
Откриване на временната изложба „Неспокойна младост“

На 1 март 2019 г. Домът на европейската история ще открие втората си временна
изложба под надслов „Неспокойна младост: да израснеш в Европа – от 1945 г. до
днес“. Тя ще продължи до края на февруари 2020 г.

Изложбата е посветена на  преживяванията, които формират младите хора и които са
свързани с образованието, намирането на работа, изграждането на идентичност,
включването в политическия живот и любовта. За тази цел изложбата хвърля поглед
върху четири поколения млади хора, израснали по време на ключови моменти от
европейската история: края на 40-те години, 60-те години и 80-те години на миналия
век, както и началото на 21-ви век.

Подобно на историята на детството, прекарано в периода след 60-те години на 20-и
век, историята на младите хора привлича все по-голям интерес и е в центъра на
редица изследвания. Младите хора вече се възприемат като важна група от
обществото. Неотдавнашните събития, включително отбелязването на 50-ата
годишнина от събитията през 1968 г., доказаха, че комбинацията млади хора – протест
има универсална притегателна сила.

Посетителите на изложбата ще видят, че историята на младите хора след края на 40-
те години на миналия век в Европа се характеризира с транснационални връзки,
активизиране за социална промяна и по-голяма индивидуална свобода, както и
стремеж към материално подобряване и открито културно изразяване.
Това са същите сили, които формираха и европейския проект, така че положението на
младите хора като група се възприема като „показател“ за състоянието на континента.
След икономическата криза въздействието на безработицата и емиграцията върху
младите хора се превърна в символ на тежката ситуация. В обществения дебат се
говори дори за „изгубено поколение“ от млади европейци.

„Неспокойна младост“ приема транснационална перспектива, за да анализира по
какъв начин през изминалите 70 години младите хора се превърнаха от свидетели в
творци на историята.

Домът на европейската история, намиращ се в парка „Леополд“ в сърцето на
Европейския квартал, отвори вратите си за обществеността през май 2017 г. Това е
уникален музей, който приема транснационален, европейски подход към историята на
континента. Като повишава осведомеността относно многообразието от гледни точки и
тълкувания на миналото, той има за цел да насърчи обмена на идеи, да постави под
въпрос общоприетите представи и по този начин да подобри разбирането на
европейската история. Музеят е отворен всеки ден, входът е безплатен, а постоянната
изложба е достъпна на 24-те официални езика на ЕС.


