
NAPLÁNUJTE SI PROHLÍDKU *

Dům evropských dějin
Rue Belliard / Belliardstraat 135
1000 Brussels
Belgie

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí  13:00–18:00

Úterý až pátek  9:00–18:00

Sobota a neděle  10:00–18:00

DŮM EVROPSKÝCH DĚJIN 

Jedinečná stálá expozice

Každoročně pořádané dočasné výstavy

Vzdělávací programy pro školy, rodiny a 
skupiny

Specializovaná internetová stránka

Rozmanitá nabídka kulturních akcí během 
roku

Kavárna a prodejna

Doplněk k ostatním návštěvnickým 
centrům Evropského parlamentu

DŮM S HISTORIÍ

Dům evropských dějin je projektem 
Evropského parlamentu, který v 
roce 2007 inicioval jeho tehdejší 
předseda Hans-Gert Pöttering ve svém 
inauguračním projevu.

Jako umístění muzea zvolil Evropský 
parlament historickou budovu bývalé 
Eastmanovy zubní kliniky v Leopoldově 
parku v Bruselu.

Tato budova byla postavena v letech 
1934 až 1935 a sloužila jako zubní klinika 
pro chudé děti, kterou financoval 
americký podnikatel a filantrop George 
Eastman, vynálezce fotoaparátu Kodak.

Původní čekárna kliniky měla odpovídat 
potřebám dětských pacientů. Stěny 
byly proto vyzdobeny barevnými 
obrazy znázorňujícími zvířata z bajek 
francouzského spisovatele Jeana de la 
Fontaina.

Tyto obrazy, které vytvořil belgický 
malíř Camille Barthélémy na textilu, byly 
pečlivě zrestaurovány a zpřístupněny 
návštěvníkům.

Původní budova z 30. let 20. století ve 
stylu art deco byla zrekonstruována a 
rozšířena o moderní atrium a další patra, 
v nichž se nachází stálá expozice.

Dům evropských dějin je nové 
muzeum umístěné v Leopoldově 
parku v Evropské čtvrti v Bruselu 
poblíž hlavních budov Evropského 
parlamentu.

Muzeum představuje dějiny tohoto 
kontinentu z nadnárodní perspektivy 
a z tohoto úhlu pohledu zkoumá i 
rozmanitost Evropy a různé výklady 
její historie. Stálá expozice bude 
zaměřena zejména na evropské 
dějiny 19. a 20. století. Bude se ovšem 
zabývat i kořeny tohoto světadílu a 
podrobně rozebere souvislosti a vývoj 
evropské integrace.

Expozice návštěvníky vybídne k 
tomu, aby se kriticky zamýšleli nad 
minulostí Evropy a více se zapojili 

Další informace: www.historia-europa.ep.eu
Všeobecné informace: historia@ep.europa.eu 

Vzdělávací tým: historia-learning@ep.europa.eu
* Pro skupiny deseti a více osob je nutná rezervace.
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i do formování její budoucnosti. 
Muzeum bude také fungovat jako 
centrum pro vzdělávací a osvětové 
akce a svou činnost bude intenzivně 
rozvíjet i prostřednictvím internetu. V 
nadcházejících letech se tak bude snažit 
rozšiřovat svůj okruh působnosti a 
pronikat do povědomí širší veřejnosti.

Stálá expozice, stejně jako většina 
materiálů na internetu, bude 
návštěvníkům k dispozici ve 24 jazycích.

DŮM 
EVROPSKÝCH 
DĚJIN
Nové muzeum evropských dějin  
v srdci Bruselu

vstup volný Projekt Evropského parlamentu



DOČASNÁ VÝSTAVA 
„INTERAKCE – STALETÍ 
OBCHODU, VÁLEK A 
TVOŘENÍ“

 „Interakce“ líčí význačné okamžiky a 
objevné příběhy setkávání a výměn v 
evropských dějinách. Tato interaktivní 
výstava nabízí hry a praktické exponáty, 
které promění složitý dějinný vývoj v 
zábavný a nezapomenutelný zážitek.

Výstava začíná interaktivní instalací 
nazvanou „Po stopách mé Evropy“, která 
se dívá na každodenní život návštěvníků 
a odhaluje v něm prvky odolávající 
fyzickým hranicím a kulturním rozdílům. 
Na základě odpovědí zveřejněných na 
internetu vznikne na výstavě dokonce i 
nová mapa Evropy!

Návštěvníci se nejprve seznámí s tím, 
jak Evropané neustále cestovali a 
setkávali se, aby směňovali zboží, vedli 
války, vyjednávali dohody a předávali si 
vědomosti.

Poté je výstava provede pokoji 
fiktivního domu, v němž budou moci 
poznávat kulturní provázanost řady 
věcí, které nás obklopují, zahrát si hry, 
sledovat filmy, objevovat vůně nebo si 
třeba jen poležet na posteli.

VZDĚLÁVÁNÍ A STUDIUM

Dům evropských dějin je místem pro 
všechny. Informuje, konfrontuje, vybízí k 
zamyšlení, ale především návštěvníkům 
umožňuje klást otázky. Výuková 
nabídka muzea zkoumá z celoevropské 
perspektivy to, co mají evropské národy 
společného a v čem se naopak liší, jaká 
je jejich společná i rozdílná historická 
paměť a zkušenost a jak to vše souvisí s 
naší současností.

K dispozici je široký výběr zdrojů a akcí 
pro školy, dospělé návštěvníky i rodiny. 
Přímo v muzeu i na internetu nabízíme 
besedy a workshopy, balíčky aktivit pro 
studenty či objevitelské prohlídkové 
trasy pro rodiny.

STÁLÁ EXPOZICE

Nejpodstatnější částí Domu 
evropských dějin je stálá expozice, 
která návštěvníkům nabízí poutavou 
a podnětnou cestu evropskými 
dějinami.

Počátek expozice přibližuje 
návštěvníkům evropské dědictví a 
historické kořeny Evropy. Návštěvníci 
se seznámí s mýtem o Európě a s 
různými způsoby, jak vnímat tento 
kontinent a jeho společné tradice, 
úspěchy i nesnáze tak, jak zůstaly 
zachovány v paměti.

Další část je věnována evropské 
cestě k modernitě v období velkých 
politických, hospodářských, 
společenských i kulturních změn, 

jimiž Evropa prošla v 19. století. Vedle 
novinek, které přinesl technický 
pokrok, jako byly první filmy, 
fotografie a železnice, se v této době 
rozvíjely také revoluční myšlenky 
lidských a občanských práv.

Projevily se však i stinné stránky 
úspěchu a expanze – rozvoj Evropy 
začínalo ohrožovat sociální napětí, 
nerovnost a soupeření mezi 
jednotlivými mocnostmi. Návštěvníci 
se dozvědí, jak se tyto změny projevily 
v životech lidí v tehdejší Evropě.

Sílící napětí přerostlo v enormní 
hrozbu konfliktu, který nakonec v 
následujícím století vypukl. Expozice 
ukazuje pohnuté dějiny první 
poloviny 20. století, kdy Evropa prošla 

nejprve hrůzami první světové války, 
aby se o dvacet později ocitla uprostřed 
nového konfliktu děsivých rozměrů – 
druhé světové války. 

Následující část zavede návštěvníky do 
naprosto jiného politického prostředí: 
do doby, kdy se Evropa, rozdělená 
železnou oponou, ocitla v kleštích dvou 
poválečných velmocí. Současně se však 
začala prosazovat myšlenka mírové 
budoucnosti kontinentu na základě 
nadnárodní spolupráce. Návštěvníci 
mohou sledovat, jak se evropská 
integrace stala v západní Evropě 
skutečností.

Další část expozice ukazuje období, 
kdy prosperující západní ekonomiky 
stagnovaly a komunistické režimy se 

začínaly hroutit. Tyto změny vyvrcholily 
pádem Berlínské zdi roku 1989 a 
spojením čtyřicet let rozděleného 
kontinentu.

V závěrečné části expozice návštěvníci 
uvidí, do jak velké míry nás historie 
Evropy vlastně ovlivnila.

Každý bude mít příležitost zamyslet se 
nad tím, jakým výzvám v současnosti 
čelíme, a to v kontextu právě zhlédnuté 
výstavy. 


