
 

Bendroji informacija apie Parlamentariumą
 
Europos Parlamento Lankytojų centras visuomenei - Parlamentariumas - yra didžiausias
parlamento lankytojų centras Europoje ir pirmoji paroda, kurioje informaciją galima gauti
24 kalbomis. Piliečiai – vietos gyventojai ir turistai, naudodamiesi daugybe multimedijos
priemonių, turi unikalią galimybę susipažinti su Europos institucijomis, visų pirma
Europos Parlamentu.
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Įvadas
 
Sužinokite apie Europos Parlamentą tai, ko dar nežinojote
 
Parlamentariumas visuomenei duris atvėrė 2011 m. ir  iki  šiol  jį  jau aplankė 1,5 mln.
žmonių.  Naudodamiesi  įspūdingomis multimedijos priemonėmis lankytojai  patenka
tiesiai į Europos Parlamento šerdį, kur gali pamatyti, kaip priimami sprendimai ir kokią
įtaką jie daro kasdieniam jų gyvenimui. Europos politika naujoviškai ir įdomiai pristatoma
ir suaugusiems, ir vaikams.
 
Parlamentariumas yra didžiausias parlamento lankytojų centras Europoje ir pirmoji paroda
pasaulyje, kurioje informacija pateikiama 24 kalbomis. Lankytojai gali susipažinti su politikais
naudodamiesi interaktyvia multimedijos įranga, virtualiai keliauti po Europą vadovaudamiesi
trimačiu žemėlapiu, pakeliui sužinoti, koks Europos Sąjungos įnašas kiekvienoje šalyje, gauti
informaciją apie Europos Parlamento vaidmenį ir t. t.
 
Parlamentariumas - visą savaitę atvira Europa
 
Parlamentariumas atviras visiems piliečiams be atskiro leidimo 7 dienas per savaitę.
 
Įkūręs Parlamentariumą, Europos Parlamentas padeda pagyvinti Europos institucijų kvartalą ir
patvirtina savo pasirengimą atsiverti visuomenei. Šis lankytojų centras yra visai šeimai įdomi
vieta. Čia laukiami ir suaugusieji, ir vaikai ne tik iš Belgijos, bet ir iš kitų šalių. Vienas iš jo tikslų
– tapti svarbia vidurinės mokyklos moksleivių lankymosi vieta, mokinių klasėms sudaryti tinkamą
aplinką, kurioje vaikai galėtų susipažinti su svarbia jų politinio pasaulio dalimi.
 
Parlamentariumas tapo pirmuoju kertiniu akmeniu kuriant tikrą Europos „universiteto miestelį“.
Nuo 2011 m. Parlamentas sukūrė miesto turizmo maršrutą, kuriame galima aplankyti "Europos
stotį", naują lankytojų centrą, ir nuo 2017 m. gegužės mėn. aplankyti  Europos istorijos namus.
 
Glaustai apie Parlamentariumą
 
Didžiosios posėdžių salės projekcija 360 laipsnių
 
Parlamentariume didžiosios posėdžių salės vaizdą lankytojai  gali  stebėti  didžiuliame 360
laipsnių  skaitmeniniame ekrane su erdvinio  garso sistema.  Lankytojai  gali  pamatyti,  kaip
priimami  sprendimai  Europos  Parlamente,  ir  daugiau  sužinoti  apie  šiame  procese
dalyvaujančius žmones, t. y. Parlamento narius, demokratiškai išrinktus ES atstovus. Jie taip
pat gali  klausytis diskusijų,  stebėti  balsavimą ir  patraukliu būdu susipažinti  su teisės aktų
priėmimo procesu. Jutiklinio ekrano įranga taip pat sudaro sąlygas lankytojams daugiau sužinoti
apie Parlamento narius.
 
Virtuali kelionė po Europą
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Lankytojai taip pat turi galimybę virtualiai keliauti po Europą ir sužinoti, koks Europos Sąjungos
įnašas kiekvienoje šalyje. Taip keliaudami lankytojai pamato, kad visos valstybės narės yra
skirtingos, tačiau vykdo bendrą politinį projektą. Istorijoms skirtoje erdvėje siūloma pasivaikščioti
po Europą – tam pasitarnaus 200 kvadratinių metrų Europos žemėlapis su daugiau negu 90
interaktyvių punktų. Judantys ekranai atlieka garso ir vaizdo gidų funkciją sudarydami sąlygas
lankytojams keliauti į juos dominančią šalį ar regioną.
 
Toje pačioje patalpoje ant lubų lankytojai gali stebėti įspūdingą trimatę šviesos instaliaciją,
kurioje vaizduojamas slenkantis trimatis Europos žemėlapis su skirtingų nuomonių apklausų
rezultatais. Tai viena didžiausių šviesos instaliacijų pasaulyje.
 
Inscenizuotas žaidimas mokiniams
 
Parlamentariume taip pat siūlomas įvairialypis inscenizuotas žaidimas vidurinės mokyklos
moksleivių grupėms. Žaidėjai gali "tapti" Europos Parlamento nariu ir dalyvauti visuose ES
teisės akto priėmimo etapuose. Žaidimas pritaikytas 14–16 metų mokiniams, jame vienu metu
gali dalyvauti iki 32 dalyvių.
 
Europos Parlamento narių vaizdo pranešimai ...
 
Kas yra  Jūsų Parlamento nariai?  Kokią  poziciją  jie  užima? Kodėl  jie  vienijasi  į  septynias
Europos  Parlamento  frakcijas?  Lankytojams  siūloma  rasti  atsakymą  į  šiuos  klausimus
naudojantis daugybe interaktyvių instaliacijų ir vaizdo įrašų siena su kiekvieno iš 751 išrinkto
Parlamento narių pranešimais.
 
... ir piliečių iš visos Europos vaizdo pranešimai
 
Lankytojai  taip  pat  išgirsta  žmonių,  gyvenančių  įvairiose ES šalyse,  pasakojimus.  Šiame
kasdieniam gyvenimui skirtame sektoriuje 54 ES gyventojai pasakoja apie tai, kokį poveikį ES ir
jos vykdoma politika turėjo jų gyvenimui, veiklai ir projektams.
 
Interaktyvi balsavimo įranga „Renkiesi tu!“
 
Tarp kitų siūlomų įrenginių yra ir įranga „Renkiesi tu!“. Naudodamiesi interaktyvia balsavimo
įranga  lankytojai  gali  pagilinti  savo  žinias  apie  daugybę  politinių  klausimų,  dėl  kurių
diskutuojama Parlamente, ir savo balsavimo rezultatus palyginti su kitų lankytojų rezultatais.
 
Kelionės laiku
 
Parodoje taip pat siūloma vykti į trumpą kelionę laiku stebint 150 simbolinę reikšmę turinčių
atvaizdų ir susipažįstant su daugeliu istorinių dokumentų, atspindinčių svarbiausius Europą
pakeitusius įvykius.
 
Praktinė informacija
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Europos Parlamento Lankytojų centras dirba kiekvieną dieną, išskyrus pirmadienį ryte, kai jis
yra uždarytas. Įėjimas nemokamas, taip pat galima nemokamai naudotis multimedijos gidu 24
kalbomis,  kuris  taip pat  pritaikytas aštonioms gestų kalboms bei  lankytojams su regėjimo
sunkumais. Patalpos įrengtos taip, kad į jas lengvai galėtų patekti asmenys, turintys specialių
poreikių. Centre taip pat yra parduotuvė, kurioje prekiaujama gaminiais su Europos Parlamento
logotipu, kavinė, motinos ir vaiko kambarys ir drabužinė.
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Inscenizuotas žaidimas
 
Įsivaizduokite, kad esate Europos Parlamento narys
 
Parlamentariume siūlomas inscenizuotas žaidimas vidurinės mokyklos mokiniams, norintiems
dalyvauti intensyviuose kursuose. Lankydami juos mokiniai sužino, kaip veikia demokratiškai
išrinkta  Europos  institucija.  Jie  gali  "tapti"  Europos  Parlamento  nariu  ir  dalyvauti  su
bendramoksliais derybose dėl teisės akto priėmimo, kuris turės įtakos ES gyvenančių žmonių
kasdieniam gyvenimui.
 
Žaisdami mokiniai taip pat gali sužinoti, kaip iš tikrųjų rengiami ES teisės aktų projektai ir kokie
suinteresuotieji subjektai dalyvauja procese. Žaidėjai patenka į įtemptą padėtį, panašią į tą, į
kurią patenka tikri Europos Parlamento nariai. Žaidėjų prašoma sudaryti sąjungas, ginti savo
idėjas politinėse diskusijose, vadovauti politinėms deryboms su kitomis institucijomis ir pristatyti
savo sprendimus žiniasklaidai. Taip mokiniai mokosi kompromisų meno, kuris būtinas norint
sėkmingai dalyvauti Europos politikoje.
 
Žaisdami  mokiniai  bendrauja  su  įvairių  sričių  ekspertais,  interesų  grupėmis  ir  kitais
suinteresuotaisiais  subjektais.  Jie turi  greitai  įvertinti,  kokia šiuose susitikimuose pateikta
informacija svarbiausia.  Užduotį  dar  labiau apsunkina tai,  kad kalbama daugeliu kalbų.
 
Šiam žaidimui sukurta daugiau negu 400 virtualių personažų, kuriuos vaidina aktoriai iš 27 ES
šalių. Žaidimo scenarijų sudaro daugiau negu 250 puslapių, jis išverstas į 24 kalbas (daugiau
negu 5750 scenarijaus puslapių visomis kalbomis).
 
Žaidimas trunka dvi su puse valandos. Grupes turėtų sudaryti mažiausiai 16, daugiausiai – 32
mokiniai. Žaidimas nemokamas. Tinkamiausias žaidimui amžius – nuo 18 metų.
 
Panašūs inscenizuoti žaidimai sulaukė didelio pasisekimo Danijoje, Švedijoje ir Norvegijoje.
 
Užsiregistruoti  žaisti  galima  šiais  adresais:  parlamentarium@europarl.europa.eu  ir
www.europarl.europa.eu/visiting.
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Faktai ir skaičiai
 
Bendra informacija
 
– Plotas:  Apie 5400 m², iš kurių 2890 m² skirta parodai. Didžiausias parlamento lankytojų
centras Europoje ir antras pagal dydį pasaulyje po Kapitolijaus Vašingtone.
 
– Kalba: tai pirma nuolatinė paroda pasaulyje 24 kalbomis. Visa informacija pateikiama šiomis
kalbomis. Lankytojai gauna asmeninius multimedijos gidus. Jais pateikiama išsami informacija
apie kiekvieną eksponatą ir parodomas trumpas filmas lankytojo pasirinkta kalba. Gestų kalba
pateikiama šiomis  kalbomis  (anglų,  prancūzų,  olandų,  vokiečių,  vengrų,  flamų,  begiškąja
prancūzų ir tarptautine gestų kalba). Taip pat galima naudotis ir Brailio jutėjimo žemėlapiais.
 
–Lankytojų skaičius. Per pirmuosius 5 centro veiklos metus jį aplankė 1,5 mln. asmenų.
 
– Sąnaudos: apie 20,5 mln. EUR, įskaitant projektavimo ir gamybos sąnaudas 23 kalboms (iš
viso).
 
Palyginimas:
 
– Tintino muziejaus sąnaudos: 15 mln. EUR už 3500 m² plotą;
 
– Austrijos parlamento Lankytojų centro sąnaudos: 6 mln. EUR už 700 m² plotą;
 
– JAV Kapitolijaus Lankytojų centro sąnaudos: 421 mln. EUR už 53800 m² plotą.
 
– Projekto rengimo trukmė: 6 metai.
 
Sprendimas įkurti centrą priimtas 2005 m. liepos mėn.
 
Konkursas dėl vidaus darbų ir parodos dizaino sukūrimo surengtas 2007 m. pavasarį.
 
Sutartys sudarytos 2008 m. sausio mėn.
 
Iškilmingas atidarymas: 2011 m. spalio mėn.
 
– Parodos:
 
„Lankytojų centro kūrimas“ (nuo 2011-10-14 iki 2012-06-10); Art@Europarl (nuo 2012-08-16 iki
2012-10-31);  Sacharovo patirtis  (nuo 2012-11-15 iki  2013-02-26);  2012 m. Nobelio taikos
premijos laureatų paroda "Europos kelias nuo karo iki taikos" (nuo 2013-05-16 iki 2013-10-06);
"Iš arčiau" ( nuo 2013-11-06 iki 2014-02-16); Europiniai rinkimai nuo 1979 m. (nuo 2014-03-10
iki 2014-06-01); Sudužusių santykių muziejus (nuo 2014-06-16 iki 2014-10-17); Šeimo valgis -
kas mus suartina (nuo 2015-05-03 iki 2015-11-20); Pabėgėliai (nuo 2016-03-03 iki 2016-06-01);
Grožio paieška (nuo 2016-07-08 iki 2016-09-18); Eurovizijos: muziejai pristatantys Europą (nuo
2016-09-24 iki 2016-10-05); LUZ kino prizas - 100 šviesos atspalvių (nuo 2016-10-11 iki 2017-
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01-29); 11 su karu susiduriančių moterų (nuo 2017-03-08 iki 2017-05-15)
 
- Apdovanojimai: Parlamentariumas jau laimėjo daugiau nei 10 apdovanojimų: pvz. specialų
prizą iš Briuselio turizmo agentūros VisitBrussels, Europos meno direktorių klubo apdovanojimą
"Aplinkos  dizaino"  kategorijoje,  Austrijos  inovacijos  apdovanojimą,  Sinus  apdovanojimą,
Vokietijos meno direktorių klubo apdovanojimą ir Raudonoje taško dizaino apdovanojimą. 2013
m. Parlamentariumas nominuotas geriausio 2013 m. Europos muziejaus apdovanojimui.
 
– Bendras nuolatinės parodos planavimas, koncepcija ir dizainas. Daugelio apdovanojimų
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis laimėtojas Vokietijos parodų projektuotojų biuras „Atelier
Brückner“. Per pastaruosius 25 metus „Atelier Brückner“, be kita ko, suprojektavo BMW muziejų
Miunchene, Europos branduolinių tyrimų organizacijos (CERN) Lankytojų centrą Ženevoje ir
Vokietijos vertybinių popierių biržą Frankfurte.
 
– Inscenizuoto žaidimo projektas ir koncepcija: „Media Farm“, Norvegija. Inscenizuotas
žaidimas paremtas didelės sėkmės sulaukusiais etaloniniais projektais Švedijos, Danijos ir
Norvegijos parlamentuose, kurie kasmet pritraukia dešimtis tūkstančių mokinių.
 
– Garso ir vaizdo priemonių gamintoja: „Markenfilm Crossing“, Hamburgas. Turinti daugiau
kaip 50 metų patirtį filmų gamybos ir interaktyvių bei multimedijos sprendimų kūrimo srityje.
Laimėjusi apdovanojimus daugybėje tarptautinių konkursų.
 
Tai viena geriausių šios srities bendrovių, turinti pajėgų interaktyvių bei multimedijos sprendimų
kūrimo  skyrių.  „Markenfilm  Crossing“  priklauso  „Markenfilm“  grupei  –  vienam garsiausių
Europos  filmų  gamybos  koncernų,  turinčiam daugiau  kaip  50  metų  patirtį.
 
–  Pirminės  idėjos  autorė:  konsultacijų  muziejų  planavimo  ir  kultūros  paveldo  valdymo
klausimais bendrovė „LORD Cultural Resources Planning & Management ltd.“, konsultavusi
daugiau kaip 1500 muziejų ir lankytojų centrų (pvz., Guggenheimo muziejų (Bilbao), „Tate
Modern“ ir  Luvro muziejus).
 
– Grafinis dizainas (vadovaujant „Atelier Brückner“). Grafikos studija „integral ruedi baur“
sukūrė Parlamentariumui  specialų  grafinį  planą.  Kiekvienas naudojamas grafinis  ženklas
sudarytas iš kelių vienas kitą uždengiančių ženklų įvairiomis ES kalbomis siekiant išreikšti idėją
„susivieniję įvairovėje“. Kai kurie ženklai sukurti panaudojant visas 23 kalbas.
 
– Interaktyvumas. Parodoje yra apie 100 vaizdo įrašų ir maždaug 300 multimedijos įrenginių.
 
– Multimedijos priemonių gamyba. „Markenfilm Crossing“, Vokietija. Tai viena geriausių šios
srities  bendrovių,  turinti  pajėgų  interaktyvių  bei  multimedijos  sprendimų  kūrimo  skyrių.
„Markenfilm  Crossing“  priklauso  „Markenfilm“  grupei  –  vienam garsiausių  Europos  filmų
gamybos  koncernų,  turinčiam daugiau  kaip  50  metų  patirtį
 
Techninė informacija
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– Inscenizuoto žaidimo aktoriai: daugiau kaip 400 aktorių iš visų 27 ES šalių.
 
– Sektoriaus, skirto kasdieniam gyvenimui, pokalbiuose dalyvavę žmonės: 54 iš visų 27
valstybių narių.
 
– Sektoriaus „Susivieniję įvairovėje“ karštieji taškai: 90. Kiekviename iš jų pristatomas
filmas apie įvairius ES valstybių narių miestus arba regionus.
 
– Radijo dažninio atpažinimo žymių skaičius sektoriuje „Susivieniję įvairovėje“: daugiau
negu 600 įmontuotų radijo dažninio atpažinimo žymenų.
 
– Ekranų skaičius: daugiau negu 100 interaktyvių terminalų / ekranų ir interaktyvių projekcijų.
 
– Šviesos diodų skaičius prie įėjimo: 595968 šviesos diodai ((97 x 8 plokštės) x (256 pikseliai
x 3)).
 
– Fotografijų skaičius: daugiau negu 1400.
 
– Kabelio ilgis: apie 40 km.
 
– Interaktyvus žemėlapis ant grindų. 210 m² Europos žemėlapis su 90 interaktyvių taškų.
 
– 3600 kinas. Du 3600 kino teatrai, kurių kiekvieno projekcijos plotas apie 150 m².
 
– Išduodamų multimedijos gidų skaičius: 700.
 
– Trimatės šviesos instaliacijos: a) didžiausios pasaulyje trimatės šviesos diodo lubos su
maždaug 13000 šviesos  diodų  42  m²  plote,  b)  40  m ilgio  šviesos  diodų  žiedas,  kuriame
panaudojant  daugiau negu 50000 šviesos diodų skelbiami Europos statistiniai  duomenys.
 
Praktinė informacija
 
– Darbo dienos: Parlamentariumas atidarytas 7 dienas per savaitę (uždarytas pirmadienį ryte).
Ne darbo dienos: sausio 1 d., gegužės 1 d., lapkričio 1 d. ir gruodžio 24 d., 25 d. ir 31 d.
 
– Darbo valandos: 59 darbo valandos per savaitę.
 
Pirmadienį: 13.00–18.00 val.
 
Antradienį ir trečiadienį: 09.00–20.00 val.
 
Ketvirtadienį ir penktadienį: 09.00–18.00 val.
 
Šeštadienį ir sekmadienį: 10.00–18.00 val.
 
– Įėjimo mokestis: nemokama.
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– Lankytojų skaičius: vienu metu centre gali lankytis 630 žmonių.
 
– Salių darbuotojai: maždaug 20 darbuotojų bet kuriuo metu.
 
– Kitos paslaugos: nemokamas multimedijos gidas, kavinė ir parduotuvė, kurioje prekiaujama
EP logotipu pažymėtais suvenyrais.
 
– Vaikams. įvairiose sekcijose vaikams numatytoms jiems skirtos priemonės, kurios trunka apie
vieną valandą .. Vaikai gauna nemokamus nešiojamus garso ir vaizdo gidus.
 
–  Prieinamumas.  Sudarytos  sąlygos  lankytis  neįgaliesiems  su  vežimėliais.  Darbuotojai
pasirengę suteikti pagalbą, galima naudotis neįgaliųjų vežimėliais, tačiau jų skaičius ribotas. Jei
Jums reikalingas  neįgaliųjų  vežimėlis,  prašom bent  vieną  dieną  prieš  atvykdami  atsiųsti
elektroninį  laišką  šiuo  adresu:  parlamentarium@europarl.europa.eu.
 
–  Lankytojams,  turintiems  regėjimo  negalią.  Centras  išduoda  multimedijos  gidus  su
specialiais garso įrašais, kuriuose apibūdinama erdvė, turinys ir pagrindiniai pristatomi objektai.
Brailio rašto lytėjimo žemėlapių esama olandų, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, taip pat
dviejose centro vietose galima naudotis Brailio klaviatūra. Be to, leidžiama lankytis su šunimis
vedliais.
 
– Lankytojams, turintiems klausos negalią, nešiojamuose multimedijos giduose yra tekstų
anglų, prancūzų, vokiečių, olandų, flamų, belgiškąja prancūzų, vengrų kalbomis su vaizdo
įrašais  gestų kalba.  Parengta speciali  vienos valandos ekskursija  lankytojams,  turintiems
klausos negalią.  Centras taip pat  aprūpintas indukcinėmis kilpomis.
 
– Adresas / Kontaktinė informacija:
 
Parlamentariumas – Europos Parlamento Lankytojų centras
 
European Parliament
 
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
 
Willy Brandt building
 
B-1047 Brussels
 
Elektroninis paštas: parlamentarium@europarl.europa.eu
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Bendroji informacija apie Europos Parlamentą
 
Europos Parlamentas yra vienintelė ES institucija, kurią tiesiogiai renka Europos piliečiai. Jis
atstovauja maždaug 500 mln. žmonių 28 ES valstybėse narėse. Rinkimai vyksta kas penkerius
metus.  Per 2009 m. birželio mėn. rinkimus buvo pažymėta visuotinių EP rinkimų 30 metų
sukaktis.  Nuo 2014 m. gegužės mėn. vyksių rinkimų EP dirba 751 europarlamentaras.
 
Nuo 1979 m.  priimant  naujas ES sutartis  buvo vis  plečiamos Europos Parlamento galios
rengiant ES biudžeto ir teisės aktų projektus ir dėl jų balsuojant. Taip pat buvo stiprinama
Europos Parlamento narių vykdoma politinė kitų ES institucijų ir  organų kontrolė.
 
Daugumoje ES politikos sričių sprendimus dėl naujų ES teisės aktų kartu priima Parlamentas,
tiesiogiai atstovaujantis piliečiams, ir Ministrų Taryba, kuri atstovauja valstybėms narėms.
 
Parlamentas  atlieka  aktyvų  vaidmenį  rengdamas  teisės  aktus,  kurie  turi  poveikį  piliečių
kasdieniam gyvenimui, pvz., tokiose srityse kaip aplinkos apsauga, vartotojų teisės, lygios
galimybės, transportas, laisvas darbuotojų, kapitalo, paslaugų ir prekių judėjimas, žemės ūkis,
energetinis saugumas, imigracija, teisingumas ir vidaus reikalai, sveikata ir struktūriniai fondai.
Taip pat  Parlamentas kartu su Taryba turi  bendrus įgaliojimus Europos Sąjungos metinio
biudžeto srityje.
 
Kasmet Parlamentas rengia 12 plenarinių sesijų Strasbūre. Jo nariai dalyvauja Parlamento
komitetų  posėdžiuose  Briuselyje,  kur  taip  pat  rengiamos  papildomos  plenarinės  sesijos.
Diskusijos vyksta visomis oficialiosiomis ES kalbomis atsižvelgiant į Parlamento įsipareigojimą
puoselėti įvairovę ir daugelio kultūrų Sąjungą, kuri susivienijusi įvairovėje.
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Architektų informacija
 
„Atelier Brückner“ – architektūra, parodų dizainas, scenografija
 
Parlamentariumo dizainas
 
Parlamentariumas kviečia lankytojus į naujovišką parodą, turinčią choreografinių elementų.
Lankytojų centro koncepciją ir  dizainą kūrė Vokietijos parodų projektuotojų biuras „Atelier
Brückner“, su kuriuo Europos Parlamentas 2008 m. sudarė sutartį dėl bendro projekto kūrimo.
Šis biuras buvo atrinktas 2007 m. vykdant Europos masto konkursą.
 
Bendras kontekstas: projekto koncepcija
 
Biuras „Atelier Brückner“ tarptautiniu mastu žinomas dėl kiekvienam atvejui pritaikytų erdvinių
sprendimų, parengtų laikantis principo, kad forma turi būti priderinama prie turinio. Šis Vokietijos
biuras  pateikia  scenografijos  koncepciją,  planuoja  ją  ir  įgyvendina  vadovaudamasis
architektūros ir turinio sąsajos idėja. Atsižvelgiant į taikomą daugiadalykio dizaino principą,
parodos atgyja, atskleidžia istoriją ir bendras istorines aplinkybes.
 
„Siekiame, kad turinys prabiltų,  pasakotų istoriją,  kuri  jaudintų lankytojus ir  sukurtų ilgam
įsimenamą įspūdį“,  –  teigia prof.  Uwe R.  Brückner.
 
Parlamentariumą  sudaro  dinamiška  individualių  aplinkų  seka.  Kiekvienai  parodos  daliai
būdingas atskiras stilius, kuris parinktas taip, kad būtų kuo geriau atskleidžiamos parodos temos
ir  savitas kiekvieno parodos skyriaus turinys.  Tai  ne tik  padeda gauti  bendrųjų žinių apie
sudėtingą Europos istoriją ir politiką, bet ir kartu sukuriamas emocinis ryšys. Lankytojai galės
pasinerti į informatyvų ir interaktyvų pasaulį ir tokiu būdu geriau suprasti Parlamento vaidmenį ir
jo politinius veiksmus.
 
Gausi patirtis nuo įkūrimo 1997 m.
 
Biuras „Atelier  Brückner“ įsteigtas 1997 m. po parodos „Ekspedicija „Titanikas“,  kuri  buvo
surengta Vokietijos uostamiestyje Hamburge. Nuo tada įgyvendinta daugiau kaip 70 tolesnių
projektų: centrinė prekybos salė Vokietijos vertybinių popierių biržoje Frankfurte prie Maino,
BMW muziejus  Miunchene,  Europos branduolinių  mokslinių  tyrimų organizacijos  (CERN)
Lankytojų centras Ženevoje,  Nacionalinių  elektros energijos tinklų  paviljonas Šanchajaus
parodų rūmuose (Kinija)  ir  kt.
 
Bendrovės „Samsung“ istorijos muziejus Jongino mieste (Korėja), Jūrų muziejus Amsterdame
(Nyderlandai) ir nuolatinė ekspozicija Vokiečių kino muziejuje Frankfurte prie Maino (Vokietija) –
tai  tik  keletas  iš  keliolikos  šiuo  metu  vykdomų projektų.  Prie  visų  jų  Štutgarte  (Vokietija)
esančiame biure  dirba  įvairių  sričių  specialistų  grupės.
 
Šiuo  metu  biure  yra  70  darbuotojų,  kurie  atstovauja  devynioms skirtingoms profesijoms:
architektai, scenos, interjero ir šviesos dizaineriai, komunikacijos ir grafikos dizaineriai, produktų
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dizaineriai, dramos konsultantai ir meno istorikai.
 
Biuro valdybos nariai: Shirin Frangoul-Brückner (generalinis direktorius), prof. Uwe R. Brückner,
prof. Eberhard Schlag ir Britta Nagel. Parlamentariumo projekto vadovai: Michelle Bühler, Britta
Nagel ir René Walkenhorst (biuro „Atelier Brückner“ darbuotoja).
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