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DARBO LAIKAS

Pirmadieniais  13.00–18.00

Antradieniais–penktadieniais  9.00–18.00

Šeštadieniais–sekmadieniais  10.00–18.00

EUROPOS ISTORIJOS NAMAI 

Unikali nuolatinė paroda

Metinės laikinosios parodos

Mokomosios programos mokykloms, 
šeimoms ir grupėms

Speciali interneto svetainė

Įvairių kultūros renginių kalendorius

Kavinė ir parduotuvė

Kitų lankytinų Europos Parlamento  
vietų papildymas

NAMAI, TURINTYS ISTORIJĄ

Europos istorijos namai įsikūrę Leopoldo 
parke esančiame G. Eastmano pastate.

Projekto vietą išrinko Europos 
Parlamentas, kai apie šią iniciatyvą savo 
2007 m. inauguracijos kalboje paskelbė 
Pirmininkas Hansas-Gertas Pötteringas.

Pastatas iškilo 1934–1935 m. Jame buvo 
atidaryta stomatologijos klinika vaikams 
iš neturtingų šeimų. Klinikos statyba 
buvo finansuojama JAV verslininko ir 
filantropo, fotoaparato „Kodak“ išradėjo 
G. Eastmano lėšomis.

Buvusios klinikos laukiamasis buvo 
projektuojamas galvojant apie 
mažuosius jos lankytojus: jis buvo 

dekoruotas spalvingais gyvūnų – 
prancūzų rašytojo Jeano de la Fontaine'o 
pasakėčių herojų – paveikslais.

Šie piešiniai, kuriuos drobėje sukūrė 
belgų menininkas Camille'is Barthélémy, 
buvo kruopščiai restauruoti ir yra 
eksponuojami lankytojams.

Originalus 4-ojo dešimtmečio „Art Deco“ 
stiliaus pastatas buvo renovuotas ir 
išplėstas: jį papildė šiuolaikiškas atriumas 
ir nauji nuolatinei parodai skirti aukštai.

Europos istorijos namai – tai naujas 
muziejus, veikiantis Briuselio Europos 
kvartale, Leopoldo parke, šalia 
pagrindinės Europos Parlamento 
būstinės.

Pagrindinis muziejaus tikslas – suteikti 
savo lankytojams galimybę pažvelgti 
į žemyno istoriją iš tarptautinės 
perspektyvos, kartu įsigilinant į Europos 
įvairovės klausimą ir daugybę istorijos 
aiškinimų. Pagrindinėje parodoje 
didžiausias dėmesys skiriamas XIX ir 
XX a. Europos istorijai; be kita ko, čia 
tyrinėjamos Europos šaknys ir išsamiai 
analizuojamas Europos integracijos 
kontekstas ir raida.

Daugiau informacijos: www.historia-europa.ep.eu
Bendros užklausos: historia@ep.europa.eu 

Darbo grupė mokymosi klausimais: historia-learning@ep.europa.eu
* Jei grupę sudaro dešimt ir daugiau asmenų, būtina rezervuoti grupės ekskursiją.
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Lankytojai bus kviečiami kritiškai 
apmąstyti Europos praeitį ir labiau 
susidomėti jos ateitimi. Muziejus 
taip pat taps mokymosi ir renginių 
centru ir, aktyviai veikdamas internete, 
ateinančiais metais plėtos savo ryšius ir 
bendruomenėms skirtas iniciatyvas.

Nuolatinė paroda, kaip ir didžioji dalis 
internetinės medžiagos, lankytojams 
bus prieinama 24-iomis kalbomis.

EUROPOS 
ISTORIJOS 
NAMAI
Naujas Europos istorijos muziejus 
Briuselio širdyje

įėjimas nemokamas Europos Parlamento projektas



LAIKINOJI PARODA 
SĄVEIKOS: ŠIMTAMETĖS 
PREKYBOS, KOVŲ IR 
VIRTUVĖS TRADICIJOS

 „Sąveikos“ atkreipia dėmesį į 
pavyzdinius momentus ir pasakoja 
apie Europos istorijai svarbius 
susidūrimus ir mainus. Ši paroda – 
dalyvaujamojo pobūdžio; joje gausu 
žaidimų ir praktinių eksponatų, 
kurie sudėtingus istorinius procesus 
paverčia pramoga ir įsimintinu 
nuotykiu.

Parodos pradžioje eksponuojama 
interaktyvi instaliacija „Savos 
Europos keliais“, kuri tyrinėja fizinėms 
sienoms ir kultūriniams apribojimams 

nepavaldžius lankytojų kasdienio 
gyvenimo aspektus. Atsakymai bus 
skelbiami internetu – taip parodoje 
siekiama sukurti naują Europos 
žemėlapį.

Visų pirma lankytojai sužinos, kaip 
europiečiai nuolat judėjo ir kaip jų keliai 
kirtosi prekiaujant, kariaujant, derantis 
dėl susitarimų ir dalijantis žiniomis.

Tuomet jie bus pakviesti apžiūrėti namų 
kambarius ir patyrinėti kultūriškai mišrų 
daugybės mus supančių daiktų pobūdį 
bei žaisti žaidimus, žiūrėti filmus, uosti 
aromatus ir pailsėti lovoje!

MOKYMASIS IR  
ŠVIETIMAS

Europos istorijos namai skirti 
visiems. Jie informuoja, skatina 
diskutuoti ir mąstyti, bet svarbiausia 
tai, kad čia lankytojai gali klausti. 
Muziejaus siūlomas mokymosi planas 
grindžiamas transeuropiniu požiūriu, 
kuriuo remiantis tyrinėjami istoriniai 
atsiminimai, skirtingos patirtys, 
Europos tautų bendrumas ir tai, ką 
visa tai reiškia šiandien.

Mes siūlome įvairiausias mokymosi 
priemones ir renginius mokykloms, 
suaugusiesiems ir šeimoms. Pokalbiai ir 
praktiniai seminarai, moksleivių veiklos 
planai ir šeimoms skirtos atradimų 
ekskursijos – kiekvienas ras kažką 
įdomaus tiek muziejuje, tiek internete.

NUOLATINĖ PARODA

Europos istorijos namų ašis yra 
nuolatinė paroda, kurioje siūloma 
įdomi, susimąstyti skatinanti kelionė 
per Europos istoriją.

Iš pradžių parodoje tyrinėjamas 
Europos paveldas ir senovės 
šaknys – nuo mito apie Europę iki 
įvairiausių būdų pažvelgti į Europą ir 
prisiminimų apie bendras tradicijas, 
laimėjimus bei konfliktus.

Tuomet parodoje pasakojama 
apie stulbinamą Europos pažangą 
kelyje į šiuolaikinę XIX a. erą, 
vykstant didiesiems pokyčiams 
politinėje, ekonominėje, socialinėje 
ir kultūrinėje srityse. Greta tokių 

naujovių, kaip pirmasis kinas, 
fotografija ir geležinkeliai, suklestėjo 
revoliucinės žmogaus ir pilietinių 
teisių idėjos.

Tačiau tamsioji šios sėkmės ir plėtros 
pusė buvo socialinė įtampa, nelygybė 
ir tarptautinis konkuravimas, grasinę 
nustelbti Europos laimėjimus. 
Lankytojai sužinos, kaip šie pokyčiai 
paveikė to meto žmonių gyvenimą.

Minėtoji įtampa leido subręsti 
konfliktui, kuris sprogo kitą šimtmetį. 
Lankytojai supras, kaip viskas griuvo 
pirmojoje XX a. pusėje Europai 
panirus į I pasaulinio karo katastrofą, 
o po dvidešimties metų – kritus į II 
pasaulinio karo bedugnę.

Tada parodoje pristatomas gerokai 
pasikeitęs politinis kraštovaizdis, kai 
Europa buvo atsidūrusi tarp dviejų 
pokario supervalstybių ir padalyta 
geležinės uždangos. Vis dėlto tuo pat 
metu suklestėjo taikios viršvalstybinės 
žemyno ateities idėjos. Lankytojai 
išvys, kaip Europos integracija tapo 
tikrove Vakarų Europoje.

Toliau parodoje tyrinėjamas 
laikotarpis, kuriuo sušlubuoja Vakarų 
valstybių pokario ekonomika ir ima 
skeldėti komunistiniai režimai. Šių 
pokyčių kulminacija – Berlyno sienos 
griūtis 1989 m. ir įveiktas 40 metų 
trukęs žemyno padalijimas.

Parodos pabaigoje lankytojas pamatys 
ir supras, kad Europos istorija yra 
nepaprastai paveikusi mus visus.

Pagaliau visi bus kviečiami ir raginami 
apmąstyti šių laikų iššūkius atsižvelgiant 
į tai, kas pamatyta parodoje.


