
 

Parlamentarium
 
Centrul vizitatorilor din cadrul Parlamentului European - Parlamentarium - este cel mai
mare centru parlamentar pentru vizitatori din Europa şi prima expoziţie din lume
accesibilă integral în 23 de limbi. Cetăţenii, localnicii şi turiştii au şansa de a cunoaşte
instituţiile europene şi, în special, Parlamentul European, prin intermediul mai multor
mijloace audiovizuale interactive.
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Introducere
 
Parlamentul European, aşa cum nu l-ai cunoscut până acum
 
Parlamentarium s-a deschis în octombrie 2011. În primii cinci ani, a fost vizitat de 1,5
milioane de vizitatori.  Prin intermediul  unor instrumente audiovizuale captivante si
inedite, vizitatorii de toate vârstele pot pătrunde în inima Parlamentului European şi pot
vedea cum se iau deciziile care le influențează viața de zi cu zi.
 
Parlamentarium este cel mai mare centru parlamentar pentru vizitatori din Europa şi va adăposti
prima expoziţie din lume disponibilă în întregime în 23 de limbi. Vizitatorii pot lua legătura cu
politicienii prin intermediul unor mijloace audiovizuale interactive, vor putea face un tur virtual
prin Europa cu ajutorul unei hărţi tridimensionale (3D) și vor putea afla ce a adus Uniunea
Europeană fiecărei ţări pe parcursul istoriei, ce rol a jucat Parlamentul European şi multe altele.
 
Europa este deschisă șapte zile pe săptămână la Parlamentarium
 
Parlamentarium este accesibil tuturor cetățenilor șapte zile din șapte.
 
Prin  deschiderea  Centrului  vizitatorilor,  Parlamentul  European  își  reiterează  dorința  de
deschidere față de cetățeni și contribuie la transformarea cartierului european într-un loc mai
animat. Familiile sunt bine-venite la noul Centru al vizitatorilor, deschis copiilor și adulților, atât
din Belgia, cât și din alte ţări. Unul dintre obiectivele Centrului este să devină un punct de
interes pentru vizitele şcolare, oferind un spaţiu în care grupurile de elevi se pot familiariza cu
aspecte importante din lumea politică de astăzi.
 
Parlamentarium a fost primul pas în crearea unui adevărat „campus european” în Bruxelles. De
la deschiderea saîn 2011, Parlamentul a creat un itinerar turistic urban careinclude Stația
Europa, un nou centru de primire a vizitatorilor, mai multe posibilități pentru vizitele individuale și
de grup în sala de ședințe a Parlamentului și viitoarea Casă Europeană a Istoriei, un muzeu
care se va deschide în luna mai 2017.
 
Parlamentarium pe scurt
 
Proiecţia în 360 de grade a hemiciclului
 
Pe parcursul vizitei, vizitatorii se pot aşeza în mijlocul unei săli a plenarelor virtuale, proiectata
pe un ecran digital înconjurător uriaș de 360 de grade. Aici ei pot urmări cum sunt luate deciziile
la  Parlamentul  European şi  pot  afla  mai  multe  despre protagoniştii  procesului  decizional:
deputații europeni, reprezentanții democratic aleși ai cetățenilor europeni. Vizitatorii pot asculta
dezbateri, pot urmări votarea și pot fi ghidați prin procesul legislativ într-o manieră educativă şi
în același timp atrăgătoare. Vizitatorii pot utiliza şi un ecran tactil pentru a afla mai multe despre
deputaţii europeni.
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Călătorie virtuală prin Europa
 
Vizitatorii pot face o călătorie virtuală prin Europa şi pot descoperi ce contribuţie a avut Uniunea
Europeană în fiecare dintre statele membre. Călătoria le va arăta că statele membre sunt
diferite, însă, în acelaşi timp, urmăresc realizarea unui proiect politic comun. Călătoria prin
Europa prin intermediul secţiunii „Poveşti din Europa” se desfăşoară pe o hartă de 200m2 a
Europei  cu  peste  90  de  puncte  interactive.  Ecrane  mobile  vor  permite  vizitatorilor  să
călătorească  în  ţara  sau  regiunea  care  îi  interesează.
 
În aceeași sală, vizitatorii vor putea vedea o uimitoare instalație de lumini 3D - una din cele mai
mari astfel de instalații din lume - reprezentând harta tridimensională dinamică a Europei cu
rezultatele diferitelor sondaje de opinie proiectate pe ea pe măsură ce se modifică.
 
Jocul de rol pentru elevi
 
Parlamentarium oferă şi un joc de rol pentru grupuri de elevi de liceu. Elevii pot juca rolul unui
deputat în Parlamentul European şi pot parcurge toate etapele necesare pentru a adopta un act
legislativ european. Jocul este destinat copiilor între 14 şi 16 ani.  La o sesiune de joc pot
participa până la 32 de persoane.
 
Mesaje video din partea deputaţilor europeni...
 
Cine sunt deputaţii noştri? Ce valori reprezintă? De ce își unesc forțele în cele șapte grupuri
politice ale Parlamentului European? Vizitatorii sunt invitaţi să afle răspunsul la toate aceste
întrebări printr-o serie de instalaţii interactive şi un panou cu mesaje video din partea celor 736
de deputaţi aleşi în Parlamentul European.
 
... şi din partea cetăţenilor din toată Europa
 
Vizitatorii  vor putea asculta povesti  de viață ale unor europeni din diferite state ale UE. În
secţiunea „O zi din viaţa unui european”, 54 de europeni vorbesc despre impactul UE şi al
politicilor sale asupra vieţii, afacerilor şi proiectelor lor.
 
Programul interactiv de votare „Tu alegi”
 
Printre programele disponibile se află şi „Tu alegi”. Cu ajutorul acestui program interactiv de
votare, vizitatorii pot afla mai multe detalii despre o mulţime de chestiuni politice discutate în
Parlament şi îşi pot compara voturile cu cele ale altor vizitatori.
 
O călătorie în timp
 
Expoziţia oferă, de asemenea, o scurtă călătorie în timp prin intermediul a 150 de imagini
reprezentative,  precum şi  a  numeroase  documente  istorice  despre  evenimente  care  au
schimbat  faţa  Europei.
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Informaţii practice
 
Centrul vizitatorilor din cadrul Parlamentului European este deschis pentru public zilnic, cu
excepția dimineților de luni. Atât intrarea, cât şi ghidul audiovizual, disponibil în 24 de limbi, sunt
gratuite. Centrul este dotat cu toate facilităţile necesare pentru accesul persoanelor cu nevoi
speciale. Ghidul audiovizual este disponibil în opt variante diferite ale limbajului semnelor și sunt
disponibile descrieri audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Centrul are si un magazin
cu produse ce poartă  marca Parlamentul  European,  o  cafenea,  facilităţi  pentru  îngrijirea
bebeluşilor  şi  o  garderobă.
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Jocul de rol
 
Parlamentarium: joacă rolul unui deputat european
 
Parlamentarium propune un joc de rol pentru elevii de liceu care doresc să înveţe rapid cum
funcţionează parlamentul ales democratic al Europei. Elevii pot juca rolul unui deputat european
și trebuie să negocieze cu colegii lor pentru a adopta acte legislative care vor afecta viaţa
cotidiană a persoanelor care trăiesc în Europa.
 
Pe parcursul jocului, elevii vor descoperi cum este elaborată legislaţia europeană şi care sunt
protagoniştii procesului legislativ. Participanții la joc se vor confrunta cu un mediu în care există
numeroase presiuni, asemenea celui în care îşi desfăşoară activitatea deputaţii: vor trebui să
formeze alianţe, să-şi susţină punctul de vedere în cadrul unor dezbateri politice, să desfăşoare
negocieri politice cu alte instituţii şi să-şi comunice deciziile mass-mediei. Elevii vor învăţa arta
compromisului, atât de necesară pentru reușita în politica europeană.
 
Pe parcursul jocului, participanţii vor intra în contact cu experţii din domeniu, cu grupurile de
interese şi cu alte părţi interesate. Trebuie să ia decizii rapide cu privire la informaţiile pertinente
rezultate din reuniunile  respective.  Faptul  că se vorbesc mai  multe limbi  va reprezenta o
provocare în plus.
 
Pentru acest joc au fost create peste 400 de personaje virtuale, jucate de actori din toate cele
27 de state UE. Scenariul jocului are peste 250 de pagini şi a fost tradus în 24 de limbi (peste 5
750 de pagini de scenariu în toate limbile).
 
Jocul durează două ore şi jumătate. Grupurile sunt formate din cel puţin 16 şi cel mult 32 de
elevi. Participarea este gratuită. Vârsta ideală a participanţilor este peste 18 ani.
 
Jocuri de rol asemănătoare s-au bucurat de un succes extraordinar în Danemarca, Suedia şi
Norvegia.
 
Rezervările pentru joc se pot face la: parlamentarium@europarl.europa.eu şi, începând cu data
de 15 septembrie, urmând link-ul: www.europarl.europa.eu/visiting
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Date și cifre
 
Informaţii generale
 
- Suprafaţă: aproximativ 5 400 m², dintre care 2 890 m² sunt dedicaţi expoziţiei. Cel mai mare
centru  parlamentar  pentru  vizitatori  din  Europa  şi  al  doilea  din  lume după  Capitoliul  din
Washington.
 
- Limbă: prima expoziţie permanentă din lume disponibilă în 23 de limbi. Întregul conţinut este
oferit  în cele 23 de limbi.  Vizitatorii  pot utiliza un ghid multimedia personal care la fiecare
instalare oferă informații detaliate și prezintă scurte filme în limba aleasă de vizitator. Limbajul
semnelor este oferit în următoarele limbi: engleză, franceză, olandeză, germană, flamandă,
franceză belgiană, limbajul internaional al semnelor., precum și hărți tactile în Braille.
 
- Vizitatori: 1,5 milioane în primii cinci ani.
 
- Cost: aproximativ 20.5 milioane de euro, inclusiv costurile de planificare şi producție pentru 23
de limbi (cost total).
 
Pentru comparare:
 
- Muzeul Tintin: 15 milioane de euro, suprafaţa: 3 500 m2
 
- Centrul vizitatorilor de la Parlamentul austriac: 6 milioane de euro, suprafaţa: 700 m2
 
- Centrul vizitatorilor de la Capitoliu: 421 milioane de euro, suprafaţa: 53 800 m2
 
- Durata desfășurării proiectului: 6 ani.
 
Decizia de a crea centrul: iulie 2005.
 
Licitaţia pentru crearea interiorului şi a expoziţiei: primăvara 2007.
 
Atribuirea contractului: ianuarie 2008.
 
Inaugurare: octombrie 2011.
 
- Expoziţii: expoziţii permanente şi temporare.
 
Expoziții temporare
 
„Cum s-a creat Centrul vizitatorilor” (14 octombrie 2011 - 10 iunie 2012)
 
Art@Europarl (16 august 2012 - 31 octombrie 2012)
 
Experiența Sakharov (15 noiembrie 2012 - 26 februarie 2013)
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"Europa de la război la pace", expoziția laureatului 2012 al Premiului Nobel pentru Pace (16 mai
2013 - 6 octombrie 2013)
 
The family Meal – ce ne aduce împreună (03/05 - 20/11/2015)
 
Persoanele strămutate: femeile refugiate și solicitante de azil (03/03 - 01/06/2016
 
În căutarea frumuseții (08/07 - 18/09/2016)
 
EMEE – Eurovisions: Museums exhibiting Europe (24/09 - 05/10/2016)
 
Premiul Lux pentru cinema – 100 de tonuri luminoase (11/10/2016 - 29 01/2017)
 
11 femei în fața războiului (08/03 - 15/05 2017)
 
- Premii: Parlamentarium a câștigat deja mai mult de 10 premii, de exemplu premiul special
pentru  turism acordat  de  agenția  de  turism din  Bruxelles  VisitBrussels;  premiul  Clubului
european al  directorilor  artistici  la categoria "Design de mediu";  Premiul  australian pentru
inovație; premiul Sinus; premiul clubului german al directorilor artistici și premiul pentru design
Red Dot. În 2013, a fost nominalizat la premiul Muzeul European al anului 2013.
 
- Planificare generală, concept, crearea expoziţiei permanente:Atelier Brückner, agenţie de
design de expoziţie din Germania, câştigător a numeroase premii naţionale şi internaţionale. În
ultimii 25 de ani, ATELIER BRÜCKNER a creat, printre altele, Muzeul BMW de la Munchen,
Centrul vizitatorilor al CERN de la Geneva şi Bursa de schimb de la Frankfurt.
 
-  Planificarea şi  crearea jocului  de rol:Media Farm,  Norvegia.  Jocul  de rol  are la  bază
proiecte de referinţă care au înregistrat un real succes în parlamentele Danemarcei, Suediei şi
Norvegiei şi care atrag zeci de mii de elevi anual.
 
-  Producţie  multimedia:Markenfilm  Crossing,  Germania.  Markenfilm  Crossing  este  un
producător  media  câștigător  de  premii,  cu  puncte  forte  în  domeniile  design  interactiv  si
multimedia. Markenfilm Crossing este o divizie a Grupului Markenfilm, producător european de
frunte al filmelor comerciale, având mai bine de 50 de ani experiență.
 
-  Conceptul  iniţial:LORD  Cultural  Resources  Planning  &  Management  Ltd.,  firmă  de
consultanţă în domeniul planificării muzeelor şi al administrării patrimoniului cultural, consultant
pentru  peste  1  500  de  muzee  şi  centre  pentru  vizitatori  (de  exemplu,  Muzeul
Guggenheim/Bilbao,  Muzeul  Tate  Modern,  Luvrul).
 
- Design grafic (sub îndrumarea ATELIER BRÜCKNER): Studioul grafic integral ruedi baur a
creat un scenariu grafic special pentru Parlamentarium. Fiecare semn grafic utilizat este alcătuit
din cuvinte în mai multe limbi oficiale ale UE suprapuse pentru a revela conceptul de „Unită în
diversitate”. Unele dintre semne au la bază toate cele 23 de limbi.
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- Interactivitate: Expoziţia oferă aproximativ 100 filme video și 300 de instalaţii multimedia.
 
Informaţii de ordin tehnic
 
- Actori pentru jocul de rol: peste 400 de actori din toate cele 27 de state membre ale UE.
 
- Persoane intervievate pentru secţiunea „O zi din viaţa unui european”: 54, din toate cele
27 de state membre ale UE.
 
- Numărul de puncte interactive (hot spots) ale secțiunii „Unită în diversitate”: 90 - fiecare
conţine un film despre un oraş/o zonă diferit(ă) din statele membre ale Uniunii.
 
-  Numărul  de etichete (identificare prin  radiofrecvenţă)  RFID în  secţiunea „Unită  în
diversitate”:  peste  600 de etichete  RFID încorporate  .
 
- Numărul de ecrane: peste 100 de terminale/ecrane interactive şi proiecţii interactive
 
- Numărul de ecrane LED la intrare: 595 968 ecrane LED ((97x8 panouri) x (256 pixeli x 3)).
 
- Numărul de fotografii: peste 1 400.
 
- Lungimea cablurilor: aproximativ 40 de km.
 
- Harta interactivă proiectată pe podea: harta Europei proiectată pe podea, 210 m2, cu 90 de
puncte interactive
 
-  Cinematografecu ecran de3600:  2  cinematografe  cu ecran de 3600 ,  fiecare  având o
suprafaţă  de proiecţie  de aproximativ  150 m2
 
- Numărul de ghiduri audiovizuale (PMG) disponibile: 700.
 
- Instalaţii de lumini 3D: a) plafon LED 3D cu aproximativ 13 000 leduri pe o suprafaţă de 42
m2 – cel mai mare din lume, b) inel LED cu o circumferință de 40 m, ce proiectează statistici
legate de Europa şi conţine peste 50 000 de leduri
 
Informaţii practice
 
- Program de funcţionare: deschis 7 zile din 7 (închis lunea dimineaţă). Închis la 1 ianuarie, 1
mai, 1 noiembrie şi 24, 25 şi 31 decembrie.
 
- Orar de funcţionare: 59 de ore pe săptămână.
 
Luni: 13.00 – 18.00
 
Marţi - vineri: 9.00 – 18.00
 
Sâmbătă şi duminică: 10.00 – 18.00
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- Taxă de intrare: gratuit.
 
- Capacitate: câte 630 de persoane.
 
- Personal de recepţie: aproximativ 20 de persoane.
 
- Alte facilităţi: ghid audiovizual gratuit, cafenea şi magazin cu produse ce poartă marca PE.
 
- Pentru copii: în diferite secțiuni există conținut adresat copiilor. În total, durează aproximativ o
oră. Copiii pot utiliza propriile ghiduri audiovizuale gratuite.
 
- Accesibilitate: este garantat accesul persoanelor aflate în scaune cu rotile. Personalul se află
la dispoziţia vizitatorilor pentru a oferi asistenţă şi este disponibil un număr limitat de scaune cu
rotile.  În cazul în care este necesar un scaun cu rotile,  vă rugăm să trimiteţi  un e-mail  la:
parlamentarium@europarl.europa.eu cu cel  puţin o zi  înaintea vizitei.
 
- Pentru vizitatorii cu deficienţe de vedere: Centrul pune la dispoziţie ghiduri media cu fişiere
audio speciale care descriu spaţiul, conţinutul şi caracteristicile principale. Sunt disponibile, de
asemenea, hărţi tactile Braille în engleză, franceză, germană şi olandeză, precum şi tastaturi în
Braille în două dintre secţiunile centrului. Intrarea câinilor ghizi este permisă.
 
- Pentru vizitatorii cu deficienţe de auz: sunt disponibile ghiduri media portabile cu înregistrări
video în  limbajul  semnelor  în  engleză,  franceză,  germană,  olandeză,  flamandă,  franceză
belgiană, ungară și limbajul internațional al semnelor. Pentru persoanele cu deficienţe de auz
este disponibilă o vizită specială ce durează o oră. Centrul este dotat cu un sistem pentru bucle
de inducţie.
 
- Adresă/Contact:
 
Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
 
European Parliament
 
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
 
Willy Brandt building
 
B-1047 Brussels
 
Email: parlamentarium@europarl.europa.eu
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Informaţii de bază despre Parlamentul European
 
Parlamentul  European  este  singura  instituţie  a  UE  aleasă  direct  de  cetăţenii  europeni.
Parlamentul reprezintă aproximativ 500 de milioane de persoane din cele 27 de state membre
ale UE. Au loc alegeri o dată la 5 ani. Odată cu alegerile din iunie 2009 s-au aniversat 30 de ani
de la primele alegeri prin sufragiu universal. După aderarea Croației la 1 iulie 2013, Parlamentul
European are 766 membri, iar la alegerile viitoare din mai 2014, vor fi aleși 751 de deputați.
 
Din 1979, tratatele europene succesive au conferit puteri sporite Parlamentului European în
materie de elaborare şi votare a legislaţiei. A fost consolidat şi controlul politic exercitat de
deputaţii în Parlamentul European asupra altor instituţii şi organisme.
 
În majoritatea domeniilor de politică ale UE, deciziile privind noua legislaţie europeană sunt
luate  în  comun de Parlament,  reprezentând direct  cetățenii,  și  Consiliul  de Miniştri,  care
reprezintă  statele  membre.
 
Parlamentul joacă un rol activ în elaborarea legislaţiei care are un impact asupra vieţii cotidiene
a cetăţenilor săi: de exemplu, în domeniile privind protecţia mediului, drepturile consumatorului,
egalitatea de şanse, transportul, libertatea de mişcare a lucrătorilor, a capitalului, a serviciilor şi
a bunurilor, agricultura, securitatea energetică, imigraţia, justiţia şi afacerile interne, sănătatea şi
fondurile structurale.  Parlamentul  decide împreună cu Consiliul  asupra bugetului  anual  al
Uniunii  Europene.
 
În fiecare an, Parlamentul se reuneşte în cadrul a 12 sesiuni plenare la Strasbourg. Membrii săi
se reunesc în cadrul comisiilor parlamentare la Bruxelles, unde au loc şi alte sesiuni plenare.
Dezbaterile au loc în toate limbile oficiale ale UE, reflectând angajamentul Parlamentului faţă de
o Uniune variată şi multiculturală, „unită în diversitate”.
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Informaţii furnizate de arhitecţi
 
ATELIER BRÜCKNER – Arhitectură, design de expoziţie, scenografie
 
Crearea Centrului vizitatorilor din Parlamentul European (PARLAMENTARIUM)
 
PARLAMENTARIUM invită vizitatorii  într-un spaţiu expoziţional inovator şi bine orchestrat.
Concepţia şi designul Centrului vizitatorilor au fost realizate de Atelier Brückner, o agenţie
germană  de  design  de  expoziţie  contractată  de  Parlamentul  European  în  2008  pentru
planificarea generală a Centrului. Agenţia a fost selectată printr-o procedură concurenţială
derulată la nivel european în 2007.
 
Amenajarea spaţiului - filozofia proiectului
 
Atelier  Brückner este o agenţie de design cunoscută la nivel  internaţional  pentru soluţiile
personalizate de amenajare a spaţiului, concepute în conformitate cu motto-ul său: „conţinutul
dă naştere formei”. Serviciile de concepere, planificare şi realizare a scenografiei asigurate de
agenţie au la bază fuziunea între arhitectură şi conţinut. Expoziţiile prind viaţă printr-un proces
pluridisciplinar de design şi comunică informaţiile pe care le conţin şi contextul acestora.
 
„Vrem să dăm glas conţinutului, vrem ca acesta să spună poveşti care trezesc emoţii şi creează
experienţe care vor rămâne în mintea vizitatorilor”, explică profesorul Uwe R. Brückner.
 
PARLAMENTARIUM oferă o înşiruire dinamică de medii individuale. Fiecare parte a expoziţiei
are propriul stil, ales astfel încât să pună în valoare în mod optim informaţiile transmise de
expoziţie şi  conţinutul specific al  fiecărei unităţi  expoziţionale. Scopul este de a permite o
înţelegere cu caracter educaţional a istoriei complexe a Europei şi a politicilor europene şi, în
acelaşi timp, de a stimula o legătură emoţională. Vizitatorii vor avea posibilitatea de a intra într‑o
lume informativă şi interactivă şi de a înţelege astfel mai bine rolul Parlamentului şi acţiunile
sale politice.
 
Începuturile agenţiei (1997) şi referinţe
 
Agenţia Atelier Brückner a fost înfiinţată în 1997 în urma expoziţiei „Expedition Titanic” realizată
în  portul  oraşului  Hamburg  (Germania).  Din  1997  şi  până  în  prezent,  agenţia  a  realizat
numeroase proiecte: sala principală de tranzacţionare a Bursei germane din Frankfurt/Main,
Muzeul BMW din Munchen, Centrul vizitatorilor la CERN din Geneva şi Pavilionul reţea (State
Grid Pavilion) de la Expoziţia Mondială de la Shanghai (China), printre altele.
 
Muzeul de Istorie al Samsung din Yongin-si (Coreea), Muzeul Maritim din Amsterdam (Ţările de
Jos),  precum  şi  expoziţia  permanentă  din  cadrul  Muzeului  Filmului  din  Frankfurt/Main
(Germania) se numără printre cele aproximativ 12 proiecte în curs ale agenţiei, toate proiectele
fiind concepute de echipe interdisciplinare aflate la biroul german din Stuttgart.
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În  prezent,  agenţia  numără  70  de  angajaţi  reprezentând  nouă  profesii  diferite:  arhitecţi,
scenografi, designeri de interior, designeri de lumini, designeri de grafică şi de comunicare,
designeri de produs, consultanţi în artă dramatică şi istorici de artă.
 
Personalul de conducere este format din Shirin Frangoul-Brückner, director general, prof. Uwe
R.  Brückner,  prof.  Eberhard  Schlag  şi  Brit ta  Nagel.  Managementul  proiectului
PARLAMENTARIUM este asigurat de Michelle Bühler, de Britta Nagel şi de René Walkenhorst,
asociat al agenţiei Atelier Brückner.
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