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Unikaalne püsinäitus

Igal aastal ajutised näitused

Õppeprogrammid koolidele, peredele ja 
külastajarühmadele

Sisukas veebisait

Mitmekesine kultuuriürituste kava

Kohvik ja pood

Hea täiendus Euroopa Parlamendi teistele 
külastusobjektidele

AJALOOGA MAJA

Euroopa Ajaloo Maja asub Leopoldi 
pargis nn Eastmani hoones.

Selle koha valis välja Euroopa Parlament. 
Euroopa Ajaloo Maja rajamise idee esitas 
2007. aastal oma ametisseastumise kõnes 
parlamendi tollane president Hans-Gert 
Pöttering.

Eastmani hoone ehitati aastatel 
1934–1935 puudustkannatavate laste 
hambaravikliinikuks. Ehituseks vajaliku 
raha annetas USA ärimees ja filantroop, 
Kodaki fotoaparaadi leiutaja George 
Eastman.

Kunagine Eastmani kliiniku ooteruum 
oli kujundatud lastele: seda kaunistasid 
värvikad seinamaalid Prantsuse 

valmikirjaniku Jean de La Fontaine’i 
teostest tuntud loomade kujutistega.

Need Belgia kunstniku Camille 
Barthélémy maalitud pildid on nüüd 
hoole ja armastusega ennistatud ning 
uuesti välja pandud.

1930. aastate Art déco stiilis hoonet 
on renoveeritud ja laiendatud. Juurde 
on ehitatud aatrium ja lisakorrused 
püsinäituse tarbeks.

Euroopa Ajaloo Maja on uus muuseum, 
mis asub Brüsseli Euroopa kvartalis 
Leopoldi pargis (Parc Léopold) Euroopa 
Parlamendi hoonete lähedal.

Muuseumi peamine eesmärk on näidata 
Euroopa riikide ajalugu ning ühtlasi 
rõhutada Euroopa mitmekesisust 
ja ajaloo tõlgenduste paljusust. 
Püsinäitus keskendub Euroopa 19. ja 
20. sajandi ajaloole, kuid toob välja ka 
Euroopa juured ning selgitab Euroopa 
integratsiooni tausta ja arengukäiku.

Külastajat ärgitatakse kriitiliselt Euroopa 
minevikku hindama ja ka tulevikku 
vaatama. Euroopa Ajaloo Maja soov on 
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kujuneda ka õppe- ja ürituskeskuseks, 
näidata end mitmekülgselt ka internetis 
ning laiendada järk-järgult oma 
tegevushaaret ja nähtavust ühiskonnas.

Püsinäituse tekstid ja enamik 
internetimaterjale on külastajale 
kättesaadavad 24 keeles.

EUROOPA 
AJALOO 
MAJA
Uus Euroopa ajaloo muuseum Brüsseli 
südalinnas

Sissepääs tasuta Euroopa Parlamendi projekt



EAJUTINE NÄITUS 
„VASTASMÕJUD. 
KAUBELDES, SÕDIDES JA 
LUUES LÄBI SAJANDITE“

 „Vastasmõjude“ nime kandval näitusel 
tutvustatakse tähelepanuväärseid 
seiku ja õpetlikke lugusid, mis 
näitavad eurooplaste kokkupuuteid 
ja vastastikuseid mõjutusi läbi 
aegade. Mitmesugused mängud 
ja interaktiivsed eksponaadid 
võimaldavad näituse külastajal  
asuda asjaosalise rolli ning  
aktiivselt kaasa lüüa.

Näituse juhatab sisse interaktiivne 
seade „Euroopas jälgi ajades“. Selle 
abil uuritakse külastajalt, millised asjad 
tema igapäevases elus toimivad riigi- 

ja kultuuripiiridest hoolimata. Vastused 
tehakse internetis kõigile nähtavaks ja 
näitusel koostatakse nende põhjal uus 
Euroopa kaart.

Näitusel kogeb külastaja, et 
eurooplased on alati ringi liikunud 
ja üksteisega kokku puutunud, olgu 
kaubeldes, sõdides, läbirääkimisi 
pidades või teadmisi vahetades.

Pärastpoole saab külastaja läbi käia 
ühe kodu eluruumid, kus peaks selgelt 
näha olema paljude meie igapäevaste 
esemete kultuuriline segapäritolu ja 
-olemus. Siin võib mänge mängida, 
filme vaadata, parfüüme nuusutada ja 
voodisse pikali heita!

ÕPPIMINE JA HARIDUS

Euroopa Ajaloo Majja on teretulnud 
kõik. Ringkäik meie majas annab 
teadmisi, ärgitab kahtlema ja järele 
mõtlema, eelkõige annab aga 
külastajale võimaluse küsimusi 
esitada. Euroopa ajaloo sündmusi ja 
rahvaste ajaloolist mälu, lahknevaid 
kogemusi, ühiseid mälestusi ja nende 
seoseid tänapäevaga näidatakse siin 
üleeuroopalisest vaatenurgast.

Euroopa Maja pakub laias 
valikus õppematerjali ja üritusi 
nii kooliõpilastele kui ka 
täiskasvanutele ja lastega peredele. 
Ettekanded ja seminarid, köitvad 
harjutused õpilastele, avastusretked 
peredele – maja külastades ja 
veebisaiti sirvides peaks igaüks 
endale sobiva ja meelepärase 
tegevuse leidma.

PÜSINÄITUS

Euroopa Ajaloo Maja keskne osa on 
püsinäitus. See on haarav ja mõtlema 
ärgitav rännak läbi Euroopa ajaloo.

Näituse alguses tuletatakse meelde 
Euroopa pärandit ja iidseid juuri – 
müüti printsess Europest, erinevaid 
arusaamu Euroopast ning ühiste 
traditsioonide ja saavutuste, aga ka 
ebaõnnestumiste jälgi.

Edasi näidatakse Euroopa kiiret 
arengut 19. sajandil – suurte 
poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete 
ja kultuuriliste muutuste ajastul. See 
oli aeg, kui hakati väärtustama inim- ja 
kodanikuõigusi, kui sündisid film ja 
fotograafia, kui rajati raudteed.

Ent medalil oli ka teine külg. 
Euroopa saavutusi varjutasid 
sotsiaalsed pinged, ebavõrdsus ja 
rahvusvahelised vastuolud. Näitusel 
on näha, kuidas need muutused 
inimeste elu mõjutasid.

Kasvavad pinged tekitasid tohutu 
konfliktiohu ja uuel sajandil 
vallandusidki suured sõjad. Näitus 
annab ettekujutuse sellest, kuidas 
kaks maailmasõda 20. sajandi 
esimesel poolel Euroopat lõhkusid.

Väljapaneku järgmine osa näitab juba 
raudse eesriidega poolitatud Euroopa 
poliitilist maastikku, mille vormisid 
Teise maailmasõja järel üliriikideks 
tõusnud USA ja Nõukogude Liit. 

Samal ajal hakkasid aga uuesti 
idanema rahumeelse riikide- ja 
rahvusteülese Euroopa loomise 
mõtted. Lääne-Euroopas hakati 
Euroopa integratsiooni ideed  
teoks tegema. 

Näitus valgustab ka aega, 
kui Lääne-Euroopa riikide 
majanduse sõjajärgsete aastate 
kasvuhoog rauges ja Ida-Euroopa 
kommunistlikud režiimid kõikuma 
lõid. Nende muutuste sümboolne 
kõrgpunkt oli Berliini müüri 
langemine 1989. aastal. Euroopa 
lõhestatuse ajastu, mis oli kestnud 
40 aastat, jõudis lõpule.

Näituse viimane osa selgitab, 
kuidas ja kui palju on Euroopa 
ajalugu meid kõiki mõjutanud.

Lõpetuseks ärgitatakse külastajat 
näitusel nähtu põhjal mõtlema 
tänastele probleemidele.


