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Jedyna w swoim rodzaju ekspozycja stała

Coroczne wystawy czasowe

Programy edukacyjne dla szkół, rodzin  
i grup zorganizowanych

Specjalna strona internetowa

Różnorodny kalendarz wydarzeń 
kulturalnych

Kawiarnia i sklep

Uzupełnienie oferty dla odwiedzających 
Parlament Europejski

DOM Z HISTORIĄ

Siedzibą Domu Historii Europejskiej 
jest budynek im. Eastmana  w Parku 
Leopolda.

Parlament Europejski wybrał to miejsce 
po zainicjowaniu projektu przez 
byłego przewodniczącego Hansa-
Gerta Pötteringa w przemówieniu 
inauguracyjnym w 2007 r.

Wzniesiony w latach 1934–1935 budynek 
mieścił klinikę dentystyczną dla 
ubogich dzieci. Jej budowę sfinansował 
amerykański przedsiębiorca i filantrop 
George Eastman, wynalazca aparatu 
fotograficznego Kodak.

Dawna poczekalnia kliniki została 
zaprojektowana z myślą o młodych 
pacjentach, dlatego udekorowano ją 
kolorowymi obrazami przedstawiającymi 
zwierzęta z bajek francuskiego 
pisarza Jeana de La Fontaine'a. 
Wizerunki, namalowane na tkaninie 
przez belgijskiego artystę Camille'a 
Barthélémy'ego, zostały pieczołowicie 
odrestaurowane i udostępnione 
zwiedzającym.

Oryginalny budynek w stylu art déco z 
lat 30. XX w. został odnowiony  
i poszerzony o nowoczesne atrium 
oraz nowe pomieszczenia na potrzeby 
ekspozycji stałej.

Dom Historii Europejskiej to nowe 
muzeum położone w dzielnicy 
instytucji europejskich w Brukseli, 
w Parku Leopolda przylegającym 
do głównej siedziby Parlamentu 
Europejskiego.

Podstawowym celem muzeum 
jest umożliwienie zwiedzającym 
poznania historii starego kontynentu 
w ujęciu międzynarodowym, 
uwzględniającym m.in. różnorodność 
Europy i rozmaitość interpretacji 
historii. Ekspozycja stała koncentruje 
się przede wszystkim na historii 
Europy w XIX i XX w., ale sięga też 
naszych korzeni oraz zgłębia kontekst 
i postęp integracji europejskiej.

Więcej informacji: www.historia-europa.ep.eu
wtorek – piątek: historia@ep.europa.eu 

sobota – niedziela: historia-learning@ep.europa.eu
* Rezerwacje grupowe są wymagane dla grup 10+
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Zwiedzający zachęcani będą do 
refleksji nad przeszłością Europy, 
ale i do zastanowienia się nad jej 
przyszłością. Muzeum stanowić też 
będzie centrum edukacji i wydarzeń 
kulturalnych, a dzięki bogatej ofercie 
online poszerzyć chce w kolejnych 
latach swoje oddziaływanie i obecność 
w świadomości obywateli.

Ekspozycja stała dostępna będzie 
dla zwiedzających w 24 językach, 
podobnie jak większość treści online.

DOM  
HISTORII 
EUROPEJSKIEJ
Nowe muzeum historii Europy
w sercu Brukseli

wstęp wolny Projekt Parlamentu Europejskiego



WYSTAWA CZASOWA 
INTERAKCJE – STULECIA 
HANDLU, WALKI I 
TWORZENIA

Wystawa „Interakcje” rzuca światło na 
znaczące spotkania, wymianę wiedzy i 
doświadczeń w historii Europy. Zachęca 
do aktywnego udziału poprzez gry i 
interaktywne eksponaty, dzięki którym 
zwiedzający mogą poznać złożone 
procesy historyczne poprzez zabawę i 
niezapomniane wrażenia.

Wystawa zaczyna się od interaktywnej 
stacji  „Na tropach mojej Europy”, z 
pytaniami o elementy naszego życia 
codziennego, które pokonują granice 
fizyczne i kulturowe. Odpowiedzi 

zostaną udostępnione online, w celu 
stworzenia na wystawie nowej mapy 
Europy! 

Zwiedzający zobaczą Europejczyków, 
jako ludzi  w ciągłym ruchu, 
spotykających się, by wymieniać się 
towarami, toczyć wojny, negocjować 
umowy i dzielić  wiedzą.

Następnie będą mogli przejść przez 
szereg sal zaprojektowanych na 
wzór wnętrza domu, by odkryć 
międzykulturowy charakter wielu 
otaczających nas przedmiotów, 
wziąć udział w grach, obejrzeć filmy, 
powąchać różne aromaty, a nawet 
odpocząć na łóżku!

NAUKA I EDUKACJA

Dom Historii Europejskiej to miejsce dla 
wszystkich: miejsce informacji, wyzwań, 
refleksji, ale przede wszystkim miejsce 
umożliwiające zwiedzającym zadawanie 
pytań. Oferta edukacyjna muzeum 
ma charakter ogólnoeuropejski, 
pozwala zgłębiać pamięć historyczną i 
różnorodność doświadczeń,  poznawać 
wspólne podwaliny narodów Europy 
oraz sposób, w jaki odnoszą się one do 
teraźniejszości.

Zapewniamy szeroki zakres 
materiałów i wydarzeń dla szkół, osób 
dorosłych i rodzin. Począwszy od 
dyskusji i warsztatów, przez zajęcia dla 
uczniów, po ofertę dla rodzin– każdy 
znajdzie coś dla siebie zarówno w 
muzeum, jak i na stronie internetowej.

EKSPOZYCJA STAŁA

Centralną częścią Domu Historii 
Europejskiej jest ekspozycja stała, 
oferująca ciekawą i skłaniającą do 
refleksji podróż przez historię Europy.

Ekspozycja zgłębia dziedzictwo 
i antyczne korzenie Europy, od 
starożytnego mitu o Europie po różne 
sposoby postrzegania kontynentu 
oraz wspomnienia o łączących 
ludzi tradycjach, dokonaniach, ale i 
nieszczęściach.

Następnie zwiedzający pozna historię 
dramatycznej drogi  ku nowoczesności 
w XIX w., w czasie wielkich przemian 
politycznych, gospodarczych, 
społecznych i kulturowych. W owym 
czasie krzewiły się rewolucyjne idee 

praw człowieka i praw obywatelskich 
oraz pojawiały się ekscytujące 
wynalazki – film, fotografia i kolej.

Jednak  sukces i postęp miały 
też swoje ciemne strony. Europie 
zaczęły zagrażać napięcia społeczne, 
nierówności i rywalizacja na arenie 
międzynarodowej. Zwiedzający 
odkryje, jak zmiany te wpływały na 
życie ludzi w tamtych czasach.

W następnym stuleciu napięcia 
te stały się zarzewiem potężnych 
konfliktów. Zwiedzający zobaczy 
rozpad Europy w pierwszej połowie 
XX w., kiedy najpierw  wstrząsnęła 
nią I wojna światowa, a dwadzieścia 
lat później szaleństwo II wojny 
światowej.

Następnie ekspozycja przedstawia 
wyraźnie zmieniony pejzaż polityczny, 
w którym Europę zdominowały dwa 
powojenne supermocarstwa i podzieliła 
żelazna kurtyna. Jednocześnie zaczęły 
się jednak rozwijać idee pokojowej, 
ponadnarodowej przyszłości 
kontynentu. Zwiedzający zobaczy, 
jak integracja europejska stała się 
rzeczywistością w Europie Zachodniej.

Kolejnym etapem zwiedzania jest 
opowieść o czasach stagnacji w 
kwitnących dotąd gospodarkach 
Zachodu i okresie rozpadu reżimów 
komunistycznych. Punktem 
kulminacyjnym tych przemian był 
upadek muru berlińskiego w 1989 r. i 
ponowne połączenie kontynentu po 40 
latach podziału.

Ostatnia część ekspozycji da 
zwiedzającemu okazję, by zobaczyć i 
zrozumieć, jak bardzo historia Europy 
ukształtowała nas wszystkich.

I wreszcie na koniec zwiedzający 
zostaną zachęceni do własnej refleksji 
nad wyzwaniami naszych czasów  
w kontekście tego, co zobaczyli  
na wystawie.


