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EIROPAS VĒSTURES NAMS 

Unikāla pastāvīgā izstāde

Ikgadējas pagaidu izstādes

Izglītojošas programmas skolām,  
ģimenēm un grupām

Īpaša tīmekļa vietne

Dažādi kultūras pasākumi

Kafejnīca un veikals

Eiropas Parlamenta apmeklētājiem 
paredzētā piedāvājuma papildinājums

NAMS AR VĒSTURI

Eiropas Vēstures nams atrodas  
Īstmena ēkā Leopolda parkā.

Šo vietu muzejam izraudzījās pēc tam, 
kad 2007. gadā savā inaugurācijas 
runā toreizējais Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājs Dr. Hanss-Gerts 
Peterings izvirzīja ideju par Eiropas 
vēstures nama izveidi.

Īstmena ēka ir celta 1934.– 
1935. gadā kā zobārstniecības klīnika 
maznodrošinātiem bērniem. Tās 
celtniecību finansēja ASV uzņēmējs 
un filantrops, fotoaparāta Kodak 
izgudrotājs Džordžs Īstmens.

Klīnikas kādreizējā uzgaidāmā telpa, 
paturot prātā gados jauno klientūru, bija 
izrotāta ar krāsainām gleznām, kurās 
attēloti dzīvnieki — franču dzejnieka 
Žana de Lafontēna fabulu varoņi.

Šīs gleznas, ko uz audekla uzgleznoja 
beļģu mākslinieks Kamils Bartelemī, ir 
rūpīgi restaurētas un atkal izstādītas 
apskatei.

Trīsdesmitajos gados Art Deco stilā 
uzceltā ēka ir atjaunota un paplašināta. 
Tagad tai ir moderns ātrijs un papildu 
stāvi, kuros apskatāma pastāvīgā izstāde.

Eiropas Vēstures nams ir jauns muzejs, 
kas atrodas Eiropas Savienības iestāžu 
kvartālā esošajā Leopolda parkā blakus 
Eiropas Parlamenta centrālajam ēku 
kompleksam.

Muzeja galvenais uzdevums ir sniegt 
muzeja apmeklētājiem iespēju iepazīt 
mūsu kontinenta vēsturi, izmantojot 
transnacionālu pieeju, kas pievēršas 
arī Eiropas daudzveidībai un vēstures 
dažādajām interpretācijām. Pastāvīgā 
izstāde pievēršas galvenokārt 19. un 20. 
gadsimta Eiropas vēsturei, vienlaikus 
ieskatoties arī tālākā Eiropas pagātnē 
un detalizēti pētot Eiropas integrācijas 
apstākļus un norisi.

Sīkāka informācija: www.historia-europa.ep.eu
Vispārīgi jautājumi: historia@ep.europa.eu 

Izglītojošā darba speciālisti: historia-learning@ep.europa.eu
* Grupām, kurās ir desmit vai vairāk cilvēku, apmeklējums jārezervē iepriekš.
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Muzejs aicina apmeklētājus kritiski 
apsvērt Eiropas pagātni un aktīvāk 
iesaistīties tās nākotnes veidošanā. 
Ir iecerēts, ka muzejs darbosies arī 
kā mācību un pasākumu centrs, 
būs aktīvs tiešsaistē un kopumā 
turpmākajos gados plaši attīstīs savu 
sabiedrisko aktivitāti.

Pastāvīgā izstāde un lielākā daļa 
tiešsaistē pieejamā satura būs 
pieejama 24 valodās.

EIROPAS 
VĒSTURES 
NAMS
Jauns Eiropas vēstures muzejs 
Briseles centrā

apmeklējums ir bez maksas Eiropas Parlamenta projekts



PAGAIDU IZSTĀDE 
„MIJIEDARBĪBA — 
TIRDZNIECĪBA, KAUJAS 
UN RADĪŠANAS DARBS 
GADSIMTU GARUMĀ”

Izstādē „Mijiedarbība” stāstīts par 
spilgtākajām epizodēm, ko raksturo 
dažādas tikšanās un viedokļu 
apmaiņas, kuras norisinājušās Eiropas 
vēsturē. Šī izstāde ir interaktīva, un 
tajā ir iekļautas rotaļas un aptaustāmi 
eksponāti, tādējādi vēršot sarežģītos 
vēstures procesus izklaidējošā un 
atmiņā paliekošā piedzīvojumā.

Izstāde sākas ar interaktīvu instalāciju 
„Kur Eiropā mēs esam?”. Tajā apskatīti 
tie apmeklētāju ikdienas dzīves 

aspekti, kuri neiekļaujas fiziskās vai 
kultūras noteiktās robežās. Atbildes tiks 
kopīgotas tiešsaistē, un rezultātā tiks 
sagatavota un izstādīta jauna Eiropas 
karte!

Apmeklētāji vispirms varēs atklāt, kā 
eiropieši vienmēr ir ceļojuši un tikušies 
cits ar citu, lai apmainītos precēm, 
karotu, apspriestu līgumus un dalītos 
zināšanās.

Nākamais apskates objekts ir iekārtots 
kā māja ar vairākām istabām, kurās 
izstādīto eksponātu izcelsme sakņojas 
dažādās kultūrās, un tajā var spēlēt 
spēles, skatīties filmas, smaržot smaržas 
vai ieritināties gultā.

MĀCĪŠANĀS UN 
IZGLĪTOŠANA

Eiropas Vēstures namā ir gaidīti visi 
interesenti. Tas sniedz apmeklētājiem 
informāciju, liek iedziļināties 
dažādos jautājumos un padomāt, 
taču vissvarīgākais — tas ļauj uzdot 
jautājumus. Muzeja piedāvātais 
mācību materiāls ir veidots, vadoties 
no Eiropas skatupunkta un pētot 
vēsturisko atmiņu, dažādas pieredzes 
un visu to, kas ir kopīgs Eiropas 
tautām, kā arī to, kā šie aspekti ir 
saistīti ar mūsdienām.

Muzejs piedāvā plašu resursu 
un pasākumu klāstu skolēniem, 
pieaugušajiem un ģimenēm. Tajā 
notiek gan diskusijas, gan semināri, 
un ir pieejami gan skolēnu aktivitāšu 
komplekti, gan ģimenei paredzēti 
maršruti — katrs var atrast sev ko 
piemērotu gan uz vietas muzejā, 
gan tiešsaistē.

PASTĀVĪGĀ IZSTĀDE

Eiropas Vēstures nama centrā ir 
pastāvīgā izstāde — aizraujošs un 
pārdomas raisošs ceļojums Eiropas 
pagātnē.

Izstādes sākumā uzmanība pievērsta 
Eiropas kultūrvēsturiskajam 
mantojumam un senajām saknēm — 
no mīta par Eiropu līdz atšķirīgajām 
izpratnēm par to, atmiņām par 
kopīgajām tradīcijām, sasniegumiem, 
kā arī konfliktiem.

Izstādes turpinājumā ir apskatāms 
vēstījums par Eiropas dinamisko 
attīstību līdz 19. gadsimtam, šajā laikā 
piedzīvojot lielas pārmaiņas politikā, 
ekonomikā, sabiedrībā un kultūrā. 

Šajā laikā radās un izplatījās gan tādas 
revolucionāras idejas kā cilvēktiesību 
un pilsoņtiesību jēdzieni, gan tādi 
aizraujoši tehnikas sasniegumi kā 
pirmās kinofilmas, fotogrāfija un 
dzelzceļš.

Tomēr šiem panākumiem un 
ekspansijai bija arī negatīvie 
aspekti — Eiropas sasniegumus 
draudēja aizēnot sociālā spriedze, 
nevienlīdzība un valstu savstarpējā 
sāncensība. Izstādē parādīts, kā šīs 
pārmaiņas ietekmēja tā laika  
cilvēku dzīvi.

Kāpinoties spriedzei, saspīlētās 
attiecības 20. gadsimtā izvērsās karā. 
Izstāde parādīs 20. gadsimta pirmajā 

pusē notikušo sabrukumu — gan 
katastrofisko Pirmo pasaules karu, gan 
Otrā pasaules kara bezdibeni, kurā 
pasaule ieslīga 20 gadus pēc tam.

Pēc tam izstāde pievēršas izmaiņām 
pēckara Eiropā, kad divas lielvaras 
tajā bija noteikušas savas ietekmes 
zonas, nodalot tās ar Dzelzs 
priekškaru. Tomēr līdztekus atzinību 
sāka gūt idejas par mūsu kontinenta 
miermīlīgu nākotni, ko palīdzētu 
veidot pārvalstiskas organizācijas. 
Apmeklētāji uzzinās, kā Rietumeiropā 
tika realizēta Eiropas integrācijas ideja.

Tālāk izstāde pievēršas laikposmam, 
kurā panīka Rietumvalstu pēckara 
ekonomikas uzplaukums un saira 

komunistiskajās valstīs valdošie 
režīmi. Šo pārmaiņu kulminācija bija 
Berlīnes mūra krišana 1989. gadā, ar ko 
noslēdzās 40 gadus ilgais laikposms, 
kurā kontinents bija sadalīts.

Tuvāk izstādes beigām apmeklētāji 
varēs apskatīt un izprast to, cik ļoti 
Eiropas vēsture ir ietekmējusi mūs visus.

Pašās izstādes beigās apmeklētāji 
tiks aicināti pārdomāt par mūsdienu 
izaicinājumiem, ņemot vērā izstādē 
apskatīto.


