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  www.historia-europa.ep.eu/lt
  www.facebook.com/HistoriaEuropa
  twitter.com/HistoriaEuropa
  instagram.com/visit_EP

❘ PRAKTINĖ INFORMACIJA

Daugiau informacijos, interneto medžiagos ir informacijos apie 
renginius rasite Europos istorijos namų interneto svetainėje
www.historia-europa.ep.eu/lt

Daugiau informacijos apie Europos Parlamento lankytojams teikiamas 
paslaugas rasite čia: 
www.europarl.europa.eu/visiting/lt

❘ TRANSPORTAS

Europos istorijos namai įsikūrę netoli Europos Parlamento esančiame 
Leopoldo parke.

DARBO LAIKAS
Pirmadieniais  13.00–18.00,

Antradieniais–penktadieniais  9.00–18.00
Šeštadieniais ir sekmadieniais  10.00–18.00.
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Geležinkelio stotis „Bruxelles-Luxembourg“ yra 300 metrų nuo 
Europos istorijos namų ir iš jos vyksta tiesioginiai traukiniai į stotis 
„Bruxelles-Nord“, „Bruxelles-Central“ ir „Bruxelles-Midi“.  
www.belgianrail.be/en

Stotis „Bruxelles-Luxembourg“

Autobusų stotelė  
„Parc Léopold“:

Autobusų stotelė  
„Luxembourg“:

Artimiausios metro stotelės Maelbeek 1 5

21 27

12 34 38

64 80 95

22 27

Automobilių stovėjimo aikštelė yra nemokama. Stovėjimo vietą 
reikia užsisakyti iš anksto internetu. Stovėjimo aikštele galima 
naudotis tik darbo dienomis.

Automobilis

Nedarbo dienos: sausio 1 d., gegužės 1 d., lapkričio 1 d. ir gruodžio 24, 
25 ir 31 d.
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Apsilankykite Europos istorijos namuose Briuselyje ir itin patraukliu būdu 
sužinokite daugiau apie Europos praeitį. 

Šiame novatoriškame muziejuje naujai ir kitaip žvelgiama į žemyno 
istoriją. Europos ištakos ir raida, įvairus jos istorijos palikimas, tradicijos 
ir interpretacijos pristatomi tarpvalstybiniu aspektu. Lankytojai, 
susipažindami su Europos vieta pasaulyje, skatinami kritiškai įvertinti jos 
praeitį ir apmąstyti jos ateitį bei šiandienos problemas.

Europos istorijos namai įsikūrę greta Europos Parlamento, įspūdingame „Art 
deco“ stiliaus pastate Leopoldo parke. Jie – esminė kiekvienos ekskursijos 
po miestą dalis.

Parodos ekspozicija prieinama 24 kalbomis. Įėjimas į muziejų nemokamas. 
Ekspozicijos turinys yra tinkamas mokyklinio amžiaus ir vyresniems 
lankytojams.

Darbas su įvairiomis grupėmis ir bendruomenėmis yra nepaprastai svarbi 
muziejaus veiklos dalis. Muziejuje siūlomos neįgaliesiems ar lankytojams, 
kuriems reikia specialios pagalbos, pritaikytos ekskursijos ir programos. Jei 
turite konkrečių pageidavimų, susisiekite su mumis.

❘  NUOLATINĖ PARODA

Europos istorijos namų centre esančiose nuolatinės parodos galerijose 
lankytojai, susipažindami su objektais, atkurtais įvykiais ir naudodamiesi 
multimedijos ištekliais, gali leistis į susimąstyti skatinančią kelionę ir sutelkti 
dėmesį į XIX ir XX amžius.

Ekspozicija pradedama Europės mitu, nagrinėjamos Europos senovės 
ištakos ir keliami klausimai apie žemyno bendrų tradicijų bei laimėjimų 
paveldą, taigi lankytojai apie Europą gali mąstyti įvairiais aspektais.

Toliau parodoje pasakojama apie Europos dramatišką kelionę į modernybę 
XIX a. politinių ir socialinių neramumų laikotarpiu ir parodoma, kaip 
revoliucinės idėjos gyvavo greta technologinės pažangos.

Apsilankymo metu nešiojamieji multimedijos gidai visomis 24 Europos 
Sąjungos kalbomis padeda kiekvienam lankytojui įsijausti į pasakojimą. 
Vaizdo ir garso priemonės paaiškina, kaip eksponuojamais objektais 
perteikiama istorija, ir supažindina lankytojus su veiksniais, kurie draskė 
Europą XX a. pirmojoje pusėje. Prieš lankytojų akis išnyra Europą niokojusių 
katastrofiškų Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų pasekmės žmogaus 
gyvenimui.

Nuo tuščių griuvėsių lankytojai vedami prie visiškai kitokios politinės 
padėties. Eksponuojami objektai ir atkurti įvykiai atskleidžia skirtingus 
konkuruojančių supervalstybių požiūrius į gyvenimą Europoje. Pateikiant 
paralelines idėjas apie žemyno ateitį lankytojai skatinami atrasti jų 
panašumus ir skirtumus.

Lankytojai, stebėdami, kaip Europa klesti ir klumpa, atranda daugelio 
šiuolaikinių judėjimų, be kita ko, didėjančio Europos bendradarbiavimo 
ir siekio kurti tarpusavio sąsajas, ištakas. Pabaigoje lankytojų prašoma 
apmąstyti savo patirtį. Kaip Europos istorija formavo visus mus? Kaip, 
suvokdami praeitį, turėtume žvelgti į šiandienos iššūkius?

❘  MOKYMASIS IR ŠVIETIMAS

Europos istorijos namai skirti visiems. Jie informuoja, skatina diskutuoti 
ir mąstyti, bet svarbiausia tai, kad čia lankytojai gali klausti. Muziejuje 
siūlomo mokymosi plano pagrindas – transeuropinis požiūris, kuriuo 
remiantis tyrinėjami istoriniai atsiminimai, skirtingos patirtys ir Europos 
tautų bendrumas.

Muziejuje rasite įvairiausios suaugusiesiems, mokykloms ir šeimoms 
skirtos mokomosios medžiagos ir renginių, įskaitant pokalbius, praktinius 
seminarus, šeimoms skirtas atradimų ekskursijas ir vaizdo įrašus.

SUAUGUSIEJI

Muziejuje kasmet rengiamos konferencijos, kursai ir koncertai. 90 vietų 
salėje gali būti teikiamos sinchroninio vertimo paslaugos ir sudaromos 
galimybės organizuoti renginius kartu su partneriais iš visos Europos ir 
už jos ribų. Daugiau informacijos rasite renginių brošiūroje arba interneto 
svetainėje.

MOKYTOJAI IR MOKINIAI

Mokymosi priemones ir išteklius rasite pačiame muziejuje ir internete. 
Galite parsisiųsti pastabas mokytojui, klasių ir grupių užsiėmimus, taip 
pat nuotraukas, rašytinius liudijimus ir vaizdo įrašus. Muziejuje taip pat 
rasite užsiėmimų medžiagą, galite dalyvauti praktiniuose seminaruose 
ir pramogose su kostiumais vilkinčiais aktoriais. Ši medžiaga apima 
svarbiausias temines sritis ir yra lengvai pritaikoma prie skirtingų šalių 
mokymo programų turinio. 

ŠEIMOS

Pramogos ir interaktyvūs užsiėmimai padeda vaikams (ir suaugusiesiems) 
suprasti kai kurias įspūdingiausias ir liūdniausias praėjusių šimtmečių 
akimirkas. Muziejaus priimamajame pasiimkite keliautojo laiku pasą ir 
atradimų kelio kuprinę, taip pat kiekviename aukšte apsilankykite atradimų 
erdvėse šeimoms, kur galėsite dalyvauti interaktyviuose užsiėmimuose. 
Informaciją apie šeimoms ir vaikams skirtus specialius renginius rasite 
renginių brošiūroje.

❘  LAIKINOSIOS PARODOS

Europos istorijos namuose kasmet taip pat rengiama laikinoji paroda, kuri 
suteikia galimybę išsamiau ir plačiau panagrinėti nuolatinės ekspozicijos 
temas bei laikotarpius. Laikinosios parodos – tai kitokios ir novatoriškos 
parodos įvairiomis temomis, kurios yra patrauklios įvairiausiai auditorijai. 
Kaip ir nuolatinėje parodoje, šiose laikinosiose parodose laikomasi 
tarpvalstybinio ir tarpdisciplininio požiūrio.

❘  UŽ MUZIEJAUS RIBŲ

Iš Briuselio ar Budapešto, Gento ar Gdansko Europos istorijos namai siekia 
užmegzti ryšį su žmonėmis ir bendruomenėmis, esančiomis tiek arti, tiek 
toli. Muziejus vykdo projektus ir internetu palaiko ryšius įvairių renginių 
proga bei bendraudamas su institucijomis partnerėmis visoje Europoje, 
taip pat daug dėmesio skirdamas ryšiams su įvairiomis grupėmis artimoje 
kaimynystėje ir regione.


