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Informacije o drugih ponudbah za 
obiskovalce Evropskega parlamenta

HIŠA Z ZGODOVINO

Hiša evropske zgodovine ima svoje 
prostore v stavbi Eastman v parku 
Léopold.

Lokacijo je izbral Evropski parlament 
potem, ko je leta 2007 pobudo 
za projekt v nastopnem govoru 
predstavil tedanji predsednik 
parlamenta Hans-Gert Pöttering.

Stavba je bila zgrajena v letih 1934 
in 1935 kot zobna klinika za otroke 
iz revnejših družin, projekt pa je 
financiral ameriški poslovnež in 
filantrop George Eastman, ki je tudi 
izumitelj fotoaparata Kodak.

Prvotno čakalnico klinike so zasnovali 
z mislijo na mlado občinstvo in jo 
opremili s pisanimi podobami živali iz 
basni francoskega pisca Jeana de La 
Fontainea.

Te podobe, ki jih je na blagu ustvaril 
belgijski umetnik Camille Barthélémy, 
so bile skrbno restavrirane in so zdaj na 
ogled obiskovalcem.

Prvotna stavba v stilu art deco iz 
tridesetih let 20. stoletja je prenovljena 
in razširjena ter ima tudi sodoben atrij 
in nova nadstropja za stalno razstavo.

Hiša evropske zgodovine je nov muzej 
v evropski četrti Bruslja. Nahaja se v 
parku Léopold v neposredni bližini 
Evropskega parlamenta.

Muzej obiskovalcem v prvi vrsti ponuja 
nadnacionalni pogled na zgodovino 
evropske celine, na njeno raznolikost 
in številne interpretacije. Glavna 
tema stalne razstave je evropska 
zgodovina 19. in 20. stoletja, dotika pa 
se tudi evropskih korenin in podrobno 
predstavlja okoliščine in razvoj 
evropskega povezovanja.

Razstava bo obiskovalce spodbudila h 
kritičnemu razmišljanju o preteklosti 
Evrope in k večji angažiranosti za njeno 
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prihodnost. Muzej bo tudi prostor za 
učenje in prireditve. Njegovo dejavnost 
bo dopolnjevala močna prisotnost na 
spletu, tako da lahko pričakujemo, da 
bo v naslednjih letih prodrl v javnost in 
dosegel prepoznavnost.

Vsebine stalne razstave bodo 
obiskovalcem na voljo v 24 jezikih, prav 
tako večina spletnega gradiva.

HIŠA 
EVROPSKE 
ZGODOVINE
Nov muzej evropske zgodovinev 
središču Bruslja

vstop prost Projekt Evropskega parlamenta



ZAČASNA RAZSTAVA 
»INTERAKCIJE – STOLETJA 
TRGOVINE, BOJEV IN 
USTVARJANJA«

 »Interakcije« osvetljujejo ključne 
trenutke ter pomenljiva srečanja in 
izmenjave iz evropske zgodovine. 
Razstava je zasnovana interaktivno in 
ponuja številne igre in eksponate, ki jih 
lahko preizkusimo, z njimi pa postane 
spoznavanje zapletenih zgodovinskih 
procesov zabavna in nepozabna 
izkušnja.

Razstava se začne z interaktivno 
instalacijo Po sledeh moje Evrope, na 
kateri so predstavljene tiste stvari iz 
vsakdanjega življenja obiskovalcev, 

ki kljubujejo fizičnim in kulturnim 
mejam. Z odgovori, ki bodo objavljeni 
na spletu, bomo na razstavi lahko 
ustvarili nov zemljevid Evrope!

Obiskovalci si bodo najprej ogledali, 
kako so se Evropejci stalno selili in 
srečevali ter si pri tem izmenjevali 
blago, se bojevali, sklepali sporazume 
in med seboj delili znanje.

Nato se bodo lahko sprehodili skozi 
bivalne prostore in raziskali kulturno 
raznolikost številnih predmetov, ki 
nas obkrožajo, igrali igre, gledali filme, 
vonjali dišave in si odpočili na postelji.

UČENJE IN  
IZOBRAŽEVANJE

Hiša evropske zgodovine je namenjena 
vsem. Obiskovalce seznanja z 
informacijami, ponuja kritičen pogled 
in jih navaja na razmislek, predvsem 
pa vse skupaj vabi, da postavljajo 
vprašanja. Razpoložljivo učno gradivo je 
zasnovano na vseevropskem pristopu. 
Obravnava zgodovinski spomin, različne 
izkušnje in skupne točke evropskih 
narodov, pa tudi, kako so vsi ti vidiki 
povezani s sedanjostjo.

Na voljo so številni viri in možnosti 
prireditev za šole, odrasle in družine. 
Vsakdo bo na sami razstavi ali na 
njenem spletišču našel nekaj zase, od 
razprav in delavnic do učnega gradiva in 
družinskih raziskovalnih poti.

STALNA RAZSTAVA

Osrednje mesto v Hiši evropske 
zgodovine ima stalna razstava, ki 
ponuja zanimivo in vprašanj polno 
potovanje po evropski zgodovini.

Razstava se začenja z evropsko 
dediščino in starodavnimi koreninami. 
Ta del sega od mita o Evropi in 
različnih pogledov nanjo pa do 
spominov na skupno tradicijo, dosežke 
in tudi hude čase.

V nadaljevanju je predstavljen 
neverjeten napredek Evrope in njen 
prehod v sodobnost v 19. stoletju, 
ko je prišlo do velikih sprememb 
na političnem, gospodarskem, 
socialnem in kulturnem področju. 

Revolucionarne zamisli o človekovih in 
državljanskih pravicah so se širile hkrati 
z zanimivimi novimi iznajdbami, kot so 
bili prvi filmi, fotografija in železnice.

A ta uspeh in razmah sta imela tudi 
temno stran, saj so ob omenjenih 
evropskih dosežkih naraščale družbene 
napetosti, neenakost in mednarodna 
rivalstva. Obiskovalci bodo odkrili, kako 
so te spremembe vplivale na življenje 
ljudi v tistem času.

Zaradi omenjenih napetosti se je vse 
bolj stopnjevala možnost konflikta, ki je 
nato eksplodiral v naslednjem stoletju. 
Obiskovalci bodo bolje razumeli, kako 
je v prvi polovici 20. stoletja vse začelo 
razpadati. Evropa se je bližala katastrofi 

prve svetovne vojne, dvajset let 
kasneje pa se je pogreznila v brezno 
druge svetovne vojne.

Razstava nato obiskovalce popelje v 
močno spremenjen politični prostor, v 
katerem je bila Evropa stisnjena med 
dvema povojnima velesilama in ločena 
z železno zaveso. Hkrati pa so se v njej 
začele razvijati zamisli o celini, ki bi 
v prihodnosti živela v nadnacionalni 
skupnosti. Obiskovalci si bodo lahko 
ogledali, kako je evropsko združevanje 
v zahodni Evropi postalo resničnost.

V nadaljevanju je predstavljeno 
obdobje, ko so povojna zahodna 
gospodarstva zastala, komunistični 
režimi pa so začeli razpadati. Te 

spremembe so dosegle vrhunec s 
padcem berlinskega zidu leta 1989 in 
koncem 40-letne delitve evropske celine.

Obisk v zadnjem delu pokaže, kako je 
evropska zgodovina zaznamovala  
nas vse.

Razstava se zaključi z vabilom in 
spodbudo obiskovalcem, da bi na 
podlagi vtisov ob ogledu razmislili o 
izzivih današnjega časa.


