❘ FAISNÉIS PHRAITICIÚIL

❘ IOMPAR

Féach suíomh gréasáin Áras Stair na hEorpa chun tuilleadh faisnéise,
acmhainní foghlama agus imeachtaí a fháil
www.historia-europa.ep.eu/ga

Tá Áras Stair na hEorpa i bPáirc Léopold, atá gar do Pharlaimint na hEorpa.
Stáisiún Bruxelles-Luxembourg

Chun faisnéis a fháil faoi thairiscintí eile Pharlaimint na hEorpa do
chuairteoirí, féach
www.europarl.europa.eu/visiting/ga

Tá an stáisiún traenach Bruxelles-Luxembourg suite 300
méadar ón Áras, le naisc dhíreacha leis na stáisiúin traenach
Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central, agus Bruxelles-Midi.
www.belgianrail.be/en

UAIREANTA OSCAILTE
Dé Luain 13.00 – 18.00
Dé Máirt - Dé hAoine 9.00 – 18.00
Dé Sathairn - Dé Domhnaigh 10.00 – 18.00

Stad bus Pháirc Léopold:
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Stad bus Lucsamburg:
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27
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95

Dúnta an 1 Eanáir, 1 Bealtaine, 1 Samhain agus 24, 25, 31 Nollaig.
An stáisiún meitreo is gaire
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Tionscadal de chuid Pharlaimint na hEorpa
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Tá páirceáil do ghluaisteáin ar fáil saor in aisce. Ní mór é a chur
in áirithe ar líne roimh an gcuairt agus is le linn laethanta oibre
amháin atá sé ar oscailt.
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SAOR IN AISCE

Faigh amach faoi Áras Stair na hEorpa sa Bhruiséil agus foghlaim faoi stair na
hEorpa i mbealach atá fíorshuimiúil.
Cuireann an músaem ceannródaíoch sin tuiscint nua agus difriúil ar fáil faoi
stair na mór-roinne. Glacann an músaem cur chuige trasnáisiúnta maidir le
bunús agus forbairt na hEorpa agus maidir le hoidhreachtaí, nósanna agus
léirmhínithe éagsúla dá chuid staire. Agus iad ag foghlaim faoi áit na hEorpa
sa domhan, spreagtar cuairteoirí chun smaoineamh go criticiúil faoi stair na
hEorpa ar mhaithe le tuiscint a fháil ar shaincheisteanna don todhchaí agus ar
shaincheisteanna atá ann faoi láthair.
Is cuid ríthábhachtach d’aon turas timpeall na cathrach é Áras Stair na hEorpa,
atá suite in aice le Parlaimint na hEorpa i bhfoirgneamh suaithinseach Art Deco
i bPáirc Léopold.
Tá saorchead isteach sa mhúsaem ina bhfuil taispeántais i 24 theanga. Tá an
t-ábhar oiriúnach do dhaoine ó aois scoile agus níos sine.
Is cuid ríthábhachtach de chuid gníomhaíochtaí an mhúsaeim é an obair
a dhéanann siad in éineacht le grúpaí agus pobail éagsúla. Cuireann an
músaem cuairteanna saincheaptha ar fáil do chuairteoirí atá faoi chumas nó
a dteastaíonn cúnamh speisialta uathu. Téigh i dteagmháil linn le d’iarrataí
sonracha.

❘ BUANTAISPEÁNTAS
I gcroílár Áras Stair na hEorpa, baineann gailearaithe na mbuantaispeántas
úsáid as nithe, athchruthaithe agus acmhainní ilmheánacha chun cuairteoirí
a thabhairt ar thuras spreagúil, a dhíríonn ar 19ú agus ar 20ú haois na mórroinne.

Ag leanúint ar aghaidh trí thuras sonraíoch na hEorpa i dtreo nua-aoiseachta
sa 19ú haois, tréimhse ina raibh suaitheadh polaitiúil agus sóisialta, tugann an
taispeántas léargas faoin mbealach ina raibh smaointe réabhlóideacha faoi
bhláth le taobh cur chun cinn teicneolaíochtaí iontacha.
Tarraingíonn na treoracha láimhe ilmheánacha, atá ar fáil i 24 theanga an
Aontais Eorpaigh, an cuairteoir isteach sa scéal le linn na cuairte. Tugann fís agus
fuaim léargas ar conas a insítear scéal na hEorpa leis na nithe atá ar taispeáint
ann agus ar conas a tharraingíonn siad aird na gcuairteoirí ar na fórsaí a réab
saol na hEorpa ó chéile sa chéad leath den 20ú haois. Téann cuairteoirí i ngleic
leis an tionchar ar shaol na ndaoine le linn thurnamh tubaisteach na hEorpa
agus duibheagán an Chéad agus an Dara Cogadh Domhanda.

Tá raon fairsing acmhainní agus imeachtaí ar fáil do dhaoine fásta, do
scoileanna agus do theaghlaigh lena n-áirítear cainteanna, ceardlanna, bealaí
fionnachtana do theaghlaigh agus físeáin.

DAOINE FÁSTA
Tá comhdhálacha, cúrsaí agus ceolchoirmeacha mar chuid de sceideal na
n imeachtaí bliantúla. Tá ateangaireacht chomhuaineach ar fáil sa halla
éisteachta le 90 suíochán agus déanann sé cinnte go bhféadtar imeachtaí a
reáchtáil le comhpháirtithe ón Eoraip agus níos faide i gcéin. Féach bróisiúr na
n imeachtaí nó an suíomh gréasáin chun tuilleadh faisnéise a fháil.

❘ FOGHLAIM AGUS OIDEACHAS
Is áit do chách é Áras Stair na hEorpa. Tugann sé eolas, ceistíonn sé dearcthaí
agus tugann sé ábhar machnaimh. Ach anuas air sin ar fad, tugann sé deis
don chuairteoir ceisteanna a chur. Is dearcadh tras-Eorpach atá i gceist leis an
deis foghlama sa mhúsaem ina ndéantar iniúchadh ar na cuimhní stairiúla,
ar na rudaí éagsúla a bhain le daoine agus ar an ní atá i gcoiteann ag pobail
na hEorpa.

Tugann gníomhaíochtaí spraíúla agus idirghníomhacha deis do dhaoine
óga (agus daoine nach bhfuil chomh hóg sin) tuiscint a fháil ar roinnt de
bhuaiceanna agus d’íosphointí na gcéadta roimhe. Faigh pas don Taistealaí
Ama agus mála droma do na bealaí fionnachtana ag an deasc fáiltithe agus
buail isteach chuig Spásanna Fionnachtana do Theaghlaigh atá fabhrach
do theaghlaigh ar gach urlár do ghníomhaíochtaí idirghníomhacha. Féach
bróisiúr na n-imeachtaí chun imeachtaí speisialta do theaghlaigh agus do
leanaí a fheiceáil.

❘ TAISPEÁNTAIS SHEALADACHA

Ó na fothracha tolla sin, leanann na cuairteoirí ar aghaidh chuig tírdhreach
polaitiúil i bhfad níos difriúla. Taispeánann nithe agus athchruthaithe
peirspictíochtaí éagsúla ar an saol san Eoraip nuair a chuir na sárchumhachtaí
é faoi chois. Is féidir le cuairteoirí blas a fháil ar smaointe cosúla na todhchaí
agus tugtar dúshlán dóibh na difríochtaí agus cosúlachtaí a aimsiú eatarthu.
Trí láidreachtaí agus laigí na hEorpa, is féidir le cuairteoirí bunús de roinnt
gníomhaíochtaí nua-aimseartha a fheiceáil, amhail fás an chomhair san Eoraip
agus na céimeanna i dtreo idircheangailteachta. An toradh air sin ná a iarradh
ar na cuairteoirí machnamh a dhéanamh ar a gcuairt. Conas ar mhúnlaigh stair
na hEorpa sinn ar fad? Cén chaoi ar cheart dúinn dul i ngleic leis na dúshláin atá
ann faoi láthair ach an stair mar threoir againn chuige?

TEAGHLAIGH

Tá taispeántas sealadach bliantúil a chuireann deis ar fáil cur leis na téamaí
agus na tréimhsí ón mbuantaispeántas mar chuid de thairiscint Áras Stair na
hEorpa. Leis seo, ceadaítear taispeántais dhifriúla agus nuálacha le hábhair
éagsúla, i mbealaí atá tarraingteach do dhreamanna difriúla. Cosúil leis
an mbuantaispeántas, tógann na taispeántais shealadacha sin cur chuige
trasnáisiúnta agus ildisciplíneach.

MUINTEOIRÍ AGUS DALTAÍ
Tá áiseanna agus acmhainní teagaisc ar fáil ar an láthair agus ar líne. Is féidir
nótaí do mhúinteoirí, agus gníomhaíochtaí do ranganna agus do ghrúpaí
a íoslódáil, chomh maith le grianghraif, fianaise i scríbhinn agus físeáin.
Tá bileoga gníomhaíochta, ceardlanna teagmhálacha agus aisteoirí faoi
fheisteas ar fáil ar an láthair. Dírithe ar shraith príomhthéamaí, is éasca
an rud é na hábhair sin a chur in oiriúint do na curaclaim dhifriúla atá ann i
gcomhthéacsanna náisiúnta éagsúla.

❘ NÍOS FAIDE NÁ BALLAÍ AN MHÚSAEIM
Ag tosú le miotas Europa, téann an taispeántas isteach i bhfréamhacha ársa
na hEorpa agus ceistíonn sé oidhreacht agus mórghníomhartha comhroinnte
na mór-roinne, ionas go mbeidh cuairteoirí in ann smaoineamh faoin Eoraip
ar bhealaí difriúla.

Ón mBruiséil nó Búdaipeist, ó Ghent nó Gdańsk, déanann Áras Stair na
hEorpa teagmháil le daoine agus le pobail ó chian agus ó chóngar. Áirítear
leis sin tionscadail shainiúla agus naisc ar líne le himeachtaí agus le hinstitiúidí
comhpháirtíochta ar fud na hEorpa, chomh maith le hobair fhor-rochtana
spriocdhírithe le grúpaí éagsúla atá gar dúinn sa réigiún.

