжі.
Традиційна словенська кухня базується 
на використанні злаків, свіжих молочних 
продуктів, м’яса, риби, овочів, картоплі, 
оливок та копченої шинки. Звичайно, в 
залежності від регіону, в ній сплавляються 
та змішуються місцеві кулінарні традиції 
селищ, міст та різних чернечих орденів. 
Окрім вишуканої кухні, виключно 
різноманітний вибір словенських вин 
смакуватиме будь-якому гурману. Справжні 
гедоністи можуть насолоджуватися 
термальними джерелами та курортами, 
фермами зеленого туризму та ресторанами 
світового класу.

Відчуй Словенію або «словенський 
зелений»
Промоція Словенії відбувається за 
допомогою бренду «Відчуй Словенію»  
– він висловлює баланс між природою 
та наполегливістю словенців; 
промовисто підкреслює первинну 
природу країни та наше бажання 
зберегти її саме такою.
Основний колір бренду  – зелений, 
оскільки ліси вкривають більше 
половини країни. Зелений в 
Словенії  – це більше, ніж просто 
колір; це «словенський зелений», 
що урівноважує спокій природи та 
старанність словенців. Він підкреслює 
нашу мету зберегти природу в її 
первинному стані. Він символізує 
співвідношення стилю життя, що 
поєднує ентузіазм словенців в 
реалізації особистих задумів та спільне 
бачення майбутнього в гармонії з 
природою. «Словенський зелений» 
таксамо демонструє наше орієнтування 
на найпростіші речі  – те, що кожен 
словенець може відчути, лишень 
доторкнувшись. А ще він говорить про 
співзвучність всіх почуттів, завдяки 
яким можна дійсно відчути Словенію. 
Саме тому Словенія запам’ятовується 
не лише візуальними образами. 
Спогади про Словенію  – це й запах 
лісу, дзюркотіння струмка, дивно чистий 
смак води та м’якість листя дерев. ми 
справді відчуваємо Словенію.


