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РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник  13.00 – 18.00 ч.

вторник – петък  9.00 – 18.00 ч.

събота – неделя  10.00 – 18.00 ч.

ДОМ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ

Уникална постоянна експозиция

Годишни временни експозиции

Учебни програми за училища,  
семейства и групи

Специален уебсайт

Разнообразен календар с културни 
прояви

Кафетерия и магазин

Допълнение към останалите 
съоръжения за посетители на 
Европейския парламент

ДОМ С ИСТОРИЯ

Домът на европейската история е 
разположен в сградата „Ийстмън“  
в парка „Леополд“.

Мястото беше избрано от Европейския 
парламент за целите на проекта, 
след като бившият председател на ЕП 
Ханс-Герт Пьотеринг постави началото 
на инициативата в своята реч при 
встъпването си в длъжност  
през 2007 г.

Сградата е построена през 1934 
– 1935 г., за да бъде използвана 
като стоматологична клиника за 
деца в неравностойно положение, 
финансирана с дарение от Джордж 
Ийстмън, предприемач и филантроп 

от САЩ, който е изобретил 
фотоапаратите „Кодак“.

Някогашната чакалня на клиниката 
е била украсена специално за 
младите пациенти, като в нея са били 
изложени разноцветни изображения 
на животните от басните на френския 
писател Жан дьо Лафонтен.

Тези изображения, изрисувани върху 
платно от белгийския художник Камий 
Бартелеми, са грижливо реставрирани 
и изложени за посетителите.

Първоначалната сграда в стил „арт 
деко“ от 30-те години на миналия век 
беше обновена и разширена, като сега 
включва модерен атриум и нови етажи 
за постоянната експозиция.

Домът на европейската история 
е нов музей, разположен в 
европейския квартал на Брюксел, 
в парка „Леополд“, до основните 
сгради на Европейския парламент.

Основната амбиция на музея е да 
предостави на своите посетители 
възможността да научат нещо 
ново за история на континента, 
като използва транснационален 
подход, изследващ също така 
и многообразието на Европа 
и множеството тълкувания на 
историята. Основният акцент 
на постоянната експозиция е 
поставен върху европейската 
история на 19-и и 20-и век, като тя 
също така се връща далеч назад 
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към корените на Европа и изследва 
подробно контекста и еволюцията на 
европейската интеграция.

Посетителите ще бъдат насърчени 
да отправят критичен поглед към 
миналото на Европа и да се ангажират 
в по-голяма степен с нейното 
бъдеще. Музеят ще бъде и център за 
обучения и прояви и – успоредно с 
осезаемото си онлайн присъствие 
– ще разширява своя обхват и 
присъствието си в обществото през 
идните години.

Постоянната експозиция ще бъде на 
разположение на посетителите на 24 
езика, същото важи и за по-голямата 
част от онлайн съдържанието.

ДОМ НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА 
ИСТОРИЯ
Нов музей на европейската история в 
сърцето на Брюксел

БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП Проект на Европейския парламент



ВРЕМЕННА ЕКСПОЗИЦИЯ 
„ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
– ВЕКОВЕ НА СДЕЛКИ, 
СРАЖЕНИЯ И СЪЗИДАНИЕ“

 „Взаимодействия“ хвърля светлина 
върху ключови моменти и истории, 
разказващи за срещи и размени 
в европейската история. Тази 
експозиция предполага участието на 
посетителя, като предлага множество 
игри и интерактивни експонати, чрез 
които сложните исторически процеси 
се превръщат в забавно и запомнящо 
се изживяване.

Експозицията започва с интерактивна 
инсталация под надслова „По следите 
на моята Европа“, която изследва 
онези неща от ежедневния живот на 
посетителите, които не са подвластни 

на физическите граници и културните 
ограничения. Отговорите ще се 
споделят онлайн, за да създадем 
нова карта на Европа в рамките на 
експозицията!

В началото посетителите ще научат 
как европейците постоянно са били 
в движение и са се срещали, за да 
разменят стоки, да водят войни, 
да договарят споразумения и да 
споделят знания.

След това те ще бъдат приканени да 
се разходят из стаите на един дом, 
за да се запознаят със смесицата от 
култури, която представляват много 
от нещата, които ни заобикалят, както 
и да играят игри, да гледат филми, да 
помиришат парфюми и дори да си 
полегнат!

УЧЕНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Домът на европейската история е 
място за всички. Той информира, 
предизвиква, размишлява, но 
преди всичко дава възможност на 
посетителите да задават въпроси. 
Учебното съдържание, което 
предлага музеят, изхожда от 
трансевропейска гледна точка, която 
разглежда историческата памет, 
разнообразните изживявания и това, 
което свързва народите на Европа, 
както и как тези неща са свързани  
с настоящето.

Предлагаме богат набор от ресурси 
и прояви за интересуващите се 
ученици, възрастни и семейства. 
Беседи и семинари, пакетите с 
дейности за учениците и пътеки 
на откритията за семействата – 
предвидили сме по нещо за всекиго, 
както на място, така и онлайн.

ПОСТОЯННАТА 
ЕКСПОЗИЦИЯ

В сърцето на Дома на европейската 
история е разположена постоянна 
експозиция, която предлага вълнуващо 
и провокиращо размисъл пътуване през 
европейската история.

Началото на експозицията се връща 
далеч назад към наследството и 
древните корени на Европа – като 
се започне с древногръцкия мит за 
Европа и се стигне до различните 
начини, по които се гледа на континента 
и спомените за общи традиции, 
постижения, но също така и бедствия.

След това експозицията разказва 
историята за изпълненото с драматични 
събития развитие на Европа през 19-и 

век, водещо към съвременната епоха, 
във времена на коренни промени 
в политическия, икономическия, 
социалния и културния живот. 
Революционните идеи за правата на 
човека и гражданските права преживяват 
разцвет успоредно с появата на други 
нови явления като първите филми, 
фотографията и железниците.

Всички тези успехи и експанзията 
обаче имат и своята тъмна страна, като 
социалното напрежение, неравенството 
и международното съперничество 
заплашват да засенчат постиженията на 
Европа. Посетителите ще видят как тези 
промени са се отразили върху живота на 
хората по онова време.

Това напрежение създава огромна 
опасност от избухването на конфликт, 

който се разразява с пълна сила през 
следващото столетие. Посетителите ще 
видят какво е предизвикало пълния 
срив през първата половина на 20-и век, 
когато Европа се оказва въвлечена в 
катастрофалната Първа световна война 
и само двадесет години по-късно гори в 
ада на Втората световна война.

След това експозицията се насочва към 
значително променената политическа 
обстановка, в която Европа се оказва 
притисната между двете суперсили 
на следвоенния период и е белязана 
от разделението на Желязната завеса. 
Същевременно обаче идеите за мирно 
наднационално бъдеще за континента 
започват да придобиват все по-голяма 
популярност. Посетителите ще могат да 
проследят как европейската интеграция 
се превръща в реалност в Западна Европа.

След това експозицията изследва 
периода, през който процъфтяващите 
западни икономики в следвоенния 
период изпадат в застой, а 
комунистическите режими започват 
да се разпадат. Кулминацията на тези 
промени е падането на Берлинската 
стена през 1989 г. и преодоляването на 
40-годишното разделение на континента.

В заключителната част на експозицията 
посетителите ще могат да видят и да 
разберат до каква степен европейската 
история е повлияла на всички нас.

Накрая всички ще бъдат поканени 
и насърчени да се замислят за 
предизвикателствата на нашето време 
в светлината на това, което са видели, 
докато са разглеждали експозицията.


