
 

Parlamentarium
 
Center za obiskovalce Evropskega parlamenta je največji parlamentarni center za
obiskovalce v Evropi in prvi, ki je v celoti pripravljen v 24 jezikih. Državljani, lokalni
prebivalci in turisti imajo v njem preko številnih interaktivnih multimedijskih orodij
možnost edinstvenega vpogleda v evropske institucije, zlasti v Evropski parlament.
 
.
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Uvod
 
Izkusite Evropski parlament kot nikoli doslej 
 
 
 
Parlamentarium se je za javnost odprl  oktobra 2011 in v prvih petih letih delovanja
sprejelveč kot milijon in pol obiskovalcev. Interaktivna multimedijska orodja ponesejo
obiskovalce v osrčje Evropskega parlamenta in jim predstavijo, kako se sprejemajo
odločitve in kako te odločitve vplivajo na njihovo vsakdanje življenje. 
 
 
 
Parlamentarium je največji parlamentarni center za obiskovalce v Evropi in sploh prva razstava,
ki je v celoti pripravljena v 24 jezikih. Obiskovalci lahko spoznajo politike prek interaktivnih
multimedijskih  orodij,  se  odpravijo  na  virtualen  potep  po  Evropi  na  tridimenzionalnem
zemljevidu, ob tem odkrijejo, kakšna je vloga Evropske unije v posameznih državah, seznanijo
se z vlogo Evropskega parlamenta in še veliko več.
 
 
 
Evropa je v Parlamentariumu odprta vse dni v tednu 
 
 
 
Parlamentarium je vsem državljanom dostopen 7 dni na teden brez posebnega dovoljenja za
vstop.
 
Center za obiskovalce odpira Evropski parlament javnosti in prispeva k živahnosti Evropske
četrti v Bruslju. Parlamentarium je prijazen družinam, tam so dobrodošli tako odrasli kot otroci iz
Belgije in drugih držav. Namenjen je tudi obiskom šolarjev, saj je prostor primeren za cele
razrede otrok, ki se lahko seznanijo s pomembnim delom svojega političnega okolja.
 
Parlamentarium je bil prvi kamen v gradnji pravega Evropskega kampusa. Od leta 2011 je del
urbane turistične poti, kjer sta se mu pridružila še Postaja Evropa, nova informacijska in vstopna
točka za obiskovalce, in Hiša evropske zgodovine, ki bo svoja vrata odprla maja 2017.
 
 
 
 
 
Parlamentarium na kratko
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360-stopinjska projekcija plenarne dvorane 
 
Obiskovalci  se lahko med obiskom usedejo v prostor,  kjer  so obkroženi  z ogromnim 360-
stopinjskim zaslonom s projekcijo plenarne dvorane. Tukaj lahko vidijo, kako se sprejemajo
odločitve v Evropskem parlamentu, ter izvejo več o evropskih poslancih, demokratično izvoljenih
predstavnikih državljanov EU. Lahko poslušajo razprave in si ogledajo glasovanje, hkrati pa na
poučen in zanimiv način spoznavajo zakonodajni postopek. Obiskovalcem so na voljo tudi
zasloni na dotik, kjer lahko izvejo več o poslancih Evropskega parlamenta.
 
 
 
Virtualno potovanje po Evropi 
 
Obiskovalci se lahko podajo na virtualno potovanje po Evropi in odkrivajo, kako Evropska unija
prispeva k razvoju posameznih držav, ob tem pa spoznavajo različnost držav članic, ki jih druži
skupen politični projekt. Oddelek "zgodbe s terena" ponuja potep po Evropi po 200m2 velikem
zemljevidu z več kot 90 interaktivnimi točkami. Premični zasloni delujejo kot elektronski vodniki,
ki obiskovalce usmerjajo k državi ali regiji, ki jih zanima.
 
V istem prostoru lahko obiskovalci  občudujejo visečo svetlobno inštalacijo -  eno največjih
tovrstnih inštalacij na svetu - s spreminjajočim se tridimenzionalnim zemljevidom Evrope, ki
izmenično prikazuje rezultate različnih raziskav javnega mnenja.
 
 
 
Igra vlog za dijake 
 
Parlamentarium nudi tudi multimodalno igro vlog za skupine dijakov. Igralci se postavijo v vlogo
poslanca Evropskega parlamenta in izkusijo vse korake, ki so potrebni za sprejetje evropske
zakonodaje. Igra je namenjena dijakom, starim od 14 do 16 let, udeleži pa se je lahko do 32
oseb hkrati.
 
 
 
Video sporočila poslancev Evropskega parlamenta...
 
 
 
... in ljudi iz vse Evrope 
 
Obiskovalci lahko poslušajo osebne zgodbe ljudi iz različnih držav EU. V oddelku "zgodbe iz
življenja" 54 Evropejcev pripoveduje o tem, kako EU s svojimi politikami vpliva na njihova
življenja, delo in projekte.
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Interaktivno glasovanje: "Vi odločate" 
 
Inštalacija "Vi odločate" omogoča obiskovalcem interaktivno glasovanje, preko katerega se
seznanijo s široko paleto političnih tem, o katerih se razpravlja v Parlamentu, ter svoje glasove
primerjajo z glasovi drugih obiskovalcev.
 
 
 
Potovanje skozi čas
 
Razstava omogoča tudi  kratko potovanje skozi  čas s 150 slikami nepozabnih trenutkov v
zgodovini Evrope, vsebuje pa tudi številne zgodovinske dokumente o prelomnih dogodkih, ki so
prispevali k preobrazbi stare celine.
 
 
 
Praktične informacije
 
Center za obiskovalce Evropskega parlamenta je za javnost odprt vse dni v tednu, razen ob
ponedeljkih dopoldne. Vstop je brezplačen, prav tako tudi multimedijski vodnik, ki je na voljo v
24 jezikih. Prostori so zasnovani tako, da so v celoti dostopni osebam s posebnimi potrebami:
vodnik je na voljo tudi v 8 znakovnih jezikih in z dodatnimi zvočnimi opisi za slepe in slabovidne
osebe. V centru so tudi trgovina z izdelki z logotipom Evropskega parlamenta, okrepčevalnica,
prostori za previjanje in garderoba.
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Igra vlog
 
Postavite se na mesto poslanca Evropskega parlamenta 
 
Parlamentarium  ponuja  igro  vlog  za  dijake,  ki  želijo  na  hitro  spoznati,  kako  deluje  ta
demokratično izvoljeni evropski organ. Dijaki se lahko postavijo v vlogo poslanca Evropskega
parlamenta  in  se  s  svojimi  vrstniki  pogajajo  o  sprejetju  zakonodaje,  ki  bo  vplivala  na
vsakodnevno  življenje  evropskih  prebivalcev.
 
Med igro dijaki spoznavajo, kako se dejansko pripravlja evropska zakonodaja in kdo sodeluje v
tem procesu. Igralci se soočajo s pritiskom, kot ga doživljajo poslanci pri svojem delu: sklepati
morajo zavezništva, zagovarjati svoje ideje na političnih razpravah, voditi politična pogajanja z
drugimi institucijami in svoje odločitve sporočati medijem. Dijaki lahko tako spoznajo veščino
sklepanja kompromisov, ki je nujna za uspeh v evropski politiki.
 
Igralci so skozi celotno igro v stiku s področnimi strokovnjaki, interesnimi skupinami in drugimi
zainteresiranimi stranmi. Hitro se morajo odločati o tem, katera informacija s teh sestankov je
najpomembnejša. Pri tem izziv še povečajo številni jeziki govorcev.
 
Za to igro je bilo ustvarjenih več kot 400 likov, ki jih upodabljajo igralci iz 28 držav članic EU.
Scenarij igre je dolg več kot 250 strani in je preveden v 24 jezikov (torej skupaj več kot 6 tisoč
strani v vseh jezikih).
 
Igra traja dve uri  in  pol.  V skupini  mora biti  najmanj  16 in največ 32 dijakov.  Udeležba je
brezplačna.  Najprimernejša starost  za igro je od 14 do 16 let.
 
Podobne igre vlog so na Danskem, Švedskem in Norveškem doživele izjemen uspeh.
 
Igralni čas je mogoče rezervirati po elektronski pošti na parlamentarium@europarl.europa.eu in
na spletni strani www.europarl.europa.eu/visiting.
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Podatki
 
Splošne informacije:
 
 
 
– Površina: okoli 5400m², od tega je 2890m² razstavnih prostorov. To je največji parlamentarni
center  za  obiskovalce  v  Evropi  in  drugi  največji  na  svetu  za  ameriškim  kongresom  v
Washingtonu.
 
– Jezik: prva stalna razstava na svetu, ki je na voljo v 24 jezikih. Obiskovalci dobijo osebne
multimedijske vodnike, ki ob vsaki inštalaciji prikažejo podrobne informacije in kratke filme v
izbranem jeziku obiskovalca. Informacije so na voljo tudi v osmih znakovnih jezikih ter na
Braillovih zemljevidih.
 
– Število obiskovalcev: 1,5 milijona v prvih 5 letih.
 
– Stroški:  skupaj približno 20,5 milijonov evrov, vključno z načrtovanjem in produkcijskimi
stroški za 24 jezikov.
 
Za primerjavo:
 
- Muzej Tintin: 15 milijonov evrov za površino 3500m2;
 
- Center za obiskovalce avstrijskega parlamenta: 6 milijonov evrov za površino 700m2;
 
- Center za obiskovalce ameriškega kongresa: 421 milijonov evrov za površino 53.800m2.
 
– Čas razvoja projekta: 6 let.
 
            Odločitev o postavitvi centra za obiskovalce: julij 2005.
 
            Razpis za notranjo opremo in oblikovanje razstave: pomlad 2007.
 
            Dodelitev pogodbe: januar 2008.
 
            Otvoritev: oktober 2011.
 
– Razstave: stalna in začasne razstave. Začasne razstave:
 
- Nastajanje centra za obiskovalce (14.10.2011 - 10.06.2012);
 
- Art@Europarl (16.08.2012 - 31.10.2012);
 
- Nagrada Saharova (15.11,2012 - 26.02.2013);
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- "Evropa od vojne do miru", Nobelova nagrada za mir 2012 (16.05.2013 - 06.10.2013);
 
- Zoom In (06.11.2013 - 16.02.2014);
 
- Evropske volitve od leta 1979 (10.03. - 01.06.2014);
 
- Muzej prekinjenih ljubezni (16.06. - 17.10.2014);
 
- Družinsko kosilo - kaj nas združuje (03.05 - 20.11.2015);
 
- Razseljene: begunke in prosilke za azil (03.03 - 01.06.2016);
 
- V iskanju lepote (08.07 - 18.09.2016);
 
- Evrovizije - muzeji o Evropi (24.09 - 05.10.2016);
 
- Filmska nagrada LUX - 100 odtenkov luči (11.10.2016 - 29.01.2017);
 
- 11 žensk v vojni (08.03. - 15.05.2017).
 
– Nagrade: Parlamentarium je dobil že več kot deset nagrad, med drugim posebno nagrado
bruseljske turistične agencije VisitBrussels, nagrado za okolju prijazno oblikovanje Združenja
umetniških direktorjev Evrope, avstrijsko nagrado za inovativnost, nagrado Sinus, nagrado
Nemškega združenja umetniških direktorjev in nagrado Red Dot za oblikovanje. Leta 2013 je bil
nominiran za nagrado Evropski muzej leta.
 
 
 
– Načrtovanje, ideja in oblikovanje stalne razstave: Atelier Brückner, nemška oblikovalska
družba, dobitnica več nagrad na državni in mednarodni ravni. Družba Atelier Brückner je v
zadnjih 25 letih oblikovala med drugim Muzej BMW v Münchnu, center za obiskovalce CERN-a
v Ženevi in nemško borzo v Frankfurtu.
 
– Načrtovanje, ideja in oblikovanje igre vlog: Media Farm, Norveška. Igra vlog temelji na
zelo uspešnih podobnih projektih v švedskem, danskem in norveškem parlamentu, ki pritegnejo
več deset tisoč dijakov letno.
 
– Medijska produkcija: Markenfilm Crossing, Nemčija. Večkrat nagrajeno podjetje za filmsko
produkcijo, interaktivni dizajn in multimedijske rešitve z več kot 50-letnimi izkušnjami je bilo že.
Poznano je po izvirnem oddelku.
 
– Prvotna ideja: LORD Cultural Resources Planning & Management ltd., svetovalno podjetje
na področju načrtovanja muzejev in upravljanja kulturne dediščine, ki je sodelovalo že z več kot
1500 muzeji in centri za obiskovalce (med drugimi z Guggenheimovim muzejem v Bilbaou ter
muzejema Tate Modern in Louvre).
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– Grafično oblikovanje (pod vodstvom družbe Atelier Brückner): Grafični oblikovalski studio
integral ruedi baur je za Parlamentarium oblikoval posebno pisavo. Vsak grafični simbol je
sestavljen iz več jezikov EU, ki so projicirani eden na drugega, s čimer je izražena slogan Unije
"združeni v različnosti". Nekateri simboli združujejo vseh 24 jezikov.
 
– Interaktivnost: Razstava vsebuje okoli 100 videoposnetkov in približno 300 multimedijskih
inštalacij.
 
Tehnični podatki: 
 
– Število igralcev za igro vlog: več kot 400 sodelujočih iz 28 držav članic EU.
 
– Število ljudi v intervjujih v oddelku "zgodbe življenja": 56 iz 28 držav članic.
 
– Število dostopnih točk v oddelku "združeni v različnosti": 90, vsaka predstavlja svoj
kratek film o enem od mest ali območij v EU.
 
– Število naprav za radiofrekvenčno identifikacijo v oddelku "združeni v različnosti": več
kot 600 vgrajenih naprav.
 
– Število zaslonov: več kot 100 interaktivnih terminalov/zaslonov in interaktivnih projekcij.
 
– Število svetlečih diod pri vhodu v muzej: 595.968 diod ((paneli po 97x8) x (256 pikslov x
3)).
 
– Število fotografij: več kot 1400.
 
– Dolžina električnih kablov: okoli 40 km.
 
– Interaktivni talni zemljevid: talni zemljevid Evrope s površino 210m2 in 90 interaktivnimi
točkami.
 
– 360-stopinjski kinodvorani: dve dvorani s 360-stopinjskim zaslonom, vsak meri približno
150m2.
 
– Število razpoložljivih multimedijskih vodnikov: 700.
 
– Tridimenzionalne svetlobne inštalacije: tridimenzionalen strop s površino 42m2, sestavljen
iz 13.000 svetlečih diod (največji na svetu) in 40 metrov dolg obroč iz več kot 50.000 svetlečih
diod za prikazovanje evropske statistike.
 
Praktične informacije: 
 
– Dnevi obratovanja:  Odprto vse dni v tednu (zaprto ob ponedeljkih dopoldne). Zaprto 1.
januarja, 1. maja, 1. novembra ter 24., 25. in 31. decembra.
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– Urnik: 59 ur na teden;
 
ponedeljek: od 13. do 18. ure,
 
torek - četrtek: od 9. do 18. ure,
 
sobota, nedelja: od 10. do 18. ure.
 
– Vstopnina: brezplačna.
 
– Kapaciteta: 630 ljudi naenkrat.
 
– Osebje: ves čas približno 20 prisotnih.
 
– Druge storitve: brezplačen multimedijski vodnik, okrepčevalnica in trgovina s spominki z
logotipom EP.
 
– Za otroke: na vsaki stopnji obiska je del razstave namenjen otrokom. Otroci dobijo svoje
medijske vodnike v brezplačno uporabo.
 
– Dostopnost: Zagotovljen je dostop z invalidskim vozičkom. Osebje je vedno pripravljeno za
pomoč, na voljo pa imamo tudi omejeno število invalidskih vozičkov. Če potrebujete invalidski
voziček, nam to sporočite vsaj en dan pred prihodom na parlamentarium@europarl.europa.eu.
 
– Za slepe in slabovidne obiskovalce:  na voljo  so posebni  medijski  vodniki  z  zvočnimi
posnetki,  v  katerih  so  opisani  prostor,  vsebina  in  glavne  značilnosti.  Na  voljo  so  taktilni
zemljevidi z braillovo pisavo v nizozemskem, angleškem, francoskem in nemškem jeziku, na
dveh mestih pa so na voljo braillove tipkovnice. Dovoljen je tudi vstop psov vodnikov.
 
– Za  gluhe in  naglušne obiskovalce:  Medijski  vodniki  so  opremljeni  z  videoposnetki  v
angleškem, flamskem, francoskem, madžarskem, mednarodnem, nemškem, nizozemskem in
valonskem znakovnem jeziku. Center je povsod opremljen z indukcijskimi zankami.
 
– Naslov / kontaktni podatki: 
 
Parlamentarium - The European Parliament's Visitors' Centre
 
European Parliament
 
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
 
Willy Brandt building
 
B-1047 Brussels
 
parlamentarium@europarl.europa.eu
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Osnovne informacije o Evropskem parlamentu
 
Evropski parlament je edina institucija EU, ki jo neposredno izvolijo evropski državljani. Zastopa
približno 500 milijonov ljudi iz 28 držav članic EU. Prve neposredne volitve so bile leta 1979,
potekajo pa vsakih pet let. Na zadnjih volitvah maja 2014 je bilo izvoljenih 751 poslancev in
poslank.
 
 
 
Od leta 1979 se je z vsako naslednjo evropsko pogodbo vloga Evropskega parlamenta pri
odločanju o proračunu in zakonodaji EU postopno krepila. Okrepil se je tudi politični nadzor
poslancev Evropskega parlamenta nad drugimi institucijami in organi EU.
 
 
 
Odločitve o novi evropski zakonodaji za večino političnih področij skupaj sprejemata Parlament,
ki neposredno predstavlja državljane, in Svet ministrov, ki predstavlja države članice.
 
 
 
Parlament  dejavno  sodeluje  pri  pripravi  zakonodaje,  ki  vpliva  na  vsakodnevno  življenje
državljanov, na primer na področju varovanja okolja,  pravic potrošnikov, enakih možnosti,
prometa, prostega pretoka delavcev, kapitala, storitev in blaga, kmetijstva, zanesljive oskrbe z
energijo, priseljevanja, pravosodja in notranjih zadev, zdravja ter strukturnih skladov. Parlament
ima skupaj s Svetom tudi pristojnost odločanja o letnem proračunu Evropske unije.
 
 
 
Parlament 12-krat letno zaseda v Strasbourgu. Poslanci se sestajajo v parlamentarnih odborih v
Bruslju, kjer potekajo dodatna plenarna zasedanja. Razprave v Evropskem parlamentu potekajo
v vseh uradnih jezikih EU, kar kaže na njegovo zavezanost k raznoliki in večkulturni Uniji, ki je
združena v različnosti.
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Informacije o arhitektih
 
ATELIER BRÜCKNER – arhitektura, priprava razstav, scenografija
 
 
 
Oblikovanje Parlamentariuma
 
Parlamentarium vabi obiskovalce na inovativno in koreografirano razstavo. Koncept in zasnovo
centra za obiskovalce je pripravil Atelier Brückner, nemški studio za oblikovanje razstav, s
katerim je Evropski parlament leta 2008 sklenil pogodbo o splošnem načrtovanju. Studio je
zmagovalec vseevropskega natečaja, ki je potekal leta 2007.
 
 
 
Priprava prizorišča – filozofija, na kateri temelji projekt
 
Atelier Brückner uživa mednarodni sloves zaradi prostorskih rešitev po meri, razvitih v skladu s
sloganom "oblika  sledi  vsebini".  Nemški  studio  ponuja  pripravo zasnove,  načrtovanje  ter
izvedbo scenografije, pri čemer se arhitektura in vsebina spojita. Po zaslugi večdisciplinarnega
postopka oblikovanja eksponati oživijo ter začnejo pripovedovati zgodbe, ki jih skrivajo v sebi,
pa tudi okoliščine, v katerih so nastale.
 
"Želimo, da vsebina govori, da pripoveduje zgodbe, ki obiskovalca ganejo ter mu ponudijo
izkušnjo, ki jo bo še dolgo nosil  v spominu", pravi prof. Uwe R. Brückner.
 
Parlamentarium ponuja dinamično zaporedje individualnih  okolij.  Slog vsakega od njih  je
svojstven ter izbran tako, da kar najbolje prepušča zgodbe eksponatov in posebno vsebino
vsake razstavljene enote posebej.  To ne omogoča le poučnega razumevanja kompleksne
zgodovine Evrope in evropske politike, pač pa spodbuja tudi čustveni dostop. Obiskovalci se
bodo  lahko  potopili  v  informativen  interaktivni  svet  ter  se  tako  laže  seznanili  z  vlogo  in
delovanjem Parlamenta.
 
Ustanovljen 1997 – širok nabor referenc 
 
Atelier Brückner je bil ustanovljen leta 1997 po razstavi "Ekspedicija Titanik", ki je bila na ogled
v Hamburgu. Sledilo je več kot 70 projektov: med drugim glavna dvorana za trgovanje na
nemški borzi v Frankfurtu, BMW-jev muzej v Münchnu, center za obiskovalce CERN v Ženevi
ter "State Grid Pavillion" na svetovni razstavi Expo v Šanghaju.
 
Samsungov muzej zgodovine v Yongin-siju (Koreja), pomorski muzej v Amsterdamu in stalna
razstava v nemškem filmskem muzeju v Frankfurtu so le nekateri od ducat projektov, ki trenutno
potekajo. Vse so oblikovale meddisciplinarne ekipe, ki delajo v nemški pisarni v Stuttgartu.
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Studio trenutno zaposluje 70 uslužbencev iz devetih različnih panog: arhitekte, scenografe,
notranje oblikovalce, oblikovalce svetlobe, komunikologe in grafične oblikovalce, industrijske
oblikovalce, dramaturge in umetnostne zgodovinarje.
 
Izvršni odbor sestavljajo predsednica Shirin Frangoul-Brückner, prof. Uwe R. Brückner, prof.
Eberhard Schlag in Britta Nagel. Za projektno vodenje v zvezi s Parlamentariumom skrbijo
Michelle Bühler, Britta Nagel in zunanji sodelavec ateljeja René Walkenhorst.
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