
PLEANÁIL DO CHUAIRT *

Áras Stair na hEorpa
Rue Belliard / Belliardstraat 135
1000 Brussels
Belgium

UAIREANTA OSCAILTE

Luan  13.00–18.00

Máirt – Aoine  09.00–18.00

Satharn – Domhnach  10.00–18.00

ÁRAS STAIR NA hEORPA 

Buantaispeántas uathúil le cead isteach 
saor in aisce

Taispeántais shealadacha bhliantúla

Cláir foghlama do scoileanna, do 
theaghlaigh agus do ghrúpaí

Suíomh gréasáin tiomanta

Féilire ilchineálach d’imeachtaí cultúrtha

Caifitéire agus siopa

Músaem a chuireann leis na saoráidí eile do 
chuairteoirí atá ag Parlaimint na hEorpa

ÁRAS A BHFUIL STAIR AIGE

Tá Áras Stair na hEorpa suite  
i bhfoirgneamh Eastman i bPáirc 
Léopold.

Roghnaigh Parlaimint na hEorpa an 
láthair don tionscadal tar éis don 
Iar-Uachtarán Hans-Gert Pöttering 
an tionscnamh a sheoladh ina chéad 
óráid sa Pharlaimint in 2007.

Tógadh an foirgneamh idir 1934 agus 
1935 mar chlinic fiaclóireachta  
i gcomhair leanaí faoi mhíbhuntáiste, 
agus is le tabhartas ón bhfear gnó 
Meiriceánach agus an daonchara, 
George Eastman, aireagóir scannán 
Kodak, a maoiníodh é.

Is do dhream óg a dearadh an 
seomra feithimh a bhíodh sa 
chlinic tráth, le híomhánna ildaite 
d’ainmhithe ó fhinscéalta an údair 
Fhrancaigh, Jean de La Fontaine, ar 
taispeáint ann.

Rinneadh athchóiriú cúramach ar 
na híomhánna sin a chruthaigh 
an t-ealaíontóir Beilgeach, Camille 
Barthélémy, ar éadach agus tá siad ar 
taispeáint do chuairteoirí.

Rinneadh athchóiriú ar an 
bhfoirgneamh bunaidh Art Deco 
ó na 1930í, agus cuireadh síneadh 
leis ionas go mbeadh aitriam nua-
aimseartha agus urláir nua ann don 
bhuantaispeántas.

Is músaem nua é Áras Stair na hEorpa 
atá suite sa cheantar Eorpach sa 
Bhruiséil, in Parc Léopold, in aice 
le campas lárnach Pharlaimint na 
hEorpa.

Is é príomhchuspóir an mhúsaeim 
ná deis a thabhairt dá chuairteoirí 
foghlaim faoi stair na mór-roinne trí 
chur chuige trasnáisiúnta a dhéanann 
iniúchadh ar ilghnéitheacht na 
hEorpa agus ar iliomad léirmhínithe 
na staire. Príomhfhócas an 
bhuantaispeántais ná stair na hEorpa 
sa 19ú agus sa 20ú haois, agus ag dul 
isteach i bhfréamhacha na hEorpa 
agus ag déanamh mionscrúdú ar 
chomhthéacs agus ar fhorbairt 
lánpháirtiú na hEorpa.

Tuilleadh faisnéise: www.historia-europa.ep.eu
Fiosruithe ginearálta: historia@ep.europa.eu 

An Fhoireann foghlama: historia-learning@ep.europa.eu
* Ní mór do ghrúpaí deichniúir nó níos mó áirithint ghrúpa  
a dhéanamh
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Tabharfar cuireadh do chuairteoirí 
smaoineamh go criticiúil faoin Eoraip 
san am atá caite agus aird a dhíriú 
ar thodhchaí na hEorpa. Beidh an 
músaem ina mhol freisin d’imeachtaí 
agus do chúrsaí léinn agus, i dteannta 
le láithreacht láidir ar líne, forbrófar 
for-rochtain agus teacht i láthair an 
mhúsaeim sa phobal sna blianta amach 
romhainn.

Beidh an buantaispeántas ar fáil do 
chuairteoirí in 24 theanga, mar a chéile 
le formhór an ábhair ar líne.

ÁRAS 
STAIR NA 
hEORPA
Músaem nua do stair na hEorpa i 
gcroílár na Bruiséile

saorchead isteach Tionscadal de chuid Pharlaimint na hEorpa



TAISPEÁNTAS SEALADACH 
‘IDIRGHNÍOMHAÍOCHTAÍ - 
TRÁCHTÁIL, COMHRAC AGUS 
CRUTHAITHEACHT LEIS NA 
CÉADTA BLIAIN’

Tugann ‘Idirghníomhaíochtaí’ léargas 
ar amanna eiseamláireacha agus 
taispeánann sé scéalta faoi theagmháil 
agus faoi mhalartú trí stair na hEorpa. 
Is eispéaras rannpháirtíoch é an 
taispeántas seo, lán le cluichí agus 
taispeántáin idirghníomhaíocha a 
iompaíonn próisis stairiúla chasta ina 
n-eispéiris leithleacha spraíúla.

Tosaíonn an taispeántas le suiteán 
idirghníomhach dar teideal ‘Rianú ar 
m’Eoraip’ a dhéanann iniúchadh ar na 
rudaí i saol laethúil an chuairteora a 
sháraíonn teorainneacha fisiciúla agus 

a théann thar fhóireacha cultúrtha. 
Roinnfear na freagraí ar líne chun 
léarscáil nua den Eoraip a chruthú mar 
chuid den taispeántas!

Gheobhaidh na cuairteoirí amach i 
dtosach faoi gcaoi a mbíodh Eorpaigh 
ag bogadh timpeall agus ag bualadh 
le chéile de shíor chun earraí a 
mhalartú, chun cogaí a throid, chun 
comhaontuithe a idirbheartú agus chun 
eolas a roinnt.

Tabharfar cuireadh dóibh ina dhiaidh sin 
siúl thart ó sheomra go seomra i dteach 
chun go leor de na nithe atá timpeall 
orainn go laethúil a iniúchadh ó thaobh 
an mheascáin de chultúir a bhaineann 
leo agus chun cluichí a imirt, scannáin a 
fheiceáil, cumhráin a bholú agus scíth a 
ligean ar leaba!

FOGHLAIM AGUS 
OIDEACHAS

Is áit do chách é Áras Stair na hEorpa. 
Tugann sé eolas, ceistíonn sé dearcthaí 
agus tugann sé ábhar machnaimh. 
Ach anuas air sin ar fad, tugann sé deis 
don chuairteoir ceisteanna a chur. 
Is dearcadh tras-Eorpach atá i gceist 
leis an deis foghlama sa mhúsaem 
ina ndéantar iniúchadh ar na cuimhní 
stairiúla, ar na rudaí éagsúla a bhain de 
dhaoine agus ar an ní atá i gcoiteann ag 
pobail na hEorpa agus ar an gceangal 
atá acu sin leis an lá atá inniu ann.
Tá raon fairsing acmhainní agus 

imeachtaí ar fáil do scoileanna, do 
dhaoine fásta agus do theaghlaigh. Ó 
chainteanna go ceardlanna, ó phacáistí 
acmhainní do dhaltaí go conairí 
fionnachtana do theaghlaigh, tá rud 
éigin ann do chách bíodh sin ar an 
láthair nó ar líne.

AN BUANTAISPEÁNTAS

Ag croílár Áras Stair na hEorpa tá 
buantaispeántas a thugann deis 
don chuairteoir aistear suimiúil agus 
machnamhach a dhéanamh trí stair na 
hEorpa.

I dtosach báire, téann an taispeántas 
isteach in oidhreacht agus fréamhacha 
ársa na hEorpa, ó mhiotas Europa go dtí 
na dearcthaí éagsúla den Eoraip agus na 
cuimhní ar thraidisiúin chomhroinnte, 
éachtaí agus anachain araon.

Tugann an taispeántas léargas ansin 
ar dhul chun cinn sonraíoch na 
hEorpa i dtreo na nua-aoiseachta 
sa 19ú haois, tréimhse inar tháinig 
athruithe móra i réimsí na polaitíochta, 
na heacnamaíochta, na sochaí agus 

i réimse an chultúir. Bhí smaointe 
réabhlóideacha maidir le cearta 
sibhialta agus cearta an duine faoi 
bhláth ag an am céanna a raibh forbairtí 
iontacha nua ag tarlú, ar nós na chéad 
scannáin, grianghrafadóireacht agus na 
hiarnróid.

Bhí taobh diúltach leis an rath agus an 
leathnú seo, áfach, agus bhí an baol ann 
go mbeadh éachtaí na hEorpa faoi scáil 
ag teannas sóisialta, neamhionannas 
agus coimhlintí idirnáisiúnta. 
Gheobhaidh an cuairteoir amach faoin 
gcaoi a ndeachaigh na hathruithe seo i 
bhfeidhm ar shaol na ndaoine ag  
an am sin.

As an teannas sin bhí baol mór ann go 
dtarlódh coinbhleacht, mar a tharla ar 
mhórscála san aois dár gcionn.  Beidh 

tuiscint ag an gcuairteoir ar an gcaoi 
ar thit rudaí i léig sa chéad leath den 
20ú haois, agus turnamh na hEorpa 
go tubaiste an Chéad Chogaidh 
Dhomhanda agus, fiche bliain ina 
dhiaidh sin, go duibheagán an Dara 
Cogadh Domhanda.

Bogann an taispeántas ar aghaidh 
ansin go dtí scéal na polaitíochta a 
raibh athrú ó bhonn tagtha air, nuair 
a bhí an Eoraip sáinnithe idir dhá 
shárchumhacht iarchogaidh agus an 
Cuirtín Iarainn ina léiriú suntasach 
ar an deighilt. Ag an am céanna, bhí 
borradh ag teacht faoi na smaointe ar 
thodhchaí shíochánta fhornáisiúnta 
don mór-roinn. Feicfidh an cuairteoir 
an chaoi ar fíoraíodh lánpháirtiú 
Eorpach in Iarthar na hEorpa.

As sin léirítear sa taispeántas an 
tréimhse inar chlis geilleagair 
iarchogaidh an Iarthair a raibh borradh 
fúthu roimhe sin agus inar thosaigh 
na réimis chumannacha ag titim as 
a chéile. Ba é titim Bhalla Bheirlín in 
1989 buaicphointe na n-athruithe seo 
agus an tráth ar thángthas as 40 bliain 
de dheighilt na mór-roinne.

I dtreo dheireadh an taispeántais, 
feicfidh agus tuigfidh cuairteoirí an 
chaoi ar mhúnlaigh stair na hEorpa 
sinn ar fad.

Ar deireadh, iarrtar ar gach duine a 
machnaimh a dhéanamh ar dhúshláin 
an ama i láthair i bhfianaise gach a 
bhfuil feicthe acu agus iad ag dul tríd 
an taispeántas.


