❘ PRAKTILINE TEAVE

❘ KUIDAS TULLA

Täpsem teave, sealhulgas teave ürituste kohta ja veebipõhised
materjalid on saadaval Euroopa Ajaloo Maja veebisaidil:
www.historia-europa.ep.eu/et

Euroopa Ajaloo Maja asub Leopoldi pargis, Euroopa Parlamendi vahetus
läheduses.
Brüsseli Luxembourgi raudteejaam

Teavet selle kohta, mida muud huvitavat Euroopa Parlament
külastajatele pakub, leiate siit:
www.europarl.europa.eu/visiting/et

Brüsseli Luxembourgi raudteejaam on Euroopa Ajaloo
Majast 300 meetri kaugusel. Sellest jaamast viib otseraudtee
Brüsseli teistesse raudteejaamadesse – Bruxelles-Nord
(Põhjaraudteejaam), Bruxelles-Central (Keskraudteejaam)
ja Bruxelles-Midi (Lõunaraudteejaam).
www.belgianrail.be/en

LAHTIOLEKUAJAD
Esmaspäeval 13.00–18.00
Teisipäevast reedeni 9.00–18.00
Laupäeval ja pühapäeval 10.00–18.00
Maja on suletud 1. jaanuaril, 1. mail, 1. novembril ning 24., 25. ja
31. detsembril.
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Autoga
Autoparkla on tasuta. Parkimiskoht tuleb veebi kaudu ette
reserveerida. Parkla on avatud ainult tööpäevadel.
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TASUTA

Brüsselis asuv Euroopa Ajaloo Maja näitab Euroopa minevikku teistmoodi
kui teised ajaloomuuseumid.
Siin vaadeldakse Euroopa ajalugu uudsest vaatenurgast. Euroopa
algusest ja kujunemisest, tema ajaloo varadest, traditsioonidest ja
tõlgendustest püütakse anda Euroopat tervikuna hõlmav, riigipiire
ületav pilt. Oluline teema on ka Euroopa koht maailmas. Külastajaid
ärgitatakse kriitiliselt mõtlema Euroopa mineviku üle, otsima sealt
seoseid oleviku ja tulevikuga.
Euroopa Ajaloo Maja paikneb pilkupüüdvas art deco stiilis hoones
Leopoldi pargis (Parc Léopold) Euroopa Parlamendi lähedal. Seda maja
tasub külastada igaühel, kes Brüsselis käima juhtub.
Näitusetekstid on kättesaadavad 24 keeles. Sissepääs on tasuta.
Väljapanek sobib kõigile vanuserühmadele, alates koolilastest.
Maja tegevuse üks olulisemaid tahke on koostöö mitmesuguste
rühmade ja kogukondadega. Näiteks pakutakse individualiseeritud
ekskursioone ja programme puuetega inimestele ja eriabi vajavatele
külastajatele. Kui Teil on erisoove, võtke ühendust!

❘ PÜSINÄITUS
Püsinäitus on Euroopa Ajaloo Maja kese. Eksponaatide, rekonstruktsioonide ja
multimeediavahenditega annab see mõtlemapaneva ülevaate Euroopa 19. ja
20. sajandi ajaloost.

Edasi näidatakse Euroopa kiiret arengut 19. sajandil – suure poliitilise
ja sotsiaalse murrangu ajastul, revolutsiooniliste ideede ja erakordsete
tehnoloogiliste edusammude sajandil.

Euroopa Maja pakub laias valikus õppematerjali ja üritusi – ettekandeid,
seminare, peredele mõeldud avastusretki, videoid jm – nii kooliõpilastele
kui ka täiskasvanutele ja lastega peredele.

Igale külastajale antakse näitusele kaasa abivahend – multimeediagiid,
mida saab kasutada kõigis 24 Euroopa Liidu ametlikus keeles.
Multimeediagiidi pilt ja hääl selgitavad eksponaatide sisu ja tausta.
Näitus jõuab aga 19. sajandist 20. sajandi esimesse poolde ja näitab
jõudusid, mis Euroopa lõhki kiskusid. Siin võib näha, kuidas Esimese ja
Teise maailmasõja katastroofid eurooplaste elu mõjutasid.

TÄISKASVANUD
Täiskasvanutele korraldatakse igal aastal konverentse, kursusi, kontserte
jm üritusi. 90-kohaline saal on varustatud sünkroontõlkeseadmetega
ja sobib seetõttu üritusteks Euroopa eri riikidest ja mujalt pärit
partneritega. Täpsemat teavet leiate ürituste brošüürist või veebisaidilt.

PERED
Euroopa Ajaloo Majas jätkub huvitavat interaktiivset tegevust nii
väikestele kui ka suurtele. See aitab möödunud sajandite helgete ja
süngete sündmustega lähemalt tutvust teha. Nõutage vastuvõtulauast
ajaränduri pass ja avastusretke seljakott ning asuge teele! Igal korrusel
on perede jaoks avastusruumid, kus ootavad ees uued interaktiivsed
üllatused. Ürituste brošüürist leiate teavet ka peredele ja lastele
korraldatavate eriürituste kohta.

❘ AJUTISED NÄITUSED

Sõjavaremete juurest liigutakse edasi hoopis teistsugusele poliitilisele
maastikule. See on aeg, kui Euroopa käekäiku ja eluvaateid suunasid
kaks võistlevat üliriiki. Vastavalt sellele lahknesid ka ideed Euroopa
tuleviku suhtes. Näitusekülastaja saab neid võrrelda ning otsida
erinevusi ja sarnasusi.

Euroopa Ajaloo Maja korraldab igal aastal ühe ajutise näituse, mis
käsitleb püsinäitusel kajastatud teemasid ja ajajärke sügavamalt või
laiemalt. Ajutised näitused võivad olla sisult ja vormilt erisugused ja
innovaatilised, et köita eri taustaga huvilisi. Nagu püsinäituse puhul,
nii võetakse ka ajutiste näituste tegemisel aluseks riikideülene ja
interdistsiplinaarne käsitus.

Euroopa headest ja halbadest aegadest on pärit paljud tänapäeva
kandunud liikumised. Nende hulgas on Euroopa koostöö- ja
integratsioonipüüded. Lõpuks on huvitav teada, mida külastaja sellest
kõigest arvab. Kuidas on Euroopa ajalugu meid vorminud? Kas mineviku
kogemused aitavad mõista ja lahendada tänaseid probleeme?

❘ ÕPPIMINE JA HARIDUS

ÕPETAJAD JA ÕPILASED

Euroopa Ajaloo Majja on teretulnud kõik. Ringkäik selles majas annab
teadmisi, ärgitab kahtlema ja järele mõtlema, eelkõige annab aga
külastajale võimaluse küsimusi esitada. Ajaloosündmusi ning Euroopa
rahvaste ajaloolist mälu, lahknevaid kogemusi ja ühiseid mälestusi
vaadeldakse siin üleeuroopalisest vaatenurgast.

Õppevahendid ja -materjalid on saadaval nii muuseumis kohapeal kui
ka veebi kaudu. Suuniseid õpetajatele, klassi- ja rühmatöid, fotosid,
kirjalikke dokumente ja videoid on võimalik alla laadida. Kohapeal on
olemas abitekstid ja ülesandelehed ning appi saab võtta ka kostümeeritud
näitlejad. Õppematerjalid seostuvad tähtsamate teemavaldkondadega
ning neid saab hõlpsasti kasutada eri riikide õppekavadele vastavalt.

❘ VÄLJASPOOL OMA MAJA

Näituse alguses tuletatakse meelde Euroopa pärandit ja iidseid juuri –
müüti printsess Europest, erinevaid arusaamu Euroopast ning ühiseid
traditsioone ja saavutusi.

Olgu Brüssel või Budapest, Ghent või Gdańsk – Euroopa Ajaloo Maja
tahab jõuda inimeste ja kogukondadeni nii lähedal kui ka kaugel. Seda
eesmärki teenivad mitmesugused projektid, veebipõhised üritused
ja koostöö partnerinstitutsioonidega üle Euroopa ning sihipärane
teavitustöö, mis on suunatud eri rühmadele lähikonnas ja kaugemalgi.

