
 

Parlamentarium
 
Η ανοικτή πύλη στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία
 
Το Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- το Parlamentarium- είναι το
μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό κέντρο επισκεπτών στην Ευρώπη και ο πρώτος εκθεσιακός
χώρος που είναι πλήρως προσβάσιμος σε 24 γλώσσες.Με τη χρήση μίας εντυπωσιακής
γκάμας διαδραστικών εργαλείων πολυμέσωνοι πολίτες, οι τουρίστες και οι κάτοικοι των
Βρυξελλών έχουν την ευκαιρία για μία μοναδική ματιά εκ των έσω στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και  στα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Όργανα.
 
"Το Parlamentarium είναι μία έκθεση της δουλειάς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την
οποία  δεν  πρέπει  κανείς  να  χάσει.  Με  μία  επίσκεψη  μπορεί  κανείς  να  καταλάβει
καλύτερα  την  Ευρώπη  του  σήμερα."
 
 
 
MartinSchulz, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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Εισαγωγή
 
Μια πρωτόγνωρη εμπειρία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
Το Parlamentariumάνοιξε για το κοινό τον Οκτώβριο του 2011. Με τη χρήση καινοτόμων
και διασκεδαστικών πολυμεσικών εργαλείων μεταφέρει τόσο τα παιδιά όσο και τους
μεγάλους στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δουν πώς λαμβάνονται οι
πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν καθημερινά τις ζωές μας.
 
Το  Parlamentarium είναι  το  μεγαλύτερο  κοινοβουλευτικό  κέντρο  επισκεπτών  στην
Ευρώπη και  ο  πρώτος πλήρως προσβάσιμος σε 24 γλώσσες εκθεσιακός χώρος που
υπήρξε ποτέ. Οι επισκέπτες μπορούν να έλθουν σε επαφή με τους πολιτικούς μέσα από
διαδραστικές παρουσιάσεις πολυμέσων, είναι σε θέση να κάνουν έναν ιδεατό γύρο ανά
την Ευρώπη σε έναν τρισδιάστατο χάρτη, να ανακαλύψουν πώς έχει συνεισφέρει η
Ευρωπαϊκή  Ένωση  σε  κάθε  μια  από  τις  χώρες-μέλη,  να  μάθουν  για  το  ρόλο  του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  πολλά  άλλα.
 
Parlamentarium: Η Ευρώπη είναι ανοιχτή 7 ημέρες την εβδομάδα
 
Το Parlamentarium είναι το μόνο μέρος στην περιοχή που στεγάζονται τα όργανα της ΕΕ
στις Βρυξέλλες στο οποίο μπορούν τώρα να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες χωρίς
άδεια εισόδου, 7 ημέρες την εβδομάδα.
 
Αυτό  το  νέο  Κέντρο  Επισκεπτών  αποτελεί  έμπρακτη  απόδειξη  της  επιθυμίας  του
Κοινοβουλίου να είναι ανοιχτό στον έξω κόσμο και επίσης συμβάλλει στη μετατροπή της
Ευρωπαϊκής περιοχής σε έναν πιο ζωντανό τόπο. Το Parlamentarium είναι ένας χώρος
φιλικός για τις οικογένειες, έτοιμος να υποδεχθεί μεγάλους και παιδιά από το Βέλγιο και
άλλες χώρες. Αποτελεί επίσης τόπο σχολικών επισκέψεων, προσφέροντας σε ολόκληρες
τάξεις ένα κατάλληλο περιβάλλον εντός του οποίου τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν
έναν πολύ σημαντικό παράγοντα του σημερινού πολιτικού κόσμου.
 
Το  Parlamentarium  είναι  το  πρώτο  βήμα  για  την  οικοδόμηση  μιας  πραγματικής
«Ευρωπαϊκής πανεπιστημιούπολης» στις Βρυξέλλες. Μακροπρόθεσμα, το Κοινοβούλιο
προτίθεται  να  δημιουργήσει  μια  αστική  τουριστική  διαδρομή  που  θα  προσφέρει
εκπαιδευτικές επισκέψεις που οδηγούν στο νέο Κέντρο Επισκεπτών, το Infopoint,  το
Γραφείο  Ενημέρωσης του ΕΚ στο  Βέλγιο  και  το  μελλοντικό  Οίκο  της  Ευρωπαϊκής
Ιστορίας.
 
Το Parlamentariumμε λίγα λόγια:
 
Προβολή του ημικυκλίου σε 360 μοίρες
 
Κατά την επίσκεψή τους, οι επισκέπτες μπορούν να καθίσουν στο μέσο μιας ψηφιακής
γιγαντοοθόνης 360 μοιρών, που προβάλλει το "Ημικύκλιο" (η αίθουσα όπου συνεδριάζει
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η  Ολομέλεια  του  ΕΚ).  Εδώ  μπορούν  να  δουν  πώς  λαμβάνονται  οι  αποφάσεις  στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ανακαλύψουν περισσότερα για τους ανθρώπους που
κινούν  τις  διαδικασίες:  τους  ευρωβουλευτές,  τους  δημοκρατικά  εκλεγμένους
εκπροσώπους των πολιτών της Ε.Ε.  Μπορούν να παρακολουθήσουν συζητήσεις και
ψηφοφορίες  και  να  μάθουν  τη  νομοθετική  διαδικασία  με  εκπαιδευτικό,  αλλά
διασκεδαστικό τρόπο. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια οθόνη
παλμοεπαφής για να ανακαλύψουν περισσότερα για τους ευρωβουλευτές.
 
Εικονικό ταξίδι ανά την Ευρώπη
 
Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ταξιδέψουν ανά την Ευρώπη με έναν εικονικό τρόπο,
ανακαλύπτοντας τι έχει συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε μια από τις χώρες-
μέλη και διαπιστώνοντας ότι ενώ όλα τα κράτη μέλη είναι διαφορετικά, ταυτόχρονα
συμμετέχουν σε ένα κοινό πολιτικό σχέδιο. Ο «χώρος της ιστορίας» προσφέρει στους
επισκέπτες τη δυνατότητα να κάνουν μια βόλτα στην Ευρώπη πάνω σε ένα χάρτη 200
τετραγωνικών μέτρων με περισσότερα από 90 διαδραστικά σημεία.  Κινητές οθόνες
λειτουργούν όπως οι ηλεκτρονικοί οδηγοί για την ξενάγηση των επισκεπτών σε μια χώρα
ή περιφέρεια του ενδιαφέροντός τους.
 
Στην ίδια  αίθουσα,  οι  επισκέπτες  βλέπουν μία  εντυπωσιακή τρισδιάστατη φωτεινή
εγκατάσταση κρεμασμένη από την οροφή- μία από τις μεγαλύτερες στο είδος της ανά
τον κόσμο- η οποία στην ουσία είναι ένας μετακινούμενος τρισδιάστατος χάρτης της
Ευρώπης που δίνει  τα αποτελέσματα των διαφόρων σφυγμομετρήσεων της κοινής
γνώμης καθώς μετατοπίζεται.
 
Παιχνίδι ρόλων για μαθητές (προσομοίωση)
 
Το Parlamentarium προσφέρει επίσης στις ομάδες μαθητών γυμνασίου και λυκείου, ένα
παιχνίδι  ρόλων  με  πολυμέσα.  Στο  παιχνίδι  οι  παίκτες  παίρνουν  τη  θέση  του
ευρωβουλευτή  και  γνωρίζουν  όλα  τα  στάδια  που  χρειάζονται  για  τη  θέσπιση  της
νομοθεσίας της Ε.Ε. Το παιχνίδι αυτό προσφέρεται για παιδιά ηλικίας 14 έως 16 ετών και
μπορούν να συμμετάσχουν έως 32 άτομα τη φορά.
 
Μαγνητοσκοπημένα μηνύματα από Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…
 
Ποιοι είναι οι ευρωβουλευτές; Τι αντιπροσωπεύουν; Γιατί συσπειρώνονται σε 7 πολιτικές
ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Οι επισκέπτες καλούνται να βρουν απάντηση
στα ερωτήματα αυτά μέσα από ορισμένες διαδραστικές εγκαταστάσεις και έναν πίνακα
με  μαγνητοσκοπημένα  μηνύματα  από  κάθε  έναν  από  τους  754  εκλεγμένους
ευρωβουλευτές.
 
... και από πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη
 
Οι επισκέπτες μπορούν να ακούσουν επίσης αφηγήσεις ανθρώπων που ζουν σε διάφορες
χώρες της ΕΕ. Σ’ αυτό το τμήμα «καθημερινή ζωή», 54 ευρωπαίοι εξηγούν πως η ΕΕ και
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οι πολιτικές της έχουν επηρεάσει τη ζωή τους, το επάγγελμά τους και τα σχέδιά τους.
 
Εφαρμογή διαδραστικής ψηφοφορίας με τίτλο «Είναι επιλογή σου»
 
Άλλες εγκαταστάσεις προσφέρουν την εφαρμογή «Είναι επιλογή σου». Κάνοντας χρήση
μιας εφαρμογής διαδραστικής ψηφοφορίας, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την
ευρεία κλίμακα πολιτικών θεμάτων που συζητούνται  στο Κοινοβούλιο και  μπορούν
επίσης να συγκρίνουν τις  ψήφους τους με άλλων επισκεπτών.
 
Ταξίδι στο χρόνο
 
Ο  εκθεσιακός  χώρος  προσφέρει  επίσης  ένα  σύντομο  "ταξίδι  στο  χρόνο"  με  150
χαρακτηριστικές εικόνες καθώς και πολυάριθμα ιστορικά έγγραφα που παρουσιάζουν
σημαντικά γεγονότα που έχουν αλλάξει το πρόσωπο της Ευρώπης.
 
Χρήσιμες πληροφορίες
 
Το Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ανοιχτό καθημερινά, εκτός
από τα πρωινά της Δευτέρας. Η είσοδος είναι ελεύθερη καθώς και η χρήση του οδηγού
πολυμέσων που διατίθεται σε 24 γλώσσες. Οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως και από άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο Κέντρο
υπάρχει επίσης κατάστημα με είδη που φέρουν το λογότυπο του ΕΚ, καφετέρια, χώρος
φροντίδας βρεφών και βεστιάριο.
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Το παιχνίδι των ρόλων
 
Parlamentarium: στη θέση των ευρωβουλευτών
 
Το  Parlamentarium  περιλαμβάνει  ένα  παιχνίδι  ρόλων  για  μαθητές  γυμνασίου  που
επιθυμούν να μυηθούν εντατικά στο πώς λειτουργεί το δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμικό
όργανο της Ευρώπης. Οι μαθητές υποδύονται έναν ευρωβουλευτή και καλούνται να
διαπραγματευθούν με τους συμμαθητές τους προκειμένου να εγκρίνουν νομοθετικά
κείμενα που θα έχουν επίπτωση στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών.
 
Στο παιχνίδι οι μαθητές ανακαλύπτουν πώς συντάσσεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία και
ποιοί συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Αντιμετωπίζουν καταστάσεις υψηλής πίεσης
παρόμοιες με αυτές που αντιμετωπίζουν οι ευρωβουλευτές: καλούνται να σχηματίσουν
συμμαχίες, να υπερασπιστούν τις ιδέες τους σε πολιτικές συζητήσεις, να διεξαγάγουν
πολιτικές  διαπραγματεύσεις  με  άλλα  θεσμικά  όργανα  και  να  ανακοινώσουν  τις
αποφάσεις  τους  στα  μέσα  ενημέρωσης.  Οι  μαθητές  μαθαίνουν  την  τέχνη  του
συμβιβασμού,  θεμελιώδες  στοιχείο  για  την  επιτυχία  της  ευρωπαϊκής  πολιτικής.
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού οι παίκτες έρχονται σε επαφή με εμπειρογνώμονες
διαφόρων  τομέων,  με  ομάδες  συμφερόντων  και  άλλους  παράγοντες.  Πρέπει  να
αποφασίσουν γρήγορα ποιες πληροφορίες που προκύπτουν από αυτές τις συναντήσεις
είναι τελικά χρήσιμες. Η χρήση πολλών γλωσσών αποτελεί μία επιπλέον πρόκληση.
 
Υπάρχουν πάνω από 400 εικονικοί χαρακτήρες που δημιουργήθηκαν για το παιχνίδι τους
οποίους υποδύονται ηθοποιοί και από τις 27 χώρες της ΕΕ. Το σενάριο του παιχνιδιού
ανέρχεται σε πάνω από 250 σελίδες και έχει μεταφραστεί σε 23 γλώσσες (κείμενα άνω
των 5750 σελίδων σε όλες τις γλώσσες).
 
Το παιχνίδι διαρκεί δυόμισι ώρες, Οι ομάδες αποτελούνται από 16 έως 32 μαθητές. Η
συμμετοχή είναι δωρεάν. Η ιδανική ηλικία για να επωφεληθεί κανείς πλήρως από το
παιχνίδι αυτό είναι 18 ετών και άνω.
 
Παρόμοια παιχνίδια ρόλων είχαν τεράστια επιτυχία στη Δανία, Σουηδία και Νορβηγία.
 
Κράτηση για τη συμμετοχή στο παιχνίδι μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
parlamentarium@europarl.europa.eu και διαδικτυακά www.europarl.europa.eu/visiting
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Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης
 
Το  μετάλλιο  και  το  πιστοποιητικό  του  Βραβείου  Νόμπελ  Ειρήνης  εκτίθενται  στο
Parlamentarium
 
H έκθεση για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2012 "Η Ευρώπη από τον πόλεμο στην ειρήνη"
φιλοξενήθηκε στο Parlamentarium από τις 16 Μαΐου έως τις 6 Οκτωβρίου 2013. Κάθε
χρόνο το Κέντρο για το Νόμπελ Ειρήνης διοργανώνει  στο Όσλο μία έκθεση για να
προβάλλει τα επιτεύγματα του νικητή κάθε χρονιάς. Σηματοδοτώντας την απονομή του
βραβείου στην Ε.Ε.  η  έκθεση φιλοξενείται  και  στις  Βρυξέλλες. Το μετάλλιο και  το
πιστοποιητικό του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης εκτίθενται  ακόμη στο Parlamentarium.
 
Εγκαινιάζοντας την  Έκθεση του Κέντρου για  το  Νόμπελ  Ειρήνης μαζί  με  την  Kaci
Kullman Five της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ και την Bente Erichsen από το Κέντρο για
το Νόμπελ Ειρήνης, ο Πρόεδρος Σουλτς δήλωσε:
 
"Η δική σας ειρήνη, το δικό σας βραβείο και τώρα το δικό σας μετάλλιο. Το Βραβείο
Νόμπελ Ειρήνης για το 2012 ήταν ένα βραβείο για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.
Μπορείτε τώρα να έρθετε στις Βρυξέλλες να δείτε το μετάλλιό σας, μία αναγνώριση για
το ρόλο που έχετε διαδραματίσει στην επικράτηση της ειρήνης σε ολόκληρη την ήπειρο
αλλά και στο εξωτερικό, καθώς και στην προώθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της
ελευθερίας,  της  δημοκρατίας,  της  ισότητας,  της  κυριαρχίας  του  νόμου  και  του
σεβασμού  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων.  Σε  αυτούς  τους  δύσκολους  καιρούς,  τα
εκθέματα του βραβείου Νόμπελ αποτελούν ισχυρό πειστήριο ότι  μπορείτε να είστε
περήφανοι ως Ευρωπαίοι  πολίτες".
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Στοιχεία και Αριθμοί
 
Γενικές πληροφορίες:
 
- Έκταση: περίπου 5.400 m² εκ των οποίων 2890 m² αφιερώνονται στον εκθεσιακό χώρο.
Το μεγαλύτερο Κοινοβουλευτικό Κέντρο Επισκεπτών στην Ευρώπη και το δεύτερο στον
κόσμο μετά το Capitol Hill στην Ουάσιγκτον
 
-  Γλώσσα:  Ο  πρώτος  μόνιμος  εκθεσιακός  χώρος  στον  κόσμο  που  χρησιμοποιεί  23
γλώσσες. Όλο το περιεχόμενο παρέχεται σε αυτές τις γλώσσες. Παρέχονται σε όλους
τους επισκέπτες Ατομικοί Οδηγοί Πολυμέσων (PMGs). Σε κάθε εγκατάσταση ο Ατομικός
Οδηγός παρουσιάζει λεπτομερή στοιχεία και σύντομες ταινίες στη γλώσσα που επιθυμεί
ο επισκέπτης. Η νοηματική γλώσσα παρέχεται στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ολλανδικά και
τα γερμανικά, ενώ χάρτες αφής μπράιγ είναι επίσης διαθέσιμοι.
 
- Αριθμός Επισκεπτών: 270.000 τον πρώτο χρόνο και 350.000 το δεύτερο χρόνο.  
 
- Κόστος: Περίπου 20,5 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των δαπανών σχεδιασμού και
παραγωγής για 23 γλώσσες (συνολικά).
 
Προς σύγκριση:
 
- Μουσείο Tintin: 15 εκατ. ευρώ για έκταση 3.500 m2
 
- Κέντρο Επισκεπτών του Αυστριακού Κοινοβουλίου: 6 εκατ. ευρώ για επιφάνεια 700 m2
 
- Κέντρο Επισκεπτών του Capitol Hill ΗΠΑ: 421 εκατ. ευρώ για έκταση 53.800 m2
 
- Διάρκεια εκτέλεσης του έργου: 6 έτη.
 
Απόφαση για τη δημιουργία του Κέντρου: Ιούλιος 2005.
 
Πρόσκληση  για  την  υποβολή  προσφορών  για  το  σχεδιασμό  του  εσωτερικού  και
εκθεσιακού  χώρου:  Άνοιξη  2007.
 
Ανάθεση σύμβασης: Ιανουάριος 2008.
 
Εγκαίνια: Οκτώβριος 2011.
 
- Εκθέσεις: Μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις. Περιοδικές εκθέσεις "Η δημιουργία του
Κέντρου Επισκεπτών" (14.10.2011-10.06.2012), "Τέχνη στο Ευρωκοινοβούλιο" (16.08.2012-
31.10.2012), "Η εμπειρία του βραβείου Ζαχάρωφ" (15.11.2012- 26.02.2013), "Η Ευρώπη από
τον πόλεμο στην Ειρήνη", η περίφημη έκθεση για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2012
(16.05.2013-06.10.2013), "Zoom In" (06/11 2013 – 16/02 2014), "Οι ευρωπαϊκές εκλογές από
το 1979" (10/3 – 1/06 2014), "Το Μουσείο των Διαλυμένων Σχέσεων "(16/06 – 17/10 2014).
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-  Βραβεία:  το  Parlamentarium κέρδισε  ήδη  περισσότερα  από  10  βραβεία,  όπως  για
παράδειγμα το ειδικό βραβείο τουρισμού που απονέμει ο οργανισμός τουρισμού των
Βρυξελλών VisitBrussels,  το βραβείο του Συλλόγου Καλλιτεχνικών Διευθυντών της
Ευρώπης  στην  κατηγορία  "Περιβαλλοντικού  Σχεδιασμού",  το  Αυστριακό  Βραβείο
Καινοτομίας Sinus, το βραβείο του Συλλόγου Καλλιτεχνικών Διευθυντών της Γερμανίας
καθώς και  το  βραβείο  design  Red Dot.  Το 2013 ήταν υποψήφιο για  το Βραβείο  του
Καλύτερου Μουσείου της Ευρώπης.
 
-  Γενικός  προγραμματισμός,  σύλληψη,  σχεδιασμός  της  μόνιμης  έκθεσης:  Atelier
Brückner, Γερμανικό γραφείο σχεδιασμού εκθέσεων, το οποίο έχει κερδίσει πολυάριθμα
βραβεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Κατά τα τελευταία 25 έτη το Atelier Brückner έχει
σχεδιάσει μεταξύ άλλων το Μουσείο BMW στο Μόναχο, το Κέντρο Επισκεπτών CERN
στη Γενεύη, το Γερμανικό Χρηματιστήριο στη Φραγκφούρτη κ.α.
 
- Σχεδιασμός και σύλληψη του παιχνιδιού ρόλων: Media Farm, στη Νορβηγία. Το παιχνίδι
ρόλων βασίζεται στα πολύ επιτυχημένα σχέδια αναφοράς στο Σουηδικό, Δανέζικο και
Νορβηγικό Κοινοβούλιο, τα οποία προσελκύουν δεκάδες χιλιάδων μαθητών ετησίως.
 
- Παραγωγή: Markenfilm Crossing, Αμβούργο- Γερμανία. Με περισσότερα από 50 χρόνια
εμπειρίας στην παραγωγή ταινιών και στο σχεδιασμό διαδραστικών και πολυμεσικών
λύσεων, έχουν βραβευθεί σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς.
 
- Κεντρική ιδέα: LORD Cultural Resources Planning & Management ltd., η εταιρία μελετών
για το σχεδιασμό μουσείων και τη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμβουλος σε
περισσότερα  από  1500  μουσεία  και  κέντρα  επισκεπτών  (για  παράδειγμα,  Μουσείο
Guggenheim  στο  Μπιλμπάο,  Tate  Modern,  Λούβρο).
 
- Γραφικό σχέδιο (υπό την καθοδήγηση του Atelier Brückner): Το στούντιο γραφικών
integralruedibaur εκπόνησε ένα ειδικό γραφικό πρόγραμμα για το Parlamentarium. Κάθε
χρησιμοποιούμενο  γραφικό  σύμβολο  συντίθεται  από  πολλές  γλώσσες  της  ΕΕ  που
αλληλο-υπερτίθενται για να δώσουν την έννοια «ενωμένη στην πολυμορφία». Μερικά
σύμβολα απεικονίζονται και στις 24 γλώσσες.
 
-  Διαδραστικότητα:  Η  έκθεση  προσφέρει  περίπου  100  βίντεο  και  περίπου  300
εγκαταστάσεις  πολυμέσων.
 
-  Παραγωγή πολυμέσων:  Markenfilm Crossing,  Γερμανία.  Η Markenfilm Crossing είναι
εταιρεία παραγωγής πολυμέσων που έχει  βραβευθεί  σε διεθνείς διαγωνισμούς και
διαθέτει  εξειδικευμένο  τμήμα  σχεδίασης  διαδραστικών  λύσεων  και  παραγωγής
πολυμέσων.  Η  Markenfilm  Crossing  ανήκει  στον  όμιλο  Markenfilm  Group,  που
δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ταινιών για περισσότερα από 50 χρόνια
στον ευρωπαϊκό χώρο.
 
Τεχνικές πληροφορίες:
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-  Ηθοποιοί για το παιχνίδι ρόλων:  Περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες και από τις 27
χώρες της ΕΕ.
 
-  Άτομα που έδωσαν συνέντευξη για το τμήμα "Καθημερινή Ζωή":  54 και από τα 27
κράτη μέλη.
 
- Αριθμός Σημείων ένδειξης του τμήματος «Ενωμένοι στην Πολυμορφία» : 90, το καθένα
με μια ταινία για μια διαφορετική πόλη / περιοχή των κρατών μελών της ΕΕ.
 
-  Αριθμός  ραδιοσυχνικών  αναγνωρίσεων  (RFIDs)  στο  τμήμα  «Ενωμένοι  στην
Πολυμορφία»:  Περισσότερες  από  600  ενσωματωμένες  ετικέτες  RFID.
 
-  Αριθμός οθονών:  πάνω από 100 διαδραστικά τερματικά /  οθόνες και διαδραστικές
προβολές
 
- Αριθμός διόδων φωτοεκπομπής (LEDs) στην είσοδο: 595 968 LEDs ((97x8 panels) x (256
pixels x 3)).
 
- Αριθμός φωτογραφιών: Πάνω από 1.400.
 
- Μήκος καλωδίων: Περίπου 40 χλμ.
 
- Διαδραστικός επιδαπέδιος χάρτης: Διαδραστικός επιδαπέδιος χάρτης της Ευρώπης 210
τ.μ. με 90 διαδραστικά σποτ
 
- κινηματογραφικές αίθουσες3600: 2 κινηματογραφικές αίθουσες 3600 όπου κάθε μια
προσφέρει επιφάνεια προβολής περίπου 150 τ.μ.
 
- Αριθμός προβλεπόμενωνPMG(ατομικών οδηγών πολυμέσων): 700
 
- 3διάστατες φωτεινές εγκαταστάσεις: α) 3διάστατη οροφή LED με περίπου 13 000 LEDs
σε επιφάνεια 42 τ.μ - η μεγαλύτερη στον κόσμο, β) δακτύλιος LED μήκους 40 μ. για
ευρωπαϊκές στατιστικές με πάνω από 50 000 LEDs
 
Χρήσιμες πληροφορίες:
 
-  Ημέρες  λειτουργίας:  Ανοικτά  7/7  (κλειστά  τη  Δευτέρα  το  πρωί).  Κλειστά  την  1η
Ιανουαρίου,  1η  Μαΐου,  1η  Νοεμβρίου  και  24,  25,  31  Δεκεμβρίου.
 
- Ώρες λειτουργίας: 59 ανά εβδομάδα.
 
Δευτέρα, 13.00 – 18.00
 
Τρίτη με Παρασκευή 09.00 – 18.00
 
Σάββατο, Κυριακή 10.00 – 18.00
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- Είσοδος: Δωρεάν.
 
- Χωρητικότητα: 630 άτομα ταυτόχρονα.
 
- Προσωπικό υποδοχής: Περίπου 20 θέσεις συνολικά.
 
- Λοιπές παροχές: Δωρεάν οδηγός πολυμέσων, καφετέρια και κατάστημα αναμνηστικών
με το λογότυπο του ΕΚ.
 
- Για παιδιά: Το περιεχόμενο για παιδιά προσφέρεται σε διάφορα τμήματα. Η διάρκεια
υπολογίζεται συνολικά σε περίπου μία ώρα. Χορηγούνται στα παιδιά δωρεάν ατομικοί
οπτικοακουστικοί οδηγοί χειρός.
 
-  Δυνατότητα  πρόσβασης:  Προβλέπεται  η  δυνατότητα  πρόσβασης  με  αναπηρική
πολυθρόνα. Το προσωπικό είναι έτοιμο να βοηθήσει και διατίθεται ένας περιορισμένος
αριθμός αναπηρικών πολυθρόνων. Εάν χρειάζεσθε αναπηρική πολυθρόνα, παρακαλούμε
στείλτε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση parlamentarium@europarl.europa.eu
τουλάχιστον μια μέρα πριν την επίσκεψη.
 
-  Επισκέπτες  με  προβλήματα  όρασης:  Το  κέντρο  προβλέπει  ειδικούς  ακουστικούς
οδηγούς  που  περιγράφουν  το  χώρο,  το  περιεχόμενο  και  τα  κύρια  σημεία  του.
Διατίθενται στα ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά χάρτες αφής με το σύστημα
Μπράιγ καθώς και  πληκτρολόγια Μπράιγ σε δυο σημεία του κέντρου.  Επιτρέπονται
επίσης σκύλοι-οδηγοί.
 
- Επισκέπτες με προβλήματα ακοής: Οι οδηγοί χειρός είναι εφοδιασμένοι με βίντεο που
χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ολλανδικά. Το
κέντρο  προβλέπει  επίσκεψη  διάρκειας  μιας  ώρας  κατάλληλα  διαμορφωμένη  για
επισκέπτες με προβλήματα ακοής. Το κέντρο είναι επίσης εξοπλισμένο με σύστημα
ακουστικής ενίσχυσης.
 
- Διεύθυνση/ Επικοινωνία:
 
Parlamentarium - Το Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 
European Parliament/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
 
Κτίριο Willy Brandt
 
B-1047 Brussels
 
Email: parlamentarium@europarl.europa.eu
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Πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της Ευρώπης. Εκπροσωπεί περίπου 500 εκατομμύρια
ανθρώπων στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι εκλογές διεξάγονται κάθε πέντε έτη. Στις
εκλογές του Ιουνίου 2009 εορτάστηκε η 30ή επέτειος των εκλογών του ΕΚ με άμεση
καθολική ψηφοφορία. Μετά τις εκλογές που έγιναν τον Μάιο του 2014, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αριθμεί 751 ευρωβουλευτές.
 
Από  το  1979,  διαδοχικές  ευρωπαϊκές  Συνθήκες  έχουν  αυξήσει  τις  εξουσίες  του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  σε  ό,  τι  αφορά  την  προετοιμασία  και  την  ψήφιση  του
προϋπολογισμού και  της  νομοθεσίας  της  ΕΕ.  Ενισχύθηκε επίσης  ο  εκ  μέρους των
ευρωβουλευτών πολιτικός έλεγχος των άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της
ΕΕ.
 
Στους περισσότερους τομείς πολιτικής της ΕΕ, οι αποφάσεις για νέους νόμους στην Ε.Ε.
λαμβάνονται από κοινού από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο
εκπροσωπεί τα κράτη μέλη.
 
Το Κοινοβούλιο  διαδραματίζει  ενεργό ρόλο στη σύνταξη νομοθεσίας  η  οποία  έχει
αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών: π.χ.  σε τομείς όπως η προστασία του
περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των καταναλωτών, οι ίσες ευκαιρίες, οι μεταφορές, η
ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, κεφαλαίων, υπηρεσιών και αγαθών, η γεωργία, η
ενεργειακή ασφάλεια, η μετανάστευση, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις, η
υγεία και τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης από κοινού εξουσία με το
Συμβούλιο για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο διεξάγει 12 συνόδους ολομέλειας στο Στρασβούργο. Τα
Μέλη  του  συνεδριάζουν  σε  κοινοβουλευτικές  επιτροπές  στις  Βρυξέλλες,  όπου
διεξάγονται συζητήσεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες, πράγμα που αντικατοπτρίζει τη
δέσμευσή του Κοινοβουλίου για μια ποικιλόμορφη και πολυπολιτισμική Ένωση που είναι
«ενωμένη στην πολυμορφία».
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Ενημέρωση από τους αρχιτέκτονες
 
ATELIER BRÜCKNER – Αρχιτεκτονική, Σχεδιασμός Εκθέσεων, Σκηνογραφία
 
Σχεδιάζοντας το PARLAMENTARIUM
 
Το  PARLAMENTARIUM  υποδέχεται  τους  επισκέπτες  του  σε  μια  πρωτοποριακή,
χωρογραφημένη έκθεση. Η ιδέα και ο σχεδιασμός του Κέντρου Επισκεπτών ανήκει στο
Atelier Brückner, το γερμανικό γραφείο σχεδιασμού εκθέσεων με το οποίο υπέγραψε
σύμβαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008 για τον γενικό σχεδιασμό. Η επιλογή έγινε
κατόπιν πανευρωπαϊκού διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε το 2007.
 
Δημιουργώντας το σκηνικό – Η φιλοσοφία μας
 
Το Atelier Brückner, είναι διεθνώς γνωστό για τις εξατομικευμένες λύσεις που δίνει σε
προβλήματα χώρου, λύσεις που διέπονται από την αρχή "Πρώτα το περιεχόμενο και μετά
η μορφή". Η προσέγγιση της γερμανικής εταιρίας μπορεί να περιγραφεί ως σύλληψη,
σχεδιασμός και υλοποίηση μιας σκηνογραφίας που συνδυάζει την αρχιτεκτονική με το
περιεχόμενο. Μέσα από την πολυεπιστημονική σχεδιαστική διαδικασία που χρησιμοποιεί
το  Atelier  Brückner,τα  εκθέματα αποκτούν πνοή και  αναδεικνύουν τις  ιστορίες  που
περιέχουν και  το  παρελθόν που τις  γέννησε.
 
«Αυτό που θέλουμε, είναι να αφήσουμε το περιεχόμενο να μιλήσει, να διηγηθεί ιστορίες
που θα συγκινήσουν τον επισκέπτη και να δημιουργήσει μια εμπειρία που θα μείνει
ζωντανή στη μνήμη για πολύ καιρό» λέει ο καθηγητής Uwe R. Brückner.
 
Το PARLAMENTARIUM προσφέρει μια δυναμική ακολουθία από αυτόνομα περιβάλλοντα.
Κάθε  τμήμα  της  έκθεσης  έχει  διαφορετικό  ύφος  και  κάθε  επιλογή  επιδιώκει  την
καλύτερη δυνατή διήγηση των ιστοριών που κρύβουν τα εκθέματα και την καλύτερη
δυνατή παρουσίαση του ιδιαίτερου περιεχομένου του κάθε εκθέματος. Με τον τρόπο
αυτό δεν γίνεται δυνατή μόνο μια διανοητική κατανόηση της πολυσύνθετης ιστορίας
της  Ευρώπης  και  της  ευρωπαϊκής  πολιτικής  αλλά  επιζητείται  παράλληλα  μια
συναισθηματική μετάβαση. Δίνεται στους επισκέπτες η ευκαιρία να καταδυθούν σε ένα
κόσμο πληροφοριών και διάδρασης που καθιστά κατανοητό τον ρόλο του κοινοβουλίου
και την πολιτική του αποστολή.
 
Ιδρύθηκε το 1997 με πολλές εμπειρίες στο ενεργητικό του
 
Το Atelier  Brückner,  ιδρύθηκε το 1997 μετά την έκθεση «Επιχείρηση Τιτανικός» που
πραγματοποιήθηκε στην γερμανική πόλη του Αμβούργου. Από τότε έχει αναλάβει πάνω
από  70  έργα,  μεταξύ  των  οποίων  η  κύρια  αίθουσα  συναλλαγών  του  γερμανικού
χρηματιστηρίου στην Φρανκφούρτη,  το  μουσείο  της  BMW στο Μόναχο,  το  κέντρο
επισκεπτών  του  CERN  στη  Γενεύη  και  το  περίπτερο  της  κρατικής  επιχείρησης
ηλεκτρισμού  της  Κίνας  στην  Παγκόσμια  έκθεση  της  Σαγκάης.
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Το μουσείο  ιστορίας  Samsung  στο  Yongin-si  της  Κορέας,  το  Ναυτικό  Μουσείο  στο
Άμστερνταμ καθώς και η μόνιμη έκθεση στο γερμανικό μουσείο κινηματογράφου στη
Φρανκφούρτη συμπεριλαμβάνονται στα έργα που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο
στάδιο της κατασκευής και έχουν σχεδιαστεί από πολυεπιστημονικές ομάδες με έδρα τα
γερμανικά γραφεία της εταιρείας στη Στουτγκάρδη.
 
Σήμερα,  η  εταιρεία  απασχολεί  70  συνεργάτες  από  9  διαφορετικά  επαγγέλματα:
αρχιτέκτονες, σκηνογράφους, διακοσμητές εσωτερικού χώρου, σχεδιαστές φωτισμού,
σχεδιαστές επικοινωνίας, γραφικούς σχεδιαστές, σχεδιαστές παραγωγής, θεατρικούς
συμβούλους και ιστορικούς τέχνης.
 
Το  διοικητικό  συμβούλιο  αποτελείται  από  τον  κ.  Shirin  Frangoul-Brückner,  γενικό
διευθυντή, τον καθ. Uwe R. Brückner, τον καθ. Eberhard Schlag και την κ. Britta Nagel. Τον
συντονισμό έργου του PARLAMENTARIUM έχουν αναλάβει η κ. Michelle Bühler, η κ. Britta
Nagel και ο συνεργάτης του Atelier Brückner, κ. René Walkenhorst.
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