❘ PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

❘ DOPRAVA

Bližšie informácie, online materiály a prehľad podujatí nájdete na
webovej stránke Domu európskej histórie
www.historia-europa.ep.eu/sk

Dom európskej histórie sa nachádza v parku Léopold neďaleko
Európskeho parlamentu.

Projekt Európskeho parlamentu

Stanica Brusel – Luxemburg

Informácie o tom, čo iné Európsky parlament návštevníkom ponúka,
nájdete na stránke
www.europarl.europa.eu/visiting/sk

Stanica Brusel – Luxemburg sa nachádza 300 metrov od
Domu európskej histórie a má priame spojenie so železničnými
stanicami Brusel – sever, Brusel – stred a Brusel – juh.
www.belgianrail.be/en

OTVÁRACIE HODINY
pondelok: 13.00 – 18.00 h
utorok – piatok: 9.00 – 18.00 h
sobota – nedeľa: 10.00 – 18.00 h
Zatvorené: 1. januára, 1. mája, 1. novembra a 24., 25. a 31. decembra.
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K dispozícii je bezplatné parkovanie. Parkovisko je otvorené len
počas pracovných dní. Parkovacie miesto si treba rezervovať
online ešte pred návštevou múzea.
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VSTUP VOĽNÝ

Navštívte Dom európskej histórie v Bruseli, kde sa môžete jedinečným
a pútavým spôsobom dozvedieť viac o dejinách Európy.
Toto unikátne múzeum ponúka nový a odlišný pohľad na históriu nášho
kontinentu. Z nadnárodného uhla približuje počiatky a vývoj Európy
a rozmanité tradície, historické dedičstvo a interpretácie jej minulosti. Cieľom
Domu európskej histórie je ukázať návštevníkom, aké miesto Európa zastáva
v súčasnom svete, a zároveň rozvíjať ich kritické myslenie pri pohľade na
minulosť, aby sa mohli zapojiť do riešenia súčasných a budúcich problémov.
Dom európskej histórie je umiestnený v pozoruhodnej budove postavenej
v štýle art deco pri Európskom parlamente v parku Léopold a tvorí
neodmysliteľnú súčasť prehliadky Bruselu.
Vstup do tohto múzea je bezplatný. Sprievodné materiály k prehliadke sú
k dispozícii v 24 jazykoch. Obsah prehliadky je vhodný pre širokú verejnosť už
od školopovinného veku.
Mimoriadne dôležitou súčasťou činnosti múzea je spolupráca s rôznymi
skupinami a komunitami. Múzeum ponúka návštevy a programy
prispôsobené potrebám návštevníkov so zdravotným postihnutím alebo
návštevníkom, ktorí si vyžadujú osobitnú pomoc. Môžete sa na nás obrátiť
s vašimi konkrétnymi požiadavkami.

Prehliadka pokračuje dramatickou cestou Európy k modernej spoločnosti
v 19. storočí, v období politických a spoločenských otrasov. Výstava ilustruje,
ako sa zároveň s nesmiernym technickým pokrokom rozmáhali aj revolučné
myšlienky.

Ponúka širokú škálu zdrojov a podujatí pre dospelých, školy a rodiny vrátane
rozhovorov, seminárov, rodinných náučných chodníkov a videozáznamov.

Každý návštevník sa môže ponoriť do tohto pútavého príbehu dejín Európy
vďaka vreckovému multimediálnemu sprievodcovi, ktorý umožňuje zvoliť
si ktorýkoľvek z 24 jazykov Európskej únie. Videozáznamy a hovorené slovo
objasňujú, ako vystavené exponáty ilustrujú tento príbeh, a návštevníkom
približujú deštruktívne sily, ktoré v prvej polovici 20. storočia ovplyvňovali život
v Európe. Návštevníci sú konfrontovaní s tým, aký ničivý vplyv malo na život
ľudí v Európe obdobie dvoch svetových vojen.

Každoročne organizujeme konferencie, kurzy a koncerty. Sála s kapacitou
90 miest umožňuje simultánne tlmočenie a konanie podujatí za účasti
partnerov z Európy aj celého sveta. Bližšie informácie nájdete v brožúre
Podujatia alebo na webovej stránke.

Na kľukatej ceste Európy zažívajúcej vzostupy aj pády majú návštevníci
možnosť vidieť počiatky mnohých moderných hnutí vrátane začiatkov
európskej spolupráce a krokov k vzájomnému prepojeniu Európy. Na záver
sa návštevníci majú zamyslieť nad týmto svojím zážitkom. Ako nás európske
dejiny všetkých formujú? Ako by sme mali pristupovať k súčasným problémom
vo svetle minulosti?

❘ UČENIE A VZDELÁVANIE
Dom európskej histórie je miestom pre všetkých. Informuje, konfrontuje,
vyzýva zamyslieť sa, ale predovšetkým umožňuje návštevníkovi klásť
otázky. Vzdelávacia ponuka múzea sa opiera o celoeurópsky uhol pohľadu,
ktorý skúma historické pamäte, rôznorodé skúsenosti a spoločné východiská
európskych národov.

Zábavné a interaktívne činnosti umožňujú deťom aj dospelým lepšie pochopiť
niektoré slávne aj smutné momenty uplynulých storočí. Pri informačnom
pulte si môžete vyzdvihnúť „pas cestovateľa v čase“ a ruksak určený na cestu
po náučnom chodníku a potom sa môžete na každom poschodí zastaviť
v priestoroch objavovania určených rodinám pri interaktívnych exponátoch,
ktoré určite zaujmú celú rodinu. Prehľad podujatí pre rodiny a deti nájdete
v brožúre Podujatia.

❘ DOČASNÉ VÝSTAVY
Do ponuky Domu európskej histórie patria aj ročné dočasné výstavy,
ktoré sa podrobnejšie venujú určitej téme alebo obdobiu zo stálej výstavy.
Dočasné výstavy umožňujú predstaviť odlišný alebo inovačný typ výstav
a rozmanitý obsah, ktorý láka rôzne kategórie návštevníkov. Rovnako ako
stála výstava, aj dočasné výstavy ponúkajú nadnárodný a interdisciplinárny
prístup.

Z pustých ruín sa návštevníci presunú k úplne odlišnému politickému
prostrediu. Objekty a rekonštrukcie znázorňujú rozličné pohľady na to, aký
bol život v Európe pod tlakom súperiacich veľmocí. Návštevníci sa zoznámia
s paralelnými myšlienkami o budúcnosti nášho kontinentu, pričom majú
hľadať rozdiely a podobnosti medzi nimi.

❘ STÁLA VÝSTAVA
Jadrom Domu európskej histórie je stála výstava. Exponáty, rekonštrukcie
a multimediálne zariadenia, ktoré sú jej súčasťou, sprevádzajú návštevníkov
na podnetnom putovaní po Európe 19. a 20. storočia.

DOSPELÍ

RODINY

UČITELIA A ŠTUDENTI
Na webovej stránke aj v priestoroch múzea ponúkame širokú škálu
učebných pomôcok a materiálov. Z internetu si môžete stiahnuť pokyny pre
učiteľov, aktivity pre triedy a skupiny, ako aj fotografie, písomné svedectvá
a videá. V múzeu na vás čakajú hárky s aktivitami, praktické dielne a herci
v dobových kostýmoch. Všetky materiály sú zamerané na niekoľko kľúčových
tematických oblastí, takže ich možno ľahko prispôsobiť potrebám učebných
osnov v rozličných národných kontextoch.

❘ ZA BRÁNAMI MÚZEA
Výstava sa začína legendou o Európe a pátra po pradávnych koreňoch Európy.
Kladie otázky o európskom dedičstve spočívajúcom v spoločných tradíciách
a dosiahnutých úspechoch. Návštevníci sa tak môžu oboznámiť s rozličnými
náhľadmi na Európu.

Dom európskej histórie oslovuje jednotlivcov a spoločenstvá zblízka i zďaleka,
z Bruselu či Budapešti, Gentu alebo Gdanska. Medzi aktivity múzea patria
projekty a online prepojenia s podujatiami a partnerskými inštitúciami v celej
Európe, ako aj cielená osvetová práca s rôznymi skupinami v bezprostrednom
susedstve a regióne.

