
 

Parlamentarium:
drzwi do europejskiej demokracji
 
Parlamentarium jest największym, otwartym dla zwiedzających, parlamentarnym centrum
w Europie i pierwszą w historii wystawą w całości dostępną w 23 językach.
 
 
Szeroka gama interaktywnych narzędzi multimedialnych oferuje obywatelom, turystom oraz
społeczności  lokalnej,  unikalną  możliwość  wirtualnej  wycieczki  do  centrum  Parlamentu
Europejskiego oraz poszerzenia wiedzy o działaniu pozostałych instytucji Unii Europejskiej
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Wprowadzenie
Zobacz Parlament Europejski z nowej perspektywy
 
Zobacz Parlament Europejski z nowej perspektywy
 
Parlamentarium otwarto dla zwiedzających w październiku 2011. Podczas pierwszych 5 lat
odwiedziło je półtora miliona ludzi. W Parlamentarium używane są innowacyjne i interakcyjne
technologie multimedialne, pozwalające zabrać dorosłych oraz dzieci w podróż po Parlamencie
Europejskim, pokazując jak podejmowane są decyzje i  jak zmieniają one codzienne życie
obywateli.
 
Parlamentarium jest  największym parlamentarnym centrum dla zwiedzających w Europie,
pierwszą na świecie wystawą w pełni dostępną w 23 językach. Zwiedzający mogą między
innymi nawiązać kontakt z politykami przy pomocy interaktywnych ekranów multimedialnych,
wziąć udział w wirtualnej podróży po Europie dzięki trójwymiarowej mapie, dowiedzieć się co
Unia  Europejska  daje  państwom  członkowskim,  pogłębić  wiedzę  o  roli  Parlamentu
Europejskiego.
 
Parlamentarium: Europa stoi otworem przez siedem dni w tygodniu
 
 Do Parlamentarium każdy może wejść bez specjalnej przepustki przez siedem dni w tygodniu.
 
Dzięki Parlamentarium Parlament Europejski pomaga ożywić dzielnicę europejską i potwierdza
swoją chęć otwarcia się na obywateli.  Centrum dla Zwiedzających zaprasza całe rodziny:
zarówno dorosłych, jak i dzieci, z Belgii i z innych krajów. Parlamentarium jest również celem
wizyt  edukacyjnych,  oferując całym klasom odpowiednie otoczenie pozwalające dzieciom
zaznajomić się z istotną częścią świata polityki.
 
Parlamentarium było pierwszym krokiem na drodze do powstania prawdziwego „europejskiego
kampusu”.  W  okresie  od  jego  otwarcia,  w  2011  roku,  Parlament  utworzył  miejski  szlak
turystyczny oferujący informacje i wycieczki edukacyjne z przystankami na Stacji Europa, która
jest nowym punktem informacyjnym oraz wejściem na kampus, z nowymi możliwościami wizyt
indywidualnych i grupowych w sali plenarnej Parlamentu oraz w Domu Historii Europejskiej,
który zostanie oficjalnie otwarty w maju 2017 roku.
 
Parlamentarium w pigułce:
 
Sala posiedzeń plenarnych na otaczających zwiedzającego ekranach cyfrowych
 
W Parlamentarium zwiedzający mogą znaleźć się w sali obrad plenarnych dzięki otaczającym
ich  ogromnym  ekranom  cyfrowym.  Mogą  zobaczyć,  jak  podejmowane  są  decyzje  w
Parlamencie Europejskim i dowiedzieć się więcej o ludziach, którzy są za nie odpowiedzialni: o
posłach  do  Parlamentu  Europejskiego,  demokratycznie  wybieranych  przedstawicielach
obywateli UE. W interesujący i kształcący sposób zwiedzający mogą posłuchać obrad, obejrzeć
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głosowanie i zapoznać się bardziej szczegółowo z procesem ustawodawczym. Dostępne są
również ekrany dotykowe, które pozwalają zwiedzającym dowiedzieć się więcej o posłach do
Parlamentu Europejskiego.
 
Wirtualna podróż po Europie
 
Zwiedzający mogą udać się w wirtualną podróż po Europie: dowiedzieć się, w jaki sposób Unia
Europejska przyczyniła  się  do rozwoju poszczególnych krajów,  zobaczyć,  że choć każde
państwo  członkowskie  jest  inne,  to  wszystkie  one  są  zaangażowane  we  wspólne
przedsięwzięcie polityczne. Spacer po Europie w części „Nasze historie” to mapa Europy o
powierzchni 200 m2, na której znajduje się ponad 90 interaktywnych punktów. Ruchome ekrany
są dla zwiedzających przewodnikami w podróży po państwach i regionach, które ich interesują.
 
W tym samym pomieszczeniu wisi pod sufitem wspaniała trójwymiarowa instalacja świetlna,
prezentująca, trójwymiarowe mapy Europy, na których zobaczyć można wyniki różnorodnych
badań opinii publicznej. Jest to jedna z największych instalacji świetlnych na świecie.
 
Gry fabularne dla szkół
 
Parlamentarium oferuje również wielomodułową grę fabularną dla grup uczniów szkół średnich.
Gra pozwala uczestnikom wcielić się w postać posła do Parlamentu Europejskiego i zobaczyć
"od kuchni", jak wygląda stanowienie prawa. Grupą docelową gry są uczniowie w wieku od 14
do 16 lat, a udział w niej może wziąć do 32 uczestników.
 
Wiadomości wideo od posłów do Parlamentu Europejskiego...
 
Kim są nasi posłowie? Jakie poglądy reprezentują? Dlaczego w Parlamencie Europejskim łączą
się w 7 grup politycznych? Zwiedzający mogą się tego dowiedzieć dzięki licznym instalacjom
multimedialnym oraz całej ścianie, na której wyświetlane są wiadomości wideo od każdego z
754 posłów do Parlamentu Europejskiego.
 
... oraz od Europejczyków
 
Zwiedzający mogą również posłuchać wypowiedzi osób żyjących w różnych państwach UE. W
części  „Życie codzienne” zarejestrowano opowieści  54 Europejczyków o tym, jak UE i  jej
polityka wpłynęły na ich życie,  pracę i  przedsięwzięcia.
 
Interaktywne głosowanie w części „Twoja decyzja”
 
Do  atrakcji  Centrum  należy  również  oprogramowanie  do  interaktywnego  głosowania.
Korzystając z  tego rozwiązania zwiedzający mogą pogłębić  swoją wiedzę na temat  wielu
zagadnień politycznych dyskutowanych w Parlamencie oraz porównać swoją opinię z głosami
innych zwiedzających.
 
Podróż w czasie
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Na wystawie można również odbyć krótką podróż w czasie, ilustrowaną 150 obrazami oraz
wieloma dokumentami powstałymi w kluczowych z historycznego punktu widzenia momentach,
które zmieniły oblicze Europy.
 
Informacje praktyczne
 
Centrum  jest  otwarte  codziennie  z  wyjątkiem  poniedziałku  rano.  Wstęp  do  Centrum  i
korzystanie z przewodnika multimedialnego w 23 językach są bezpłatne. Centrum zostało
zaprojektowane tak,  by  było  w  pełni  dostępne  dla  osób  niepełnosprawnych.  Przewodnik
multimedialny dotępny jest w ośmiu wersjach języka migowego, dostępne są również nagrania
umożliwiajace  zwiedzania  osobom  niewidomym.  W  Centrum  znajduje  się  też  sklep  z
pamiątkami  z  logo PE,  kawiarnia,  pomieszczenie  do przewijania  niemowląt  oraz  szatnia.
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Gra fabularna
 
Parlamentarium: zostań posłem do Parlamentu Europejskiego
 
W ofercie Parlamentarium znajduje sie gra fabularna dla uczniów szkół średnich i studentów,
którzy  chcą  odbyć  szybki  kurs  na  temat  prac  PE –  demokratycznie  wybieranej  instytucji
europejskiej. Uczniowie mogą poczuć się jak posłowie do Parlamentu Europejskiego: muszą
negocjować z pozostałymi uczniami, przyjmując przepisy prawa wpływajace na codzienne życie
Europejczyków.
 
Podczas gry uczestnicy dowiadują się, jak powstają projekty aktów legislacyjnych i kto jest
zaangażowany w proces stanowienia prawa. Uczestnicy pracują pod presją, w atmosferze
podobnej do tej, w której pracują posłowie do PE; muszą zawierać sojusze, bronić swoich
stanowisk podczas debat politycznych i prowadzić negocjacje polityczne z innymi instytucjami
oraz  informować  media  o  podjętych  decyzjach.  Uczniowie  przyswajają  sobie  sztukę
kompromisu,  tak  niezbędną  dla  powodzenia  polityki  europejskiej.
 
Podczas gry uczestnicy kontaktują się z ekspertami z konkretnych dziedzin, grupami interesu
oraz  innymi  zainteresowanymi  podmiotami.  Muszą  szybko  decydować,  które  informacje
podawane  podczas  tych  spotkań  są  najważniejsze.  Dodatkowym  wyzwaniem  będzie
wielojęzyczność.
 
W grze występuje ponad 400 wirtualnych postaci, w które wcielają się aktorzy z 27 państw UE.
Scenariusz gry ma ponad 250 stron i został przetłumaczony na 23 języki, co w sumie daje
ponad 5750 stron.
 
Gra trwa dwie i pół godziny. Grupa powinna liczyć od 16 do 32 uczniów. Udział w grze jest
bezpłatny. Gra jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniów osiemnastoletnich i starszych
 
Podobne gry fabularne okazały się ogromnym sukcesem w Danii, Szwecji i Norwegii.
 
Udział w grze można zarezerwować pod adresem parlamentarium@europarl.europa.eu oraz na
stronie internetowej. www.europarl.europa.eu/visiting.
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Fakty i liczby
 
Informacje ogólne:
 
- Powierzchnia: około 5.400 m², w tym 2.890 m² powierzchni wystawowej. Jest to największe
parlamentarne  centrum  dla  zwiedzających  w  Europie  i  drugie  na  świecie  po  Wzgórzu
Kapitolińskim  w  Waszyngtonie.
 
- Język: Pierwsza stała wystawa na świecie dostępna w 23 językach (od 1 lipca 2013 roku
stopniowe  dodawanie  języka  chorwackiego).  Wszystkie  wydarzenia  organizowane  w  23
językach. Zwiedzający otrzymają osobisty przewodnik multimedialny (PMG). Przy każdym
punkcie wystawy na wyświetlaczu przewodnika pojawią się szczegółowe informacje oraz krótkie
filmy  w  wybranym przez  zwiedzającego  języku.  Dostępne  są  także  informacje  w  języku
migowym po angielsku, francusku, holendersku, niemieckuoraz w międzynarodowym języku
migowym, jak również mapy dotykowe w Braillu.
 
- Lliczba zwiedzających: półtora miliona podczas pierwszych pięciu lat
 
- Koszt: około 20, 5 miliona euro, w tym koszty planowania i produkcji w 23 językach (koszt
całkowity).
 
Dla porównania:
 
- muzeum komiksu (Musée Tintin): na powierzchni 3.500 m2 – 15 milionów euro,
 
- Centrum Parlamentu Austrii dla Zwiedzających: na powierzchni 700 m2 – 6 milionów euro,
 
- Centrum Kongresu Stanów Zjednoczonych na Wzgórzu Kapitolińskim: na powierzchni 53.800
m2 – 421 milionów euro.
 
- Okres realizacji projektu: 6 lat.
 
Decyzja o utworzeniu Centrum: lipiec 2005 r.
 
Przetarg w sprawie budynku i wystroju: wiosna 2007 r.
 
Udzielanie zamówień: styczeń 2008 r.
 
Otwarcie: październik 2011 r.
 
-  Wystawy:  s ta łe  i  czasowe.  Pierwsza  wystawa  czasowa  pt .  „Jak  powstało
Parlamentarium”(14/10/2011  -  10/06/2012),  Art@Europarl  (16/08/2012  -  31/10/2012);
 
Przeżycie Sakharova (15/11/2012 - 26/02/2013;
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"Europea od wojny do pokoju", Pokojowa Nagroda Nobla 2012 (16/05/2013 - 06/10/2013),
 
Zoom In (06/11 2013 - 16/02 20140, Wybory europejskie od 1979 roku (10/03 - 1/06 2014);
 
Muzeum Złamanych Związków (16/06-17/10 2014)
 
Rodzinny posiłek - co sprawia, że się spotykamy (03/05 - 20/11/2015)
 
Wysiedlone - kobiety uchodźcy (03/03 - 01/06/2016)
 
Poszukując piękna (08/07 - 18/09/2016)
 
Nagroda filmowa LUX (11/10/2016 - 29/01/2017
 
11 kobiet w obliczu wojny (08/03 - 15/05/2017)
 
- Nagrody;Parlamentarium zdążyło już zdobyć ponad 10 nagród, takich jak specjalna nagroda
turystyczna  przyznana  przez  brukselska  agencje  turystyczną  VisitBrussels,  nagrodę
Europejskieog Klubu Dyrektorów Artystycznych w kategorii "projekt środowiskowy", austriacką
Innovation Award, Sinus Award, nagrodę niemieckiego Klubu Dyrektorów Artystycznych oraz
nagrodę Red Dot  Design.  W 2013 roku Parlamentarium nominowane zostało do nagrody
Europejskiego Muzeum Roku.
 
- Planowanie ogólne, koncepcja, projektowanie wystawy stałej:Atelier Brückner, niemieckie
biuro projektowania wystaw, zdobywca wielu nagród w kraju i za granicą. W ciągu ostatnich 25
lat firma Atelier Brückner zaprojektowała między innymi Muzeum BMW w Monachium, Centrum
dla  Zwiedzających  CERN  w  Genewie  oraz  główną  salę  transakcyjną  Giełdy  Papierów
Wartościowych  we  Frankfurcie.
 
- Planowanie, koncepcja i tworzenie gry fabularnej:Media Farm, Norwegia. Gra fabularna
opiera  się  na  cieszących  się  dużym  powodzeniem  podobnych  projektach  parlamentu
szwedzkiego, duńskiego i norweskiego, które co roku przyciągają dziesiątki tysięcy uczniów.
 
- Produkcja materiałów multimedialnych:Markenfilm Crossing,  Hamburg. Firma posiada
ponad  pięćdziesięcioletnie  doświadczenie  w  produkcji  filmów  oraz  w  projektowaniu
interaktywnych i  multimedialnych rozwiązań,  które  zyskały  uznanie  w wielu  konkursach .
 
-  Pierwsza  koncepcja:  firma  konsultingowa  LORD  Cultural  Resources  Planning  &
Management  Ltd,  zajmująca  się  projektowaniem muzeów i  zarządzaniem dziedzictwem
kulturowym; udzielała porad ponad 1500 muzeom i centrom dla zwiedzających (np. Muzeum
Guggenheima w Bilbao, galerii Tate Modern, Luwr).
 
- Koncepcja graficzna (pod kierownictwem Atelier Brückner): Studio graficzne integral ruedi
baur  stworzyło specjalną oprawę graficzną dla Parlamentarium. Każdy znak graficzny jest
skomponowany z nałożonych na siebie słów w kilku językach, co odzwierciedla dewizę UE
„Zjednoczona w różnorodności”. Niektóre znaki graficzne oparto na wszystkich 23 językach.
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- Interaktywny charakter: Na wystawie będzie można obejrzeć około 100 filmów wideo i około
300 instalacji multimedialnych.
 
- Produkcja materiałów multimedialnych: Ponad 700 elementów wielojęzycznych.
 
Dane techniczne:
 
-  Aktorzy występujący w grze fabularnej:  ponad 400 artystów ze wszystkich 27 państw
członkowskich UE.
 
- Osoby, które udzieliły wywiadów do części „Życie Codzienne”: 54 osoby ze wszystkich
27 państw członkowskich.
 
-  Liczba elementów w części „Zjednoczona w różnorodności”:  90 filmów o miastach i
regionach w państwach członkowskich UE.
 
- Liczba identyfikatorów radiowych RFID w części „Zjednoczeni w różnorodności”: ponad
600 wbudowanych identyfikatorów RFID.
 
- Liczba ekranów: ponad 100 terminali interaktywnych lub ekranów i projekcji.
 
- Liczba diod LED przy wejściu: 595 968 diod LED ((97x8 paneli) x (256 pikseli x 3)).
 
- Liczba zdjęć: ponad 1400.
 
- Długość okablowania: około 40 km.
 
-  Interaktywna mapa podłogowa:  podłogowa mapa Europy o  powierzchni  210 m2 z  90
punktami  interaktywnymi.
 
- Otaczające zwiedzającego ekrany kinowe: 2 x ekran kinowy 360˚, każdy o powierzchni
projekcji 150 m2.
 
- Liczba dostępnych przewodników multimedialnych: 700.
 
- Trójwymiarowe instalacje świetlne: a) największy na świecie trójwymiarowy sufit z diodami
LED (ok. 13 000 diod LED na powierzchni 42 m2), b) liczący ponad 50 000 diod LED pierścień
świetlny o długości 40 m do prezentacji statystyk europejskich.
 
Informacje praktyczne:
 
-  Dni otwarcia:  Otwarte 7 dni  w tygodniu (zamknięte w poniedziałek rano).  Zamknięte:  1
stycznia,  1 maja,  1 listopada oraz 24,  25 i  31 grudnia.
 
- Godziny otwarcia: 59 godzin tygodniowo.
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W poniedziałki w godz. 13.00 -18.00
 
Od wtorku do piątku w godz. 09.00 - 18.00
 
W soboty i niedziele w godz. 10.00 -18.00.
 
- Wstęp bezpłatny
 
- Przepustowość: jednorazowo 630 osób.
 
- Obsługa piętra: stała obsługa licząca około 20 osób.
 
- Inne udogodnienia: bezpłatny przewodnik multimedialny, kawiarnia, sklep z pamiątkami PE.
 
- Dla dzieci: Przygotowano specjalne tematy dla dzieci na każdym etapie zwiedzania oraz
możliwość  odbycia  godzinnej  wycieczki  Dzieci  otrzymają  bezpłatnie  specjalnie  dla  nich
przygotowane  przewodniki  multimedialne.
 
- Dostępność: Centrum jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Pracownicy
chętnie udzielą pomocy. Można też wypożyczyć wózek (ich liczba jest ograniczona). Jeżeli
p o t r z e b u j ą  P a ń s t w o  w ó z k a ,  p r o s i m y  p r z e s ł a ć  n a m  e m a i l  n a  a d r e s
par lamentar ium@europar l .europa.eu  co  na jmn ie j  dz ień  p rzed  p rzybyc iem.
 
- Dla osób z dysfunkcją wzroku: Centrum udostępnia specjalne przewodniki multimedialne z
plikami  audio,  w  których  opisano  wygląd  pomieszczeń,  eksponatów  i  głównych  atrakcji
Centrum.  Dotykowe  mapy  Braille’owskie  są  dostępne  w  języku  angielskim,  francuskim,
niemieckim i  niderlandzkim, w dwóch częściach Centrum dostępne są również klawiatury
Braille’owskie.  Do Centrum można też wejść z psem przewodnikiem.
 
- Dla osób z dysfunkcją słuchu: Przewodniki multimedialne zawierają pliki wideo tłumaczone
na język migowy w języku angielskim, francuskim, niderlandzkim i niemieckim, węgierskim oraz
w  międzynarodowym  języku  migowym.  Na  terenie  Centrum  znajdują  się  również  pętle
indukcyjne.
 
- Dane teleadresowe:
 
Parlamentarium - the European Parliament's Visitors' Centre
 
European Parliament
 
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
 
Willy Brandt building
 
B-1047 Brussels
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Email: parlamentarium@europarl.europa.eu
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Dodatkowe informacje
o Parlamencie Europejskim
 
Parlament Europejski to jedyna instytucja UE wybierana bezpośrednio przez obywateli Europy.
Reprezentuje około 500 milionów ludzi z 28 państw Unii. Wybory odbywają się co pięć lat. W
czerwcu  2009  r.  obywatele  poszli  do  urn  w  trzydziestą  rocznicę  pierwszych  wyborów
bezpośrednich.  Po  wyborach,  w  2014,  w  Parlamencie  Europejskim zasiada  751  posłów.
 
Od 1979 r. kolejne traktaty europejskie zwiększały uprawnienia Parlamentu Europejskiego w
odniesieniu do stanowienia prawa i podejmowania decyzji w zakresie budżetu i przepisów UE.
W traktatach zwiększono również kontrolę polityczną PE nad innymi instytucjami i jednostkami
UE.
 
W większości obszarów działalności politycznej UE decyzje dotyczące przepisów europejskich
podejmowane  są  wspólnie  przez  reprezentujący  obywateli  Parlament  Europejski  i  Radę
Ministrów,  która  reprezentuje  państwa  członkowskie.
 
Parlament odgrywa aktywną rolę w zakresie stanowienia prawa, które wpływa na codzienne
życie obywateli,  np.  w zakresie ochrony środowiska,  praw konsumentów, równych szans,
transportu,  swobodnego  przepływu  pracowników,  kapitału,  usług  i  towarów,  rolnictwa,
bezpieczeństwa energetycznego, imigracji, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, zdrowia i
funduszy strukturalnych. Parlament również współdecyduje z Radą w dziedzinie rocznego
budżetu Unii  Europejskiej.
 
Co roku Parlament obraduje na 12 sesjach plenarnych w Strasburgu. Posłowie do Parlamentu
Europejskiego obradują także na posiedzeniach komisji w Brukseli, gdzie odbywają się również
dodatkowe sesje plenarne. Debaty prowadzone są we wszystkich językach urzędowych UE, co
jest wyrazem rozmaitości i wielokulturowości Unii Europejskiej zjednoczonej w różnorodności.
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Informacje od architektów
 
Atelier  Brückner–  rozwiązania  architektoniczne,  projektowanie  wystaw,  oprawa
artystyczna
 
Projekt Parlamentarium
 
Parlamentarium to innowacyjnie zaaranżowana wystawa. Koncepcja i projekt Centrum dla
Zwiedzających powstała wAtelier Brückner, niemieckim biurze zajmującym się projektowaniem
wystaw,  któremu Parlament  Europejski  zlecił  w 2008 r.  przygotowanie ogólnego zamysłu
wystawy. Atelier Brückner zostało wyłonione w europejskim przetargu zorganizowanym w
2007 r.
 
Zamysł projektu
 
Atelier Brückner jest znaną na świecie firmą zajmującą się przygotowywaniem koncepcji i
projektów obiektów użytkowych zgodnie z zasadą „Forma wynika z przesłania”. To niemieckie
biuro  architektoniczne opracowuje  koncepcję,  planuje  i  przygotowuje  oprawę plastyczną,
dopasowując  rozwiązania  architektoniczne do zamysłu  projektu.  Wieloaspektowy proces
projektowania wystawy pozwala ożywić jej eksponaty, uwypuklić wiążące się z nimi historie oraz
ich szerszy kontekst.
 
„Chcemy, by elementy wystawy przemawiały do zwiedzających, opowiadały im poruszające
historie, pozwalały im przeżyć coś, co na długo pozostanie w pamięci.” – mówi profesor Uwe R.
Brückner.
 
Parlamentarium to dynamiczny ciąg elementów. Każda część wystawy została zaprojektowana
w odmienny sposób, tak by styl prezentacji najlepiej odzwierciedlał historie tworzące wystawę i
konkretne przesłanie każdego z jej elementów. Pozwala to nie tylko na kształcący wgląd w
skomplikowaną  historię  polityki  europejskiej,  ale  również  stymuluje  zaangażowanie
emocjonalne. Zwiedzający będą mogli zanurzyć się w interaktywny świat informacji, co ułatwi im
zrozumienie roli Parlamentu i jego działań politycznych.
 
Utworzone w 1997 r. Atelier Brückner ma bogate doświadczenie
 
Atelier Brückner powstało w 1997 r. w związku z wystawą „Expedition Titanic”, która była
prezentowana w porcie w Hamburgu. Od tego czasu zrealizowało 70 innych projektów, między
innymi główną salę transakcyjną Niemieckiej Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie
nad Menem, Muzeum BMW w Monachium, Centrum dla Zwiedzających CERN-u w Genewie
oraz Pawilon State Grid na Wystawę Światową EXPO w Szanghaju (Chiny).
 
Muzeum Historii Samsunga w Yongin-si (Korea), Muzeum Morskie w Amsterdamie (Holandia),
jak również stała wystawa w Muzeum Filmu Niemieckiego we Frankfurcie nad Menem to tylko
niektóre spośród dziesiątków projektów realizowanych przez biuro obecnie – nad wszystkimi
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pracują w siedzibie firmy w Stuttgarcie grupy specjalistów z różnych dziedzin.
 
Obecnie biuro zatrudnia 70 osób specjalizujących się w 9 różnych dziedzinach: architektów,
scenografów, projektantów wnętrz, projektantów oświetlenia, specjalistów ds. komunikacji,
grafików, projektantów wyrobów przemysłowych, doradców scenicznych i historyków sztuki.
 
W Zarządzie zasiadają Shirin Frangoul-Brückner, prezes, prof. Uwe R. Brückner, prof. Eberhard
Schlag oraz Britta Nagel. Projektem Parlamentarium zarządzają Michelle Bühler, Britta Nagel i
współpracujący zAtelier Brückner René Walkenhorst.
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