❘ PRAKTISKA INFORMĀCIJA

❘ TRANSPORTS

Plašāka informācija, tiešsaistes resursi un pasākumu kalendārs ir
pieejams Eiropas vēstures nama tīmekļa vietnē
www.historia-europa.ep.eu/lv

Eiropas vēstures nams atrodas Leopolda parkā netālu no Eiropas
Parlamenta.

Eiropas Parlamenta projekts

Dzelzceļa stacija Bruxelles-Luxembourg

Plašāka informācija par to, ko vēl apmeklētājiem piedāvā Eiropas
Parlaments, ir pieejama tīmekļa vietnē
www.europarl.europa.eu/visiting/lv

Dzelzceļa stacija Bruxelles-Luxembourg atrodas 300 metrus no
Eiropas vēstures nama. No tās ir iespējams nepārsēžoties nokļūt
Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central un Bruxelles-Midi dzelzceļa stacijā.
www.belgianrail.be/en

DARBA LAIKS
Pirmdiena 13.00–18.00
Otrdiena–piektdiena 9.00–18.00
Sestdiena, svētdiena 10.00–18.00

Autobusa pietura Parc Léopold
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Slēgts 1. janvārī, 1. maijā, 1. novembrī, 24., 25. un 31. decembrī.
Tuvākā metro stacija
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Automašīnas
Automašīnas var atstāt bezmaksas autostāvvietā. Autostāvvieta
ir jārezervē tiešsaistē pirms apmeklējuma, un tā ir pieejama tikai
darbdienās.
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BEZMAKSAS

Briselē atrodas Eiropas vēstures nams, kurā unikāli saistošā veidā varat uzzināt
daudz ko jaunu par Eiropas pagātni.
Šajā modernajā muzejā tiek piedāvāts jauns un atšķirīgs ieskats kontinenta
vēsturē. Tajā Eiropas pirmsākumi un attīstība un atšķirīgais vēstures
mantojums, tradīcijas un interpretācijas ir aplūkotas transnacionālā rakursā.
Izzinot Eiropas vietu pasaulē, apmeklētāji tiek mudināti kritiski izvērtēt tās
pagātni, lai iesaistītos pašreiz aktuālo jautājumu risināšanā un nākotnes
veidošanā.
Eiropas vēstures nams atrodas brīnišķīgā Art Deco stila ēkā Leopolda parkā
blakus Eiropas Parlamentam. Tas labi iederas dažādās ekskursijās pa pilsētu.
Informācija muzejā ir pieejama 24 valodās, un ieeja tajā ir bez maksas. Muzejā
atrodamā informācija ir piemērota apmeklētājiem, sākot no skolas vecuma.
Būtisks muzeja darbības aspekts ir sadarbība ar dažādām grupām un
kopienām. Muzejs vēlas piesaistīt interesentus no tuvākas un tālākas
apkārtnes, piedāvājot apmeklētāju interesēm pielāgotas ekskursijas un
programmas. Sazinieties ar mums, ja jums ir kādas īpašas prasības.

❘ PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA
Eiropas vēstures nama centrālā daļa ir pastāvīgās ekspozīcijas galerijas. Tajās ar
eksponātu, reprodukciju un multivides līdzekļu palīdzību apmeklētājiem tiek
piedāvāts pārdomas rosinošs stāstījums, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta
notikumiem 19. un 20. gadsimtā.

Pievēršoties Eiropas dramatiskajai attīstībai līdz pat 19. gadsimtam un
politiskajiem un sociālajiem satricinājumiem, ko tā šajā laika periodā
piedzīvojusi, ekspozīcija rāda gan revolucionāru ideju uzplaukumu, gan
aizraujošus tehnoloģiskos sasniegumus.
Šo ceļojumu vēsturē katram apmeklētājam aizraujošāku padara neliels
multivides gids, kas pieejams visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās.
Video un audio ierakstos tiek atklāts katra eksponāta stāsts, un tie ļauj
apmeklētājam labāk izprast spēkus, kas 20. gadsimta pirmajā pusē plosīja
Eiropu. Apmeklētāji nonāk tiešā saskarē ar to, kā mainījās cilvēku likteņi,
Eiropai slīdot aizvien dziļāk Pirmā un Otrā pasaules kara bezdibenī.

Gan pieaugušajiem, gan skolām, gan ģimenēm ir pieejams plašs resursu
un pasākumu klāsts, kas ietver diskusijas, seminārus, ģimenēm paredzētus
maršrutus un videomateriālus.

PIEAUGUŠIE
Muzeja darba kalendārā ir gan konferences, gan kursi, gan koncerti.
Deviņdesmitvietīgajā konferenču zālē ir iespējams nodrošināt sinhrono
tulkošanu, un tas ļauj pasākumus organizēt kopā ar partneriem no visas
Eiropas un citām vietām pasaulē. Plašāku informāciju var iegūt pasākumu
bukletā vai muzeja tīmekļa vietnē.

❘ MĀCĪŠANĀS UN IZGLĪTOŠANA
Eiropas vēstures namā ir gaidīti visi interesenti. Tas sniedz apmeklētājiem
informāciju, liek iedziļināties dažādos jautājumos un padomāt, taču
vissvarīgākais — tas ļauj uzdot jautājumus. Muzeja pedagoģiskā koncepcija ir
veidota, vadoties no Eiropas skatupunkta un pētot vēsturisko atmiņu, dažādas
pieredzes un visu to, kas ir kopīgs Eiropas tautām.

Lai labāk izprastu pagājušo gadsimtu norises, dažādu paaudžu apmeklētājiem
ir paredzēti saistoši un interaktīvi materiāli. Paņemiet no muzeja darbiniekiem
Laika ceļotāja pasi un Atklājēja maršruta mugursomu, un katrā stāvā jūs gaidīs
Ģimenes atklājumu stūrītis, kurā varēsiet pavadīt laiku interaktīvās nodarbēs.
Par ģimenēm un bērniem paredzētiem īpašiem pasākumiem var uzzināt
pasākumu bukletā.

❘ IZSTĀDES
Katru gadu Eiropas vēstures nams arī rīko izstādi, kas piedāvā iespēju
paplašināti vai padziļināti aplūkot kādu no pastāvīgajā ekspozīcijā iekļautajām
tēmām. Šādas izstādes ir iespējams iekārtot citādi vai inovatīvi, un tajās var
iekļaut bagātīgāku informāciju dažādām auditorijām saistošā veidā. Tāpat
kā pastāvīgajā ekspozīcijā, arī šajās izstādēs tiek izmantota transnacionāla un
starpnozaru pieeja.

No pēckara gruvešiem apmeklētāji nonāk pavisam citā politiskajā vidē.
Eksponāti un reprodukcijas attēlo dažādas perspektīvas par dzīvi Eiropā
pēc tam, kad kontinentu savā varā bija pārņēmušas konkurējošas lielvaras.
Ekspozīcija paver paralēlus skatījumus uz Eiropas nākotni, un apmeklētājiem
būs interesanti tajos rast gan atšķirības, gan līdzības.
Eiropai ceļoties un klūpot, apmeklētājiem kļūst redzami daudzu mūsdienu
kustību aizsākumi, to skaitā Eiropas sadarbības pastiprināšanās un virzība uz
aizvien ciešāku saikņu veidošanu. Apmeklējuma nobeigumā apmeklētāji tiek
aicināti izvērtēt savu pieredzi. Kā Eiropas vēsture ir veidojusi mūs visus? Kā mēs
varētu izmantot pagātnes pieredzi, lai risinātu pašreizējās problēmas?

ĢIMENES

SKOLOTĀJI UN SKOLĒNI
Mācību materiāli un resursi ir pieejami gan muzejā, gan tā tīmekļa vietnē.
Tajā varat atrast lejupielādējamas darba piezīmes skolotājiem, klašu un
grupu aktivitāšu materiālus, kā arī fotogrāfijas, rakstiskas liecības un
videomateriālus. Muzejā ir pieejamas arī darba lapas, notiek praktiskie
semināri un apmeklētājiem par ekspozīciju stāsta attiecīgā laikmeta apģērbos
ietērpti aktieri. Mācību materiāli ir veltīti vairākām galvenajām tematiskajām
jomām, un tos var viegli pielāgot dažādu valstu mācību programmas saturam.

❘ ĀRPUS MUZEJA SIENĀM

Ekspozīcija sākas ar mītu par Eiropu, aplūko Eiropas senatni un vedina domāt
par kontinenta kopīgo tradīciju un sasniegumu mantojumu, tādējādi ļaujot
apmeklētājam izpētīt dažādus skatījumus uz Eiropu.

No Briseles līdz Budapeštai vai no Ģentes līdz Gdaņskai — Eiropas vēstures
nams cenšas sazināties ar cilvēkiem un kopienām gan tuvākā, gan tālākā
apkaimē. Šī sadarbība notiek, veidojot īpašus projektus un saiknes tiešsaistē ar
pasākumu organizētājiem un partneriestādēm visā Eiropā, kā arī mērķtiecīgi
informējot dažādas iedzīvotāju grupas tuvākajā apkaimē un plašākā reģionā.

