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Az Európai Történelem Háza a Léopold 
parkban található Eastman épületben 
található.

A projekt helyszínét az Európai 
Parlament választotta ki, miután 
Hans-Gert Pöttering, az Európai 
Parlament egykori elnöke 2007-es 
beiktatási beszédében elindította a 
kezdeményezést.

Az épületet 1934–35-ben építették, 
hogy hátrányos helyzetű gyermekek 
számára ellátást nyújtó fogászati 
klinika létesüljön benne; a projektet 
George Eastman amerikai üzletember 
és filantróp, a Kodak fényképezőgép 
feltalálója adományából finanszírozták.

Az épület eredeti várótermét a fiatal 
közönségre gondolva alakították ki: 
falait a Jean de la Fontaine, francia szerző 
meséiben szereplő állatokat ábrázoló, 
színes festményekkel díszítették.

Ezeket a Camille Barthélémy, belga 
művész által textilre festett képeket 
gondosan restaurálták és ismét a 
látogatók elé tárják.

Az eredeti, 1930-as évekbeli, art 
deco stílusú épületet felújították és 
kibővítették egy modern előcsarnokkal, 
valamint új emeletekkel az állandó 
kiállítás számára.

Az Európai Történelem Háza Brüsszel 
európai negyedében, a Léopold 
parkban található, az Európai Parlament 
központi épületeinek közelében. 

A múzeum legfőbb törekvése, 
hogy Európa sokszínűségét és a 
történelem számos értelmezését is 
feltáró, transznacionális megközelítés 
révén lehetővé tegye látogatói 
számára a kontinens történelmének 
megismerését. Az állandó kiállítás 
középpontjában elsősorban a 19. és 
20. századi európai történelem áll, 
ugyanakkor Európa gyökereihez is 
visszanyúlik, az európai integráció 
fejlődését pedig történeti 
kontextusában ábrázolja.
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A látogatók az Európa múltjáról való 
kritikus gondolkodásra és a kontinens 
jövőjében való nagyobb mértékű 
részvételre kapnak ösztönzést. A 
múzeum a tanulás és rendezvények 
központja is kíván lenni, az eljövendő 
évek során pedig erőteljes online 
jelenléte mellett bővíti majd hatókörét 
és erősíti a közösségben való jelenlétét.

Az állandó kiállítás 24 nyelven 
lesz elérhető a látogatók számára, 
hasonlóan az online kínálat  
legnagyobb részéhez.

EURÓPAI 
TÖRTÉNELEM 
HÁZA
Az európai történelem új múzeuma
Brüsszel szívében

a belépés ingyenes Az Európai Parlament projektje

TERVEZZE MEG LÁTOGATÁSÁT! *

Európai Történelem Háza
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1000 Brüsszel
Belgium

NYITVATARTÁS

Hétfő:  13.00–18.00

Kedd–Péntek:  9.00–18.00

Szombat–Vasárnap:  10.00–18.00

EURÓPAI TÖRTÉNELEM HÁZA 

Egy egyedülálló állandó kiállítás

Évente időszaki kiállítások

Oktatási programok iskolák, családok  
és csoportok számára

A témának szentelt honlap

Sokszínű kulturális rendezvények

Kávézó és ajándéküzlet

Az Európai Parlament egyéb látogatói 
létesítményeinek kiegészítése

További információk: www.historia-europa.ep.eu
Általános tudakozó: historia@ep.europa.eu 

Oktatási csoport: historia-learning@ep.europa.eu
* Tíznél több főből álló csoportok esetén 
csoportfoglalás szükséges!
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IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS 
„KÖLCSÖNHATÁSOK – A 
KERESKEDELEM, A HARC ÉS 
AZ ALKOTÁS ÉVSZÁZADAI”

A „Kölcsönhatások” az európai 
történelem példaadó pillanatait állítja 
reflektorfénybe, illetve találkozások és 
kölcsönhatások sokatmondó történeteit 
tárja elénk. Ez a kiállítás bevonja a 
látogatót, játékaival és interaktív 
kiállítási tárgyaival az összetett 
történelmi folyamatokat szórakoztató 
módon mutatja be és teszi  
emlékezetes élménnyé.

A kiállítás egy „Az én Európám 
feltérképezése” elnevezésű interaktív 
installációval kezdődik, amely olyan, 
a látogató hétköznapjaiban jelen 

lévő dolgokat fedez fel, amelyek 
meghaladják a fizikai és kulturális 
határokat. A válaszok online kerülnek 
megosztásra, ily módon megrajzolva 
Európa új térképét a kiállításon!

A látogató először felfedezi majd, hogy 
az európaiak hogyan változtatták 
folyamatosan a helyüket és találkoztak, 
hogy árukat cseréljenek, háborúzzanak, 
megállapodásokat kössenek, és 
megosszák a tudásukat egymással.

Ezután a látogatók egy lakás szobáin 
átsétálva felfedezhetik a minket 
körülvevő dolgok kulturálisan kevert 
természetét, valamint játékokat 
játszhatnak, filmeket nézhetnek, 
illatokat szagolhatnak és egy ágyon  
is lepihenhetnek!

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 
Európán átívelő nézőpontot 
képvisel, amely bemutatja Európa 
népeinek történelmi emlékeit, eltérő 
tapasztalatait és közös viszonyítási 
pontjait, valamint azt, hogy azok 
miként kapcsolódnak a jelenhez.

Rendkívül sokféle segédanyagot és 
rendezvényt kínálunk iskolás, felnőtt és 
családi közönségünknek. Előadásoktól 
kezdve, műhelymunkákon és diákoknak 
szóló programcsomagokon keresztül 
egészen a családi felfedező útvonalakig 
mindenki találhat kedvére valót, a 
múzeumban csakúgy, mint online.

AZ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

Az Európai Történelem Házának 
központi eleme az állandó kiállítás, 
amely egy, az európai történelmen át 
vezető, lebilincselő és gondolatébresztő 
utazásra hív.

A kiállítás első része Európa örökségét 
és gyökereit tárja fel, Európé mítoszától 
Európa különféle ábrázolásain át 
egészen a közös hagyományok, 
eredmények és viszontagságok 
emlékezetéig.

A kiállítás ezt követően a 19. században 
a modernitás irányába tett drámai 
fejlődés történetét mutatja be, melyre 
egy olyan időszakban került sor, melyet 
politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális téren hatalmas változások 
jellemeztek. Az emberi és polgári 
jogokkal kapcsolatos forradalmi eszmék 
szárba szökkenése a korszak izgalmas, 
új fejleményeivel, az első filmek, a 
fényképészet és a vasút megjelenésével 
egy időben zajlott.

Ám e sikernek és terjeszkedésnek 
megvolt az árnyoldala is: társadalmi 
feszültségek, egyenlőtlenségek 
és nemzetközi versengés Európa 
vívmányainak elhomályosításával 
fenyegettek. A kiállítás során a látogató 
megismerheti, hogyan hatottak e 
változások a korabeli emberek életére.

A feszültségek halmozódása egy 
óriási konfliktus lehetőségét rejtette 
magában, amely végül a következő 

században robbant ki. A látogató 
megérti majd, hogyan hullott a világ 
darabjaira a 20. század első felében, 
amikor Európa az I. világháborúba 
süllyedt, majd húsz évvel később a II. 
világháború örvénye nyelte el.

A kiállítás ezután abba a jelentősen 
megváltozott politikai környezetbe 
kalauzol minket, amelyben Európát a 
két, a háború utáni időszakban létrejött 
szuperhatalom tömbökké formálta, és 
vasfüggönnyel kettéválasztotta. Ezzel 
párhuzamosan azonban a kontinens 
nemzetek feletti, békés jövőjével 
kapcsolatos eszmék is virágozni 
kezdtek. A látogató látni fogja, hogy 
Nyugat-Európában miként vált 
valósággá az európai integráció.

A kiállítás ezt követően azt az időszakot 
mutatja be, amelyben a nyugati 
gazdaságok gyarapodása megakadt, 
és amelyben megkezdődött a 
kommunista rezsimek lassú bomlása. 
E változások csúcspontja a berlini fal 
1989-es leomlása és a kontinens 40 éves 
megosztottságának felszámolása volt.

A kiállítás vége felé a látogató belátja és 
megérti majd, hogy Európa történelmét 
milyen jelentős mértékben formáltuk 
mi, mindannyian.

Végül mindenkit arra hív fel és ösztönöz 
a kiállítás, hogy gondolkozzon el a jelen 
kihívásain mindannak a fényében, amit 
a kiállításon látott.


