❘ GYAKORLATI TUDNIVALÓK

❘ KÖZLEKEDÉS

Keresse fel az Európai Történelem Háza honlapját, ahol további
információkat és online forrásokat találhat, valamint értesülhet
az eseményekről.
www.historia-europa.ep.eu/hu

Az Európai Történelem Háza az Európai Parlament közelében, a Léopold
parkban található.

AZ EURÓPAI
TÖRTÉNELEM HÁZA

Brussels-Luxembourg vasútállomás
A Brussels-Luxembourg vasútállomás a múzeumtól
300 méterre található, és közvetlen csatlakozást biztosít
Brüsszel keleti, központi és déli pályaudvaraihoz.
www.belgianrail.be/en

Az Európai Parlament látogatói kínálatára vonatkozó egyéb információk
itt tekinthetők meg:
www.europarl.europa.eu/visiting/hu

NYITVA TARTÁS
Hétfő: 13.00–18.00
Kedd–péntek: 9.00–18.00
Szombat–vasárnap: 10.00–18.00
A következő munkaszüneti napokon a múzeum zárva tart: január 1.,
május 1., november 1., december 24., 25. és 31.
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Az Európai Parlament projektje
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Autó
Az autóval érkezők számára ingyenes parkolási lehetőség áll
rendelkezésre. Parkolóhelyet a látogatást megelőzően kell
foglalni, és a parkoló csak munkanapokon van nyitva.
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INGYENES

Fedezze fel a Brüsszelben található Európai Történelem Házát, ahol egyedülálló
módon ismerheti meg Európa történelmét.
Az úttörő jellegű múzeum újszerű, a szokványostól eltérő nézőpontból
mutatja be a kontinens történetét. Nemzetek feletti szemszögből közelíti meg
Európa eredetének és fejlődésének történetét, illetve a különböző történelmi
örökségeket, hagyományokat és értelmezéseket. A kiállítás bemutatja, milyen
helyet töltött be Európa a világban, egyszersmind a múlttal való kritikus
számvetésre ösztönöz a kontinens jövőjével és jelenével kapcsolatos kérdések
átgondolása érdekében.
Az Európai Történelem Háza, amely az Európai Parlament mellett, a Léopold
Park lenyűgöző, art deco stílusú épületében kapott helyet, a városnéző túrák
szerves része.
A múzeumba, amelynek anyaga 24 nyelven elérhető, díjtalan a belépés. A
kiállítás iskolás korú és idősebb látogatók érdeklődésére egyaránt számot tart.
A különböző csoportokkal és közösségekkel folytatott együttműködés
a múzeum tevékenységének egyik rendkívül fontos része. A múzeum a
fogyatékossággal élő vagy a speciális segítségre szoruló látogatók számára
szükségleteikhez igazított látogatásokat és programokat kínál. Konkrét
kéréseivel keressen meg bennünket.

❘ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
Az Európai Történelem Házának központi része, az állandó kiállítás, tárgyak,
rekonstrukciók és multimédiás anyagok segítségével gondolatébresztő
narratívát tár a látogatók elé, amely a kontinens 19. és 20. századi történelmére
összpontosít.

A kiállítás következő részében a modernitás felé haladó 19. századi Európa
drámai, politikai és társadalmi feszültségekkel terhes útját kísérhetjük végig.
A kiállítás bemutatja, hogyan bontakoztak ki a forradalmi eszmék az izgalmas
technológiai fejlesztések mellett.
24 európai nyelven rendelkezésre álló, hordozható multimédiás tárlatvezető
eszközök segítségével ismerkedhetnek meg a látogatók a kiállítás narratívájával.
Videó- és audióanyagok mutatják be, hogy a kiállított tárgyak milyen módon
közvetítik a történetet, és megismertetik a látogatókkal azokat az erőket,
amelyek a 20. század első felében az európai élet széthullásához vezettek. A
látogatók szembesülnek azzal, milyen hatással volt az emberek életére, amikor
Európa az I. és a II. világháború katasztrófájába süllyedt.

Felnőttek, iskolák és családok részére a múzeum számos segédanyagot (például
videókat) bocsát rendelkezésre, és különböző eseményeket szervez, például
beszélgetéseket, műhelytalálkozókat és családi felfedező útvonalakat.

FELNŐTTEK
Konferenciák, tanfolyamok és koncertek is az éves rendezvénysorozat részét
képezik. A 90 fő befogadására képes előadóteremben a szinkrontolmácsolás is
biztosított, és lehetőséget teremt Európa valamennyi részéről, illetve Európán
kívülről érkező partnerekkel közös rendezvények megtartására. További
információkat a rendezvényeket tartalmazó brosúrában vagy honlapunkon
találhat.

❘ TANULÁS ÉS OKTATÁS
Az Európai Történelem Háza mindenkihez szól. Tájékoztat, kihívások elé állít,
gondolkodásra késztet, de leginkább lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyünk
fel. A múzeum oktatási kínálata összeurópai nézőpontot képvisel, amely Európa
népeinek történelmi emlékeit, eltérő és közös tapasztalatait mutatja be.

A szórakoztató és interaktív tevékenységek lehetővé teszik a fiatalok
(és kevésbé fiatalok) számára, hogy megértsék az elmúlt évszázadok
felemelő és viszontagságos időszakait. A recepción felvehető időutazó
útlevél és felfedezőhátizsák segítségével interaktív tevékenységekben
vehetnek részt az egyes emeleteken található családi felfedezőtermekben.
Tekintse meg a különleges családi és gyermekprogramokat tartalmazó
kiadványunkat.

❘ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Az Európai Történelem Háza éves időszaki kiállításokat is rendez, amelyek
lehetőséget kínálnak az állandó kiállítás témáinak vagy időszakainak
részletesebb bemutatására vagy kibővítésére, így különböző, innovatív
jellegű kiállítások és változatos témák kerülhetnek terítékre, a látogatók
különböző csoportjai számára vonzó formában. Az állandó kiállításhoz
hasonlóan ezek az időszaki kiállítások is transznacionális és interdiszciplináris
megközelítést alkalmaznak.

A lehangoló romok után azonban egészen más politikai színtéren találják
magukat. A kiállított tárgyak és rekonstrukciók a két, egymással versengő
szuperhatalom szorításában élő Európa különböző arcait mutatják be. A
kontinens jövőjének párhuzamos víziói jelennek meg a látogatók szeme előtt és
a különbségek, illetve hasonlóságok felfedezésére késztetik őket.
Európa virágzásának és hanyatlásának figyelemmel kísérése révén a látogatók
számos mai mozgalom eredetét megismerik, így az európai együttműködés
növekedése, illetve a széttartás irányába mutató törekvéseket is. A kiállítás
végén a látogatókat arra ösztönzik, hogy összegezzék benyomásaikat. Hogyan
formált minket Európa történelme? Hogyan közelítsük meg napjaink kihívásait
a múlt fényében?

CSALÁDOK

TANÁROK ÉS DIÁKOK
A tanulási segédanyagok és források mind a helyszínen, mind az interneten
elérhetők. A tanároknak szóló jegyzetek, illetve az osztály- és csoportszintű
tevékenységek fényképekkel, írásos beszámolókkal és videókkal együtt
letölthetők. A helyszínen feladatlapok találhatók, foglalkozásokon lehet
részt venni, és beöltözött színészek várják a látogatókat. A segédanyagok
számos tematikus területet lefednek és könnyen beépíthetők a különféle
nemzeti tantervekbe.

❘ A MÚZEUM FALAIN TÚL

A kiállítás Európa mítoszával kezdődik, Európa gyökereit és örökségét tárja
fel és kérdéseket tesz fel a kontinens közös hagyományait és vívmányait
illetően, így a látogatók Európával kapcsolatos különböző szemléletmódokat
ismerhetnek meg.

Legyen szó akár Brüsszelről vagy Budapestről, Gentről vagy Gdańskról, az
Európai Történelem Háza közel s távol élő embereket és közösségeket egyaránt
megszólít. Ezt különböző projektek, valamint rendezvényekről tájékoztató
és európai partnerintézményeinkkel kialakított online kapcsolatok révén
valósítjuk meg, továbbá közvetlen közelünkben és a régióban is célzottan
igyekszünk elérni különféle csoportokat.

