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DAR L-ISTORJA EWROPEA 

Wirja permanenti unika

Wirjiet temporanji annwali

Programmi ta' tagħlim għall-iskejjel,  
il-familji u l-gruppi

Website maħsuba apposta

Kalendarju ta' avvenimenti kulturali varjat

Kafetterija u ħanut

Dar li tikkomplementa l-faċilitajiet l-oħra 
tal-Parlament Ewropew għall-viżitaturi

DAR BI STORJA

Dar l-Istorja Ewropea tinsab fil-binja 
Eastman, f'Parc Léopold.

Dan il-post intgħażel mill-Parlament 
Ewropew għall-proġett wara li l-ex 
President Hans-Gert Pöttering nieda 
l-inizjattiva fid-diskors inawgurali 
tiegħu fl-2007.

Il-binja Eastman inbniet fl-1934-35 
biex tospita klinika dentali għat-tfal 
żvantaġġati, iffinanzjata b'għotja 
mingħand in-negozjant u filantropu 
Amerikan George Eastman, l-inventur 
tal-kamera Kodak.

Is-sala oriġinali tal-klinika fejn it-tfal 
kienu jistennew biex jidħlu għand id-
dentist kienet ġiet iddisinjata b'mod li 

tiġbed lit-tfal, u kienet imżejna b'pitturi 
mlewna ta' annimali mill-ħrejjef tal-awtur 
Franċiż Jean de la Fontaine.

Dawn ix-xbihat, maħduma fuq id-drapp 
mill-artist Belġjan Camille Barthélémy, 
issa ġew irrestawrati bir-reqqa u jinsabu 
għall-wiri għall-viżitaturi.

Il-bini Art Deco oriġinali tat-tletinijiet tas-
seklu 20 ġie rinnovat u estiż biex jinkludi 
atriju modern u sulari ġodda għall-wirja 
permanenti.

Dar l-Istorja Ewropea hija mużew li 
jinsab fil-kwartier Ewropew ta' Brussell, 
f'Parc Léopold, ħdejn is-sede ċentrali 
tal-Parlament Ewropew.

L-ambizzjoni ewlenija tal-mużew hija 
li l-viżitaturi jingħataw l-opportunità li 
jitgħallmu dwar l-istorja tal-kontinent 
permezz ta' approċċ transnazzjonali li 
jesplora wkoll id-diversità tal-Ewropa u 
l-ħafna interpretazzjonijiet tal-istorja. 
Il-fokus ewlieni tal-wirja permanenti hu 
fuq l-istorja Ewropea tas-sekli 19 u 20, 
filwaqt li jeżamina wkoll l-għeruq tal-
Ewropa u jesplora fid-dettall il-kuntest u 
l-evoluzzjoni tal-integrazzjoni Ewropea.

Għal aktar tagħrif: www.historia-europa.ep.eu
Mistoqsijiet ġenerali: historia@ep.europa.eu 

Tim pedagoġiku: historia-learning@ep.europa.eu
* Għal gruppi ta' 10 jew iżjed iridu jsiru 
prenotazzjonijiet ta' grupp
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Il-viżitaturi se jkunu mistiedna biex 
jirriflettu b'mod kritiku dwar il-passat 
tal-Ewropa u jsiru aktar involuti 
fil-ġejjieni tagħha. Il-mużew se jkun 
ukoll ċentru għat-tagħlim u għall-
avvenimenti u, flimkien ma' preżenza 
qawwija online, se jiżviluppa l-preżenza 
u l-komunikazzjoni tiegħu fil-komunità 
fis-snin li ġejjin.

Il-wirja permanenti se tkun disponibbli 
għall-viżitaturi f'24 lingwa, kif se tkun 
ukoll il-biċċa l-kbira tal-offerta online.

DAR 
L-ISTORJA 
EWROPEA
Mużew ġdid tal-istorja Ewropea
fil-qalba ta' Brussell

dħul b'xejn Proġett tal-Parlament Ewropew



WIRJA TEMPORANJA 
‘INTERAZZJONIJIET –  
SEKLI TA' KUMMERĊ,  
TAQBID U ĦOLQIEN’

 ‘Interazzjonijiet’ tixħet id-dawl fuq 
mumenti eżemplari u stejjer sinifikanti 
ta' laqgħat u skambji fl-istorja 
Ewropea. Din il-wirja hija esperjenza 
parteċipattiva, ippakkjata b'logħob 
u oġġetti li tista' taqbadhom b'idejk, 
li jibdlu proċessi storiċi kumplessi 
f'esperjenzi memorabbli u ta' 
divertiment.

Il-wirja tibda b'installazzjoni interattiva 
li ġġib l-isem ta' ‘Nintraċċa lill-Ewropa 
tiegħi’; din l-installazzjoni tesplora 
dawk l-affarijiet fil-ħajja ta' kuljum 

tal-viżitaturi li jisfidaw il-konfini fiżiċi 
u l-fruntieri kulturali. It-tweġibiet se 
jiġu ppubblikati online biex tinħoloq 
mappa ġdida tal-Ewropa fil-wirja!

L-ewwel, il-viżitaturi se jiskopru kif 
l-Ewropej ilhom b'mod kostanti 
jiċċaqilqu minn post għall-ieħor 
u jiltaqgħu biex jagħmlu skambju 
ta' merkanzija, jiġġieldu gwerer, 
jinnegozjaw ftehimiet u jaqsmu 
informazzjoni bejniethom.

Imbagħad se jkunu mistiedna jżuru 
l-kmamar ta' dar biex jesploraw 
in-natura kulturalment imħallta tal-
ħafna affarijiet li jinsabu madwarna u 
jilagħbu logħob, jaraw films, ixommu 
fwejjaħ u jistrieħu fuq sodda!

TAGĦLIM U EDUKAZZJONI

Dar l-Istorja Ewropea hija post għal 
kulħadd. Tinforma, tisfida, tirrifletti, 
iżda fuq kollox tħalli lill-viżitatur jistaqsi 
mistoqsijiet. Ir-riżorsi tat-tagħlim tal-
mużew għandhom perspettiva trans-
Ewropea li tesplora l-memorji storiċi, 
l-esperjenzi diversi u l-bażi komuni 
tal-popli tal-Ewropa, u l-mod kif dawn 
jirrelataw mal-ġurnata tal-lum.

Aħna noffru firxa wiesgħa ta' riżorsi u 
avvenimenti għal udjenzi li jvarjaw minn 
skejjel sa adulti u familji. Minn taħditiet 
sa sessjonijiet ta' ħidma, minn pakketti 
ta' attivitajiet għall-istudenti sa vjaġġi 
ta' skoperta għall-familja, hemm xi ħaġa 
għal kulħadd, kemm fuq il-post kif  
ukoll online.

IL-WIRJA PERMANENTI

Fil-qalba tad-Dar l-Istorja Ewropea 
tinsab wirja permanenti li toffri 
vjaġġ tul l-istorja Ewropea li jqanqal 
l-interess u r-riflessjoni.

Fl-ewwel parti, il-wirja tesplora 
l-wirt tal-Ewropa u l-għeruq antiki 
tagħha, mill-mit ta' Ewropa għall-
modi differenti ta' kif wieħed jista' 
jħares lejn l-Ewropa u l-memorji ta' 
tradizzjonijiet u kisbiet komuni, kif 
ukoll ta' żminijiet ta' għawġ.

Imbagħad il-wirja tirrakkonta l-istorja 
tal-progress drammatiku tal-Ewropa 
lejn il-modernità fis-seklu 19, waqt 
żmien ta' bidla kbira fil-qasam politiku, 
ekonomiku, soċjali u kulturali. Ideat 

rivoluzzjonarji tad-drittijiet umani 
u ċivili ffjorixxew flimkien ma' 
żviluppi ġodda u eċċitanti bħalma 
huma l-ewwel films, il-fotografija u 
l-ferroviji.

Madankollu, dan is-suċċess u 
din l-espansjoni kellhom laqta 
negattiva, għax it-tensjonijiet soċjali, 
l-inugwaljanzi u l-piki internazzjonali 
kienu qed jheddu li jixħtu dell iswed 
fuq il-kisbiet tal-Ewropa. Il-viżitatur se 
jiskopri kif dawn il-bidliet affettwaw 
ħajjet in-nies ta' dak iż-żmien.

Dawn it-tensjonijiet bnew potenzjal 
enormi għal kunflitt, li sploda fis-seklu 
ta' wara. Il-viżitatur se jifhem kif 
kollox ikkrolla fl-ewwel nofs tas-seklu 

20, l-ewwel meta l-Ewropa ġarrbet 
id-diżastru tal-Ewwel Gwerra Dinjija 
u mbagħad meta, għoxrin sena wara, 
niżlet fl-abbiss tat-Tieni Gwerra Dinjija.

Il-wirja mbagħad tgħaddi għall-
ambjent politiku li kien inbidel 
b'mod sinifikanti, fejn l-Ewropa wara 
l-gwerra kienet mgħaffġa bejn żewġ 
superpotenzi u kkaratterizzata mill-
firda tal-Purtiera tal-Ħadid. B'mod 
parallel, madankollu, bdew jikbru 
l-ideat ta' ġejjieni supranazzjonali 
hieni għall-kontinent. Il-viżitatur se 
jara kif l-integrazzjoni Ewropea saret 
realtà fl-Ewropa tal-Punent.

Il-wirja tkompli tesplora l-perjodu 
meta l-ekonomiji b'saħħithom 

tal-Punent ta' wara l-gwerra bdew 
imajnaw u meta r-reġimi komunisti 
bdew jisfaxxaw. Dawn il-bidliet laħqu 
l-qofol tagħhom mal-waqgħa tal-Ħajt 
ta' Berlin fl-1989, meta ngħelbet 
il-qagħda ta' kontinent li kien ilu 
maqsum għal 40 sena.

Lejn tmiem il-wirja, il-viżitatur se jara 
u jifhem kemm l-istorja tal-Ewropa 
sawritna lkoll kemm aħna.

Fl-aħħar nett, kulħadd se jkun 
mistieden u mħeġġeġ jirrifletti dwar 
l-isfidi ta' bħalissa fid-dawl ta' dak li 
jkun ra waqt il-wirja.


