
 

Парламентариумът
 
Посетителският център на Европейския парламент- Парламентариумът  е най-
големия парламентарен посетителски център в Европа и първата в историята
изложба, изцяло достъпна на 24 езика. Граждани, местни жители и туристи имат
възможността да получат уникална представа за европейските институции и по-
специално за Европейския парламент чрез широка гама от интерактивни
мултимедийни средства.
 
„Парламентариумът е витрина, представяща работата на Европейска парламент, която
трябва да се види. . Трябва да го посетите, за да разберете по-добре днешна Европа.“
 
Мартин Шулц, председател на Европейския парламент
 

Обратна връзка 
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Въведение
 
 Докоснете се до работата на Европейския парламент
 
 
 
Парламентариумът  отвори  врати  през  октомври  2011  г.  Чрез  иновативни
мултимедийни средства, разположени в музеяпосетителите могат да разберат как
се вземат решенията в парламента и как те се отразяват върху ежедневието им. 
 
Парламентариумът е най-големия парламентарен посетителски център в Европа и
първата подобна изложба в света, изцяло функционираща на 24 езика. Посетителите
могат да се "доближат" до политиците чрез интерактивните, мултимедийни екрани, да
направят виртуална обиколка на Европа на триизмерна карта, да научат за приноса на
Европейския съюз за всяка една от държавите, през които преминават, да получат
информация за ролята на Европейския парламент...и още много други неща.
 
Парламентариум: Европа е отворена 7 дни седмично
 
Парламентариумът е единствената част от седалището на ЕС в Брюксел, до която
всички граждани имат достъп 7 дни в седмицата без специален пропуск.
 
С Парламентариума, Европейският парламент допринася европейският квартал да
бъде  по-оживено  място  и  потвърди  желанието  си  за  по-голяма  откритост  към
обществеността. Новият посетителски център е гостоприемно за семействата място,
подготвено да посрещне възрастни и деца от Белгия и други страни. Той се стреми
освен това да бъде и център за училищни посещения, който да предостави на цели
класове подходяща среда, където децата да могат да се запознаят с важна част от
политическия свят, който ги заобикаля.
 
Парламентариумът  е  първия  крайъгълен  камък  в  развитието  на  един  истинско
„европейско учебно градче“. В дългосрочен план, Парламентът възнамерява да създаде
образователен маршрут за градски туризъм, включващ новия посетителски център,
Информационния център Infopoint, информационната служба на ЕП в Белгия и бъдещия
Музей на европейската история.
 
 
 
Парламентариумът накратко
 
360-градусова прожекция на пленарната зала
 
По време на посещението си,  гостите могат  да седнат пред огромен 360-градусов
дигитален  екран,  пресъздаващ  атмосферата  на  залата,  в  която  се  провеждат
пленарните  заседания.  Тук  те  ще  могат  да  видят  как  се  вземат  решенията  в
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Европейския парламент,  както и  да научат повече за хората,  които правят това -
членовете на ЕП, демократично избраните представители на ЕС. Те могат да слушат
дебатите,  да  проследят  гласуването  и  да  преминат  през  различните  етапи  на
законодателния  процес  по  образователен  и  същевременно  интригуващ начин.  На
разположение на посетителите е и сензоренекран с няколко приложения, които им
позволяват да научат повече за членовете на ЕП.
 
Виртуална обиколка на Европа
 
Посетителите могат също така да предприемат виртуално пътешествие из Европа, за
да научат с какво Европейският съюз е допринесъл за развитието на всяка страна и да
видят разликите между държавите членки, които същевременно са обединени в общ
политически проект. Разходката из „Земятана историите“ предлага карта на Европа с
размер 200 кв.м. и над 90 интерактивни точки. Подвижните екрани играят ролята на
мултимедийни гидове,  които  помагат  на  посетителите  да  пътуват  в  страната  или
региона,  който  ги  интересува.
 
В същата зала,  посетителите могат  да  се  насладят на  зашеметяваща триизмерна
светлинна инсталация, окачена на тавана, която представлява карта на Европа, на
която  се  прожектират  непрекъснато  резултатите  от  различни  проучвания  на
общественото  мнение.
 
 
 
Ролева игра за ученици
 
Парламентариумът предлага също така мултимодална ролева игра за групи ученици от
средните училища. Играта дава възможност на участниците да играят ролята на член
на Европейския парламент и да преминат през всички етапи, които са необходими за
приемането на законодателство на ЕС. Играта е насочена към децата от 14 до 16
години и може да включи всеки път до 32 участници.
 
 
 
Видео послания от членовете на Европейския парламент...
 
Кои са  нашите  депутати?  Какви идеи защитават?  Защо се  обединяват  в  седемте
политически групи в  рамките на  Европейския парламент? Посетителите могат  да
открият всичко това чрез няколко интерактивни инсталации и чрез видео стена с
послания от всеки от 751-те членове на ЕП.
 
... ... и от хора от цяла Европа
 
Посетителите могат да чуят също така разказите на хора, живеещи в различни страни
на ЕС. В тази секция, посветена на тяхното ежедневие, 54 европейци разказват своята
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история за това как ЕС и неговите политики имат отражение върху техния живот,
работа и планове за бъдещето.
 
Интерактивно приложение за гласуване „Изборът е твой“
 
Едно от интерактивните предложения за посетителите на Парламентариума се нарича ,
„Изборът е твой“.То дава възможност на посетителите да се запознаят с широк кръг от
политически въпроси, които се разискват в Парламента, и да сравнят своето гласуване
с това на другите посетители.
 
Пътуване във времето
 
Изложбата предлага и кратко пътуване във времето чрез 150 символични изображения,
както и многобройни исторически документи, представящи важни събития, променили
лицето на Европа.
 
 
 
Практическа информация
 
Посетителският център на Европейския парламент е отворен всеки ден, не работи
единствено  в  понеделник  сутрин.  Входът  е  безплатен,  както  и  мултимедийният
пътеводител, който едостъпен на 24 езика. Инсталациите са така замислени, че да са
напълно достъпни за хора с увреждания. Центърът предлага и магазин за сувенири с
логото на ЕП, кафене, удобства за майки с малки деца и гардероб.
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Ролевата игра
 
Влезте в ролята на член на Европейския парламент
 
 
 
Парламентариумът предлага ролева игра за учениците от средните училища, които
желаят да вземат ускорен курс за начина на работа на единствената демократично
избрана  европейска  институция.  Учениците  могат  да  влязат  в  ролята  на  член  на
Европейския парламент и трябва да водят преговори с техните колеги-съученици за
приемането на законодателни актове, които ще имат отражение върху ежедневието на
всички жители на Европа.
 
В хода на играта, учениците ще разберат как се изготвя законодателството на ЕС и кои
са действащите лица, участващи в този процес. Участниците в играта са поставяни в
ситуации на силен натиск, подобно на истинските членове на ЕП: те ще трябва да
формират съюзи, да защитават идеите си по време на политически разисквания, да
водят политически преговори с други институции и да съобщават решенията си на
медиите.  Учениците  научават  изкуството  на  компромиса,  което  е  необходимо  за
постигане  на  успех  в  европейската  политика.
 
По време на играта, участниците се срещат с експерти в различни области, лобистки
групи и други действащи лица. Те трябва да вземат решения бързо за това коя част от
информацията, получена на тези заседания, е най-важна. Големият брой езици, на
които се говори, представлява допълнително предизвикателство.
 
За целите на играта са създадени повече от 400 виртуални персонажа, които се играят
от актьори от всички 28 страни от ЕС. Сценарият на играта е над 250 страници и е
преведен на 24 езика (общо повече от 5 750 страници за всички езикови версии).
 
Играта е с продължителност 2 часа и 30 минути. Групите се сформират от най-малко 16
и най-много 32 ученици. Участието е безплатно. Идеалната възраст на участниците, за
да могат да се насладят на играта в най-голяма степен, е от 14 до 18 години, както и по-
големи.
 
Подобни ролеви игри вече постигнаха голям успех в Дания, Швеция и Норвегия.
 
Записването за игрите може да се извърши на: parlamentarium@europarl.europa.eu , и на:
www.europarl.europa.eu/visiting
 

Background

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000

5 I 14

mailto:parlamentarium@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/visiting


Медал и сертификат за Нобелова награда за
мир
 
 
 
Медалът  и  сертификатът  за  Нобеловата  награда  за  мир  саизложени  в
Парламентариума
 
Изложбата „Европа от война към мир“ за Нобеловия лауреат получил награда за мир за
2012 г. се проведе в Парламентариума от 16 май до 6 октомври 2013 г. Всяка година
Центърът на Нобеловата награда за мир организира изложба в Осло, за постиженията
на  спечелилите  наградата  за  мир  за  съответната  година.  За  отбелязването  на
наградата  на  ЕС,  изложбата  имаше  и  в  Брюксел.  Нобеловата  награда  за  мир  и
сертификатът към нея все още се намират в Парламентариума. При откриването на
изложбата председателят на Европейския парламент, Мартин Шулц заяви:
 
„Вашият мир, вашата награда, а сега и вашият медал. За 2012 г. Нобеловата награда за
мир е награда за всички граждани на ЕС. Сега можете да посетите Брюксел, за да
видите вашия медал, признание за ролята,  която имате в създаването на мира на
континента и в чужбина, както и в насърчаване на човешкото достойнство, свободата,
демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на човешките
права. В тези трудни времена, наградата ясно ни напомня защо вие, хората, можете да
се гордеете с вашето гражданство в ЕС.“
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Факти и цифри:
 
- Площ: около 5 400 кв.м., от които 2 890 кв.м. са заделени за изложбена площ. Това е
най-големият парламентарен посетителски център в Европа и втори в света,  след
Капитолия във Вашингтон.
 
- Език: първата постоянна изложба в света, достъпна на 24 езика. Цялото съдържание
се предлага на 24 езика. Посетителите получават лични мултимедийни пътеводители
(ЛМП).  На  всяка  инсталация,  мултимедийният  пътеводител  показва  подробна
информация и кратки филми на избрания от посетителя език. Жестомимичен превод
има на четири езика (английски,  френски,  холандски и немски),  както и брайлови
тактилни карти.
 
- Посетители: 270,000 през първата година, 350 000 през втората когадина.
 
- Разходи: около 20.5 милиона евро, като в това се включват разходите за проектиране
и продукция на 24 езика.
 
           За сравнение:
 
           - Музеят Тинтин: 15 милиона евро за площ от 3 500 кв.м.
 
           - Посетителският център на австрийския парламент: 6 милиона евро за площ от
700 кв.м.
 
         - Посетителският център на Капитолия в САЩ: 421 милиона долара за площ от 53
800 кв.м.
 
 
 
- Продължителност на разработване на проекта: 6 години.
 
           Решение за създаване на центъра: юли 2005 г.
 
           Търг за вътрешен дизайн и дизайн на изложбеното пространство: пролетта на
2007 г.
 
           Възлагане на поръчката: януари 2008 г.
 
           Откриване: октомври 2011 г.
 
-  Изложби:  Постоянна  и  временни  изложби.  Временни  изложби  :за  процеса  на
създаването на посетителския център (14/10/2011 - 10/06/2012); Art@Europarl (16/08/2012
-  31/10/2012);  Опитът  Сахаров  (15/11/2012  -  26/02/2013;  "Европа  от  война  към
мир",Изложба  за  Нобеловата  награда  за  мир  за  2012  г.  (16/05/2013  -  06/10/2013)),
"Европейският парламент отблизо"( 06/11/2013- 16/02/2014),  "35 години европейски
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избори"( 10/03-01/06 2014), "Музея на разбитите сърца"(16/06-17/10 2014).
 
 
 
- Награди:  Парламентариумът има спечелени повече от 10 награди, като например
специалната награда за туризъм от туристическата агенция "VisitBrussels", Награда от
клуба на творческите директори в категория "Природосъобразен дизайн", Австрийската
награда за иновации, Наградата Синус, Награда на клуба на творческите директори от
Германия и Награда от Red Dot Design. През 2013 г. Парламентариумът е номиниран за
наградата Европейски музей на годината за 2013 г.
 
 
 
- Проектиране, концепция, дизайн на постоянната изложба: ATELIER BRÜCKNER,
германско студио за дизайн на изложбени пространства, спечелило няколко награди на
национално и международно равнище. За последните 25 години сред проектите на
ATELIER  BRÜCKNER  са  музеят  на  БМВ  в  Мюнхен,  посетителският  център  на
Европейската организация за ядрени изследвания в Женева и германската стокова
борса във Франкфурт.
 
- Планиране, концепция и дизайн на ролевата игра: Media Farm, Норвегия. Ролевата
игра се базира на много успешни подобни проекти в парламентите на Швеция, Дания и
Норвегия, които привличат десетки хиляди ученици всяка година.
 
-  Мултимедийна продукция:  Markenfilm Crossing,  Германия.  Markenfilm Crossing  е
спечелила множество награди чрез своя отдел за интерактивен дизайн и мултимедийни
решения. Markenfilm Crossing е подразделение на Markenfilm Group, която е един от
лидерите сред филмовите продукции в Европа с повече от 50 години опит.
 
-  Първоначална  концепция:  LORD Cultural  Resources  Planning  &  Management  ltd.,
консултантска фирма в областта на музейното дело и управлението на културното
наследство, консултант на над 1 500 музея и посетителски центъра (например музея
„Гугенхайм“ в Билбао, галерията за модерно изкуство „Тейт“, Лувъра).
 
- Графичен дизайн (под ръководството на ATELIER BRÜCKNER): Графичното студио
integral ruedi baur разработи за Парламентариума специален графичен шрифт. Всеки от
използваните графични знаци се състои от няколко от езиците на ЕС, насложени един
върху друг, за да подчертаят концепцията „обединени в многообразието“.
 
- Интерактивност: Изложбата предлага около 100 видео материала и приблизително
300 мултимедийни инсталации.
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Техническа информация:
 
- Актьори за ролевата игра: Над 400 артисти от всички 28 страни от ЕС.
 
- Хора, интервюирани за секцията „Ежедневие“: 54 граждани от всички 27 държави
членки.
 
- Брой на "горещите точки" в секцията „Обединени в многообразието“: 90, всяка от
които предлага филм за различен град/област в държавите членки на ЕС.
 
 
 
-  Брой на  етикетите за  радиочестотна идентификация в  секция „Обединени в
многообразието“:  Над 600  вградени етикети за  РЧИ.
 
 
 
- Брой на екраните: над 100 интерактивни табла/екрани и интерактивни прожекции
 
- Брой на светодиоди (LED) на входа: 595 968 LEDs ((екрани 97x8) x (256 пиксела x 3)).
 
- Брой на снимките: над 1400.
 
- Дължина на кабелите: Около 40 км.
 
 
 
-  Интерактивна  подова  карта:  Карта  на  Европа  на  пода  с  размер  210  кв.м.  и  90
интерактивни  точки.
 
-  360-градусови екрани :  Два 360-градусови екрана ,  всеки от  които разполага  с
приблизително 150 кв.м.  прожектираща повърхност.
 
- Брой на предоставените лични мултимедийни пътеводители: 700.
 
-  Триизмерни  светлинни  инсталации:  а)  триизмерен  LED  таван  с  около  13  000
светодиода  на  повърхност  от  42  кв.м.  -  най-големият  в  света;  б)  LED  пръстен  за
статистически данни за Европа,  който е дълъг 40 м.  и  е  с  над 50 000 светодиода.
 
Практическа информация:
 
- Работни дни: - Отворен е 7 дни в седмицата (не работи само в понеделник сутрин).
Затворен на 1 януари, 1 май, 1 ноември и 24, 25 и 31 декември.
 
- Работно време: 59 часа седмично.
 
понеделник: 13:00 – 18:00 ч.;
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от вторник до петък: 9:00 - 18:00 ч.;
 
събота и неделя: 10:00 - 17:00 ч.
 
- Входна такса: Свободен вход.
 
-Капацитет: 630 души едновременно.
 
- Персонал в залите: Около 20 души по всяко време.
 
- Други услуги: Безплатен мултимедиен пътеводител, кафене и магазин за сувенири с
логото на ЕП.
 
-  За  деца:  Специално  съдържание  за  деца  е  предвидено  в  различните  раздели.
Обиколките продължават около един час. Децата получават безплатно свой собствен
ръчен аудиовизуален пътеводител.
 
- Достъпност за хора с увреждания: Гарантиран е достъпът за инвалидни колички.
Служителите са на разположение, за да окажат помощ, а също има и ограничен брой
инвалидни колички. В случай, че се нуждаете от инвалидна количка, моля изпратете
съобщение  на  parlamentarium@europarl.europa.eu  най-малко  един  ден  преди
посещението.
 
-  За  посетители  със  зрителни  увреждания:  Центърът  предлага  мултимедийни
пътеводители  със  специални  аудио  записи,  които  описват  пространството,
съдържанието и основните характеристики. На разположение са брайлови тактилни
карти на холандски, английски, френски и немски, както и брайлови клавиатури на две
места в центъра. Позволени са и кучета водачи.
 
- За посетители със слухови увреждания: За посетители със слухови увреждания
аудиовизуалните пътеводители съдържат видеозаписи на жесто-мимичен език на
английски (BSL),  френски (LSF),  немски (DGS) и  холандски (NGT).  Има специална
едночасова обиколка за посетители със слухови увреждания. Центърът също така е
оборудван с индукционни контури.
 
- Адрес/За контакти:
 
Парламентариум - Посетителският център на Европейския парламент
 
Европейски парламент
 
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
 
Willy Brandt building
 
B-1047 Brussels
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електронна поща: parlamentarium@europarl.europa.eu
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Обща информация за Европейския парламент
 
Европейският  парламент  е  единствената  институция  на  ЕС,  пряко  избирана  от
европейските граждани. Той представлява приблизително 500 милиона души в 27-те
държави членки на ЕС. Изборите се провеждат на всеки 5 години. През юни 2009 г.
беше отбелязана 30-та годишнина от провеждането на преки всеобщи избори. След
изборите през май 2014 г., членовете на Европейския парламент са общо 751.
 
От 1979 г. насам, поредица от договори на ЕС предоставят на Европейския парламент
все по-големи правомощия по отношение на изготвянето и гласуването на бюджета и
законодателството на ЕС. Политическият контрол на членовете на ЕП спрямо другите
институции и органи на ЕС също беше засилен.
 
В повечето  области  на  политиките  на  ЕС,  решенията  относно  новото  европейско
законодателство  се  вземат  съвместно  от  Парламента,  който  представлява
европейските граждани, и Съвета на министрите, представляващ държавите членки.
 
Парламентът играе активна роля с изготвянето на законодателство, което има пряко
отражение върху ежедневието на европейските граждани: в области като опазването
на околната среда,  правата на  потребителите,  равните възможности,  транспорта,
свободното движение на работници, капитали, услуги и стоки, селското стопанство,
енергийната  сигурност,  имиграцията,  правосъдието  и  вътрешните  работи,
здравеопазването  и  структурните  фондове.  Също  така,  Парламентът  споделя
правомощия със Съвета за приемането на годишния бюджет на Европейския съюз.
 
Всяка година Парламентът провежда 12 пленарни сесии в Страсбург. Членовете на ЕП
заседават в парламентарни комисии в Брюксел, където се провеждат и допълнителни
пленарни сесии. Разискванията се провеждат на всички официални езици на ЕС, което
отразява поетия от ЕП ангажимент за разнообразието и мултикултурния характер на
Съюза, „обединен в многообразието“.
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Информация от архитектите
 
ATELIER BRÜCKNER – архитектура, дизайн на експозиции, сценография
 
Проектирането на Парламентариума
 
Парламентариумът приема посетители в една иновативна, режисирана експозиция.
Концепцията и дизайна на Посетителския център бяха осъществени от Atelier Brückner ,
германско бюро за дизайн на експозиции, което Европейският парламент нае през 2008
г.,  за  да осъществи общото проектиране.  ATELIER BRÜCKNER беше избрано чрез
европейски конкурс през 2007 г.
 
Изграждане на сцената - философията зад проекта
 
Atelier Brückner е международно известно с индивидуализираните си пространствени
решения,  разработени  в  съответствие  с  мотото  на  фирмата  „формата  следва
съдържанието“.  Германското  бюро  за  дизайн  създава  концепцията,  извършва
проектирането и изпълнението на сценографията като съчетание между архитектура и
съдържание. Благодарение на мултидисциплинарен подход при осъществяването на
дизайна, изложбите оживяват, разкривайки своите истории, както и контекста, от
който произхождат.
 
„Искаме да накараме съдържанието да проговори, да разкаже история, която докосва
посетителя и създава преживяване, което остава в спомените за дълго“,  обяснява
проф. Уве Р. Брюкнер.
 
Парламентариумът  предлага  динамична  последователност  от  самостоятелни
пространства.  Всяка част от  експозицията е  в  различен стил,  като всеки от тях е
подбран така, че да предава по най-добрия възможен начин историите, които всеки
експонат  разказва  и  специфичното  съдържание  на  отделните  елементи  от
експозицията. Това не само позволява по-доброто разбиране на сложната история на
Европа и европейската политика, но стимулира и емоционално отношение към нея.
Посетителите ще могат да се потопят в един интерактивен информативен свят, като по
този  начин  ще  разберат  по-лесно  ролята  на  Парламента  и  неговите  политически
действия.
 
Ателие, основано през 1997 г., но с богат опит с проекти
 
Atelier Brückner е създадено през 1997 г.  след експозицията „Експедиция Титаник“,
която  е  осъществена  в  пристанищния  град  Хамбург  (Германия).  Оттогава  са
реализирани  повече  от  70  проекта:  сред  тях  са  Главната  Търговска  Зала  на
Германската  фондова  борса  във  Франкфурт  на  Майн,  музеят  на  BMW  в  Мюнхен,
Посетителският център на „Европейската организация за ядрени изследвания“ (CERN)
в Женева и State Grid Pavilion на Експото в Шанхай (Китай).
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Музеят, посветен на историята на Samsung в Йонъин-си (Корея), Музеят на морското
дело в Амстердам (Нидерландия), както и постоянната експозиция в Германския музей
на киното във Франкфурт на Майн (Германия), са измежду десетината проекти, които в
момента са в процес на реализиране. Всички те са проектирани от мултидисциплинарни
екипи в германския офис в Щутгарт.
 
Понастоящем в бюрото работят 70 души, представители на девет различни професии:
архитекти,  сценични  дизайнери,  вътрешни  дизайнери,  дизайнери  в  областта  на
осветлението и на комуникацията,  графични дизайнери,  театрални консултанти и
специалисти по история на изкуството.
 
В Съвета на директорите влизат Ширин Франгул-Брюкнер - изпълнителен директор,
проф. Уве Р. Брюкнер, проф. Еберхарт Шлаг и Брита Нагел. Мениджмънтът на проекта
за Парламентариума се ръководи от Микеле Бюлер, Брита Нагел и Рене Валкенхорст,
 
За контакти 
 
 
 
Constanze Beckerhoff
 
Press officer, European Parliament
 
E-mail: Constanze.Beckerhoff@europarl.europa.eu
 
BXL: (32-2) 28 44302
 
STR: (33-3) 881 73780
 
CELL: (32) 498 983 550
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