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KUĆA EUROPSKE POVIJESTI 

Jedinstveni stalni postav

Godišnje privremene izložbe

Edukacijski programi za škole, obitelji  
i grupe

Internetska stranica

Bogat program kulturnih događanja

Kafić i trgovina

Informacije o drugim prostorijama za 
posjetitelje Europskog parlamenta

KUĆA S PRIČOM

Kuća europske povijesti smještena je 
u zgradi Eastman u Parku Léopold.

Europski parlament odabrao je tu 
lokaciju za provedbu projekta nakon 
što je bivši predsjednik Hans-Gert 
Pöttering pokrenuo inicijativu 
tijekom svog inauguracijskog govora 
2007. godine.

Zgrada je sagrađena tijekom 1934. 
i 1935. za potrebe stomatološke 
klinike za siromašnu djecu, a njezina 
je izgradnja financirana donacijom 
američkog biznismena i filantropa 
Georgea Eastmana, izumitelja 
fotoaparata Kodak.

Pri izvornom uređenju čekaonice u klinici 
vodilo se računa o mladim posjetiteljima. 
Stoga njezine zidove krase šaroliki prikazi 
životinja iz basni francuskog pisca Jeana 
de la Fontainea.

Riječ je o platnima belgijskog umjetnika 
Camillea Barthélémyja koja su brižno 
restaurirana i u kojima posjetitelji mogu 
uživati.

Prvobitna zgrada u stilu art decoa iz 
tridesetih godina 20. stoljeća renovirana 
je i proširena na moderni atrij i nove 
katove za stalni postav.

Kuća europske povijesti novi 
je muzej smješten u briselskoj 
europskoj četvrti, u Parku Léopold, 
u neposrednoj blizini Europskog 
parlamenta.

U muzeju se prije svega 
transnacionalnim pristupom 
posjetiteljima želi omogućiti da se 
upoznaju s poviješću Europe, ali i s 
njezinom raznolikošću i različitim 
tumačenjima povijesti. U stalnom 
postavu naglasak je na europskoj 
povijesti 19. i 20. stoljeća, no 
jednaka se pozornost posvećuje i 
europskim korijenima i detaljnom 
istraživanju konteksta i razvoja 
europske integracije.

Više informacija na: www.historia-europa.ep.eu
Za općenita pitanja obratite nam se na: historia@ep.europa.eu 

Tim zadužen za nastavne aktivnosti: historia-learning@ep.europa.eu
* Za grupe od 10 ili više posjetitelja posjet je potrebno rezervirati.
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Posjetitelje želimo potaknuti na kritičko 
razmišljanje o europskoj povijesti. Želja 
nam je i da se više angažiraju u njezinoj 
budućnosti. Muzej će biti i centar za 
učenje i događanja. Tijekom sljedećih 
godina bit će vrlo aktivan na internetu 
kako bi se približio građanima i postao 
prepoznatljiv.

Stalni postav kao i većina internetskog 
sadržaja posjetiteljima će biti dostupni 
na 24 jezika.

KUĆA 
EUROPSKE 
POVIJESTI
Novi muzej europske povijesti
u samom središtu Bruxellesa

Ulaz slobodan Projekt Europskog parlamenta



PRIVREMENA IZLOŽBA 
„INTERAKCIJE – STOLJEĆA 
TRGOVANJA, RATOVANJA I 
STVARANJAˮ

Na izložbi „Interakcije“ ističu se bitni 
trenuci i predstavljaju priče o susretima 
i razmjenama u europskoj povijesti. 
Izložba omogućuje posjetiteljima da 
sudjeluju u brojnim igrama i koriste 
interaktivne izloške, čime složeni 
povijesni procesi postaju zabavno i 
nezaboravno iskustvo.

Izložba počinje interaktivnom 
instalacijom nazvanom „Stopama moje 
Europeˮ kojom se istražuju iskustva u 
svakodnevici posjetitelja koja pomiču 
fizičke i kulturne granice. Odgovori će 
biti objavljeni na internetu kako bi se na 
izložbi stvorila nova karta Europe!

Posjetitelji će najprije otkriti da su se 
Europljani oduvijek kretali i susretali 
kako bi trgovali, ratovali, pregovarali ili 
dijelili znanje.

Zatim će prolaziti prostorijama kuće 
i istraživati kulturnu raznolikost 
brojnih stvari koje nas okružuju, igrati 
igre, gledati filmove, osjećati mirise i 
odmarati se na ležaju!

UČENJE I OBRAZOVANJE

Kuća europske povijesti mjesto je za sve. 
To je mjesto informiranja, mjesto koje 
potiče na preispitivanje i promišljanje, 
ali ponajprije mjesto koje posjetitelju 
omogućuje postavljanje pitanja. U 
edukacijskoj se ponudi muzeja kroz 
transeuropsku prizmu promatraju 
povijesna sjećanja i različita iskustva te 
se prati nit koja povezuje narode Europe 
i njihov utjecaj na našu sadašnjost.

Nudimo cijeli niz materijala i događanja 
namijenjenih učenicima, odraslim 
posjetiteljima i obiteljima: od razgovora 
i radionica, paketa aktivnosti za učenike 
do obiteljske staze otkrivanja. U muzeju 
i na internetu ima za svakog ponešto.

STALNI POSTAV

U samom središtu Kuće europske 
povijesti stalni je postav koji 
omogućuje angažirano putovanje 
europskom poviješću koje potiče na 
razmišljanje.

Na početku, izložba je posvećena 
europskoj baštini i drevnim korijenima, 
od mita o Europi do različitih načina na 
koji promatramo Europu i sjećanja na 
zajedničku tradiciju i postignuća, ali i 
poteškoće.

Izložba se nastavlja europskim snažnim 
napretkom prema modernom dobu 
u 19. stoljeću, kad dolazi do velikih 
političkih, gospodarskih, društvenih i 
kulturnih promjena. Revolucionarne 
ideje o ljudskim i građanskim pravima 

doživjele su procvat, a osim toga, došlo 
je do uzbudljivih izuma poput prvih 
filmova, fotografije i željeznice.

No postojala je i tamna strana tog 
uspjeha i ekspanzije jer su društvene 
napetosti, nejednakosti i međunarodno 
suparništvo zamalo zasjenili europska 
postignuća. Posjetitelji će otkriti kako 
su te promjene utjecale na živote ljudi u 
tom razdoblju.

Napetosti su rasle zbog čega je u 
narednom stoljeću došlo do eskalacije 
sukoba. Posjetitelji će shvatiti kako je 
u prvoj polovini 20. stoljeća došlo do 
raspada cijelog sustava. Europa se našla 
u strahotama Prvog svjetskog rata, a 20 
godina kasnije bila je gurnuta u ponor 
Drugog svjetskog rata.

Naglasak izložbe potom se 
premješta na bitno promijenjenu 
političku kartu, na kojoj je Europa, 
podijeljena Željeznom zavjesom, 
stiješnjena između dvije poslijeratne 
supersile. U isto su se vrijeme počele 
rađati ideje o mirnoj nadnacionalnoj 
budućnosti kontinenta. Posjetitelji 
će saznati kako je europska 
integracija postala stvarnost u 
zapadnoj Europi.

Izložba se nastavlja istraživanjem 
razdoblja u kojem su poletna 
poslijeratna gospodarstva 
posustala, a komunistički su se 
režimi počeli urušavati. Te su 
promjene kulminirale rušenjem 
Berlinskog zida 1989. i krajem 
40-godišnje podjele kontinenta.

Pred kraj izložbe posjetitelji će 
vidjeti i shvatiti koliko je europska 
povijest utjecala na sve nas.

Izložba završava pozivom svim 
posjetiteljima da na temelju svojih 
utisaka razmisle o izazovima 
današnjice.


