❘ KORISTNE INFORMACIJE

❘ PREVOZ

Podrobnejše informacije, spletne vire in zanimive dogodke poiščite na
našem spletišču
www.historia-europa.ep.eu/sl

Hiša evropske zgodovine ima svoje prostore v Eastmanovi zgradbi
v Leopoldovem parku blizu Evropskega parlamenta.

Projekt Evropskega parlamenta

HIŠA EVROPSKE
ZGODOVINE

Železniška postaja Brussel-Luxemburg
Postaja Brussel-Luxemburg/Bruxelles-Luxembourg je od
muzeja oddaljena le 300 metrov in neposredno povezana tudi z
železniškimi postajami Brussel-Noord/Bruxelles-Nord, BrusselCentraal/Bruxelles-Central in Brussel-Zuid/Bruxelles-Sud.
www.belgianrail.be/en

Informacije o drugih programih, ki jih Evropski parlament ponuja svojim
obiskovalcem, najdete na naslovu
www.europarl.europa.eu/visiting/sl

ODPIRALNI ČAS
Ponedeljek: 13.00–18.00
Torek–petek: 9.00–18.00
Sobota–nedelja: 10.00–18.00
Zaprto: 1. januarja, 1. maja, 1. novembra ter 24., 25. in 31. decembra.

Avtobusna postaja
Leopoldspark/Parc Léopold:

21

27

Avtobusna postaja
Luxemburg/Luxembourg:
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Najbližja postaja podzemne železnice: Maelbeek

34
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1

5

Prihod z avtomobilom
Na voljo je brezplačno parkirišče, ki pa ga je treba rezervirati
vnaprej in je na voljo samo v odpiralnem času muzeja.
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BREZPLAČNO

Oglejte si Hišo evropske zgodovine v Bruslju ter na edinstven in mikaven
način pokukajte v evropsko preteklost.
Kot pionirski muzej odstiramo nov in drugačen pogled na zgodovino
naše celine. Predstavljamo izvor in razvoj Evrope ter njeno raznoliko
dediščino, tradicije in zgodovinske interpretacije ter pri tem presegamo
državne meje. Obiskovalcem odkrivamo, kje je mesto Evrope v svetu,
obenem pa jih spodbujamo h kritičnemu razmisleku o njeni preteklosti,
da bi se lahko spoprijeli z njenimi sedanjimi in prihodnjimi izzivi.
Hiša evropske zgodovine je sestavni del ogleda mesta, saj stoji ob
Evropskem parlamentu v čudoviti stavbi v slogu art deco v parku kralja
Leopolda.
Obisk je brezplačen, muzej si je ogledati mogoče v 24 jezikih, njegova
ponudba pa je primerna za vsakogar – tako za šolarje kot za vse starejše.
Pomemben vidik naših dejavnosti je sodelovanje z različnimi skupinami in
skupnostmi. S prilagojenimi obiski in posebnimi programi želimo pritegniti
izredne ljudi od blizu in daleč. Sporočite nam svoje posebne želje!

Na pretresljivi poti do sodobnosti se nato prebijemo skozi
devetnajsto stoletje, čas političnih in družbenih pretresov, ko so se
ob tehnološkem razcvetu bohotile številne revolucionarne ideje.
Žepni multimedijski vodniki v vseh 24 jezikih Evropske unije s
slikovnimi in zvočnimi zapisi tkejo zgodbo razstavnih predmetov ter
obiskovalcem približajo sile, ki so v prvi polovici dvajsetega stoletja
grobo posegle v življenje Evropejcev. Spoznajo lahko, kako se je Evropa
pogreznila v strašno brezno prve in druge svetovne vojne in kako je to
vplivalo na življenja ljudi.

ODRASLI
Med letom se tu vrstijo konference, seminarji in koncerti. V avditoriju
je 90 mest z možnostjo simultanega tolmačenja, tako da je primeren za
različne prireditve z udeleženci iz Evrope in sveta. Več informacij lahko
najdete v brošuri z dogodki ali na našem spletišču.

Ob vzponih in padcih, ki jih je doživljala Evropa, lahko spremljajo
nastanek več sodobnih gibanj, tudi evropskega sodelovanja in
medsebojnega povezovanja. Ogled se konča z vprašanjem o vtisih:
Kako nas je evropska zgodovina vse oblikovala? Kako bi lahko v luči
preteklosti pristopili k sodobnim izzivom?

❘ UČENJE IN IZOBRAŽEVANJE
Hiša evropske zgodovine je prostor za vse. Seznanja, ponuja kritičen
pogled in spodbuja k razmisleku, predvsem pa nas vabi, da postavljamo
vprašanja. Učno gradivo muzeja je osnovano na vseevropskem stališču
kot izhodišču za raziskovanje zgodovinskega spomina, različnih izkušenj
in skupnih točk evropskih narodov.

DRUŽINE
Ponujamo zabavne interaktivne dejavnosti za mlade (in malo manj
mlade), prek katerih bomo bolje razumeli vrhunce in padce preteklih
stoletij. Pri recepciji si priskrbite potni list za potovanje skozi čas
in nahrbtnik raziskovalne poti in se v vsakem nadstropju ustavite
pri družinam namenjenih prostorih za odkrivanje, kjer vas čakajo
interaktivne naloge. Posebne dogodke za družine in otroke najdete
v brošuri z dogodki.

❘ OBČASNE RAZSTAVE

Iz opustelih ruševin se nato obiskovalci povzpnejo v povsem drugačno
politično krajino. Predmeti in modeli osvetlijo različne vidike življenja
v Evropi, kakor so ga narekovala trenja med velesilama. Spoznavajo
vzporedne zamisli o prihodnosti celine in so postavljeni pred izziv, naj
poiščejo razlike in podobnosti med njimi.

❘ STALNA RAZSTAVA
Galerijski prostori stalne razstave v Hiši evropske zgodovine so prav
v njenem osrčju. S predmeti, modeli, multimedijskimi pripomočki in
polemično zastavljeno pripovedjo popeljemo obiskovalce skozi 19. in
20. stoletje naše celine.

Na voljo so številni viri in prireditve za šole, odrasle in družine, na primer
predavanja, delavnice, družinske raziskovalne poti in videoposnetki.

Hiša evropske zgodovine vsako leto ponudi občasno razstavo, v kateri
obširneje in bolj poglobljeno predstavi teme in obdobja stalne razstave.
Pri tem svoje vsebine popestri, preobrazi in prikaže v inovativnih
razstavnih oblikah, tako da pritegnejo različno občinstvo. Tako kot
pri stalni razstavi je tudi pri občasnih uporabljen nadnacionalni in
interdisciplinarni pristop.

UČITELJI IN DIJAKI
V muzeju in na naši spletni strani so na voljo različni učni viri in gradiva:
prenesete si lahko navodila za učitelje, gradivo za delo v razredu in
skupinsko delo ter fotografije, pisna pričevanja in videoposnetke. V
muzejskih prostorih so na voljo mape z nalogami, praktične delavnice
in igralci v tematskih kostumih. Vse gradivo je osredotočeno na glavna
tematska področja, tako da ga je mogoče zlahka prilagoditi glede na
vsebino učnih načrtov v posameznih državah.

❘ ONSTRAN MUZEJSKIH ZIDOV

Začnemo pri mitu o Evropi, raziščemo prastare korenine celine in
prevprašujemo njeno skupno dediščino tradicij in dosežkov; tako da
obiskovalcem predstavimo različne načine razmišljanja o njej.

Hiša evropske zgodovine sega v roko ljudem in skupnostim blizu in
daleč – od Bruslja do Budimpešte, od Genta do Gdanska. V ta namen
pripravljamo posebne projekte in spletne povezave do dogodkov in
partnerskih ustanov po vsej Evropi, pa tudi usmerjene zunanje programe
za različne ciljne skupine v naši neposredni soseščini in regiji.

