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Casa Istoriei Europene
Rue Belliard/Belliardstraat 135
1000 Bruxelles
Belgia

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

❘ INFORMAȚII PRACTICE

Consultați site-ul web al Casei Istoriei Europene pentru mai multe 
informații, resurse online și evenimente
www.historia-europa.ep.eu/ro

Pentru informații cu privire la restul ofertei pentru vizitatori a 
Parlamentului European, puteți consulta: 
www.europarl.europa.eu/visiting/ro

❘ TRANSPORT

Casa Istoriei Europene se află în Parcul Léopold, în apropierea 
Parlamentului European. 

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE
Luni: 13.00-18.00
Marți-Vineri: 9.00-18.00
Sâmbătă-Duminică: 10.00-18.00

CASA ISTORIEI 
EUROPENE

GRATUIT

Un proiect al Parlamentului European
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Gara Bruxelles-Luxembourg este situată la 300 de metri 
de muzeu, cu conexiuni directe spre gările Bruxelles-Nord, 
Bruxelles-Central și Bruxelles-Midi. 
www.belgianrail.be/en

Gara Bruxelles-Luxembourg

Stația de autobuz Parc Léopold

Stația de autobuz Luxembourg

Cea mai apropiată staţie de metrou Maelbeek 1 5
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Parcarea este gratuită, dar trebuie să vă rezervați locul online 
înaintea vizitei. Parcarea este deschisă doar în zilele lucrătoare.

Cu mașina

Închis: 1 ianuarie, 1 mai, 1 noiembrie și 24, 25 și 31 decembrie.
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Descoperiți Casa Istoriei Europene la Bruxelles și aflați despre trecutul 
Europei, într-un mod captivant. 

Acest muzeu inovator oferă perspective noi și diferite asupra istoriei 
continentului, într-o viziune transnațională asupra originilor și evoluției 
Europei și asupra diverselor moșteniri, tradiții și interpretări ale istoriei 
sale. Aflând mai multe despre locul Europei în lume, vizitatorii sunt 
totodată încurajați să gândească critic cu privire la trecutul său, pentru a 
se ocupa de problemele prezentului și ale viitorului.

Situată în apropierea Parlamentului European, într-o surprinzătoare 
clădire „art deco” din Parcul Léopold, Casa Istoriei Europene este o escală 
esențială în orice tur al orașului.

Intrarea la muzeu este gratuită, iar expoziția este disponibilă în 24 de limbi. 
Muzeul se adresează atât publicului de vârstă școlară, cât și adulților.

O componentă esențială a activităților muzeului este conlucrarea cu 
diferite grupuri și comunități. Muzeul oferă vizite și programe adaptate 
pentru vizitatorii cu handicap sau care au nevoie de asistență specială. 
Pentru solicitări specifice, vă rugăm să ne contactați.

❘  EXPOZIȚIA PERMANENTĂ

În inima Casei Istoriei Europene, obiectele, reconstituirile și resursele 
multimedia din galeriile expozițiilor permanente spun vizitatorilor o 
poveste interesantă, centrată pe Europa secolelor al XIX-lea și al XX-lea.

Începând cu mitul Europei, expoziția explorează originile antice ale 
continentului și sugerează întrebări despre patrimoniul tradițiilor și 
realizărilor împărtășite, astfel încât vizitatorii să experimenteze diferite 
moduri de a gândi despre Europa.

Continuând cu spectaculosul drum al Europei către modernitate în 
secolul al XIX-lea, într-o epocă de instabilitate politică și socială, expoziția 
arată cum idei revoluționare au înflorit alături de progrese tehnologice 
captivante.

Ghiduri multimedia portabile, în toate cele 24 de limbi ale Uniunii 
Europene, însoțesc vizitatorii pe parcursul acestei narațiuni. Înregistrări 
video și audio explică modul în care obiectele prezentate evocă istoria și 
oferă vizitatorilor o veritabilă imersiune în mijlocul forțelor care au sfâșiat 
viața europenilor în prima jumătate a secolului al XX-lea. Vizitatorii sunt 
confruntați cu impactul asupra vieții oamenilor, pe măsură ce Europa se 
scufunda în tragicul abis al primelor două războaie mondiale.

De la ruinele pustii, vizitatorii ajung într-un peisaj politic foarte diferit. 
Obiectele și reconstituirile prezintă din diverse perspective viața într-o 
Europă sufocată de competiția superputerilor. Sunt relevate viziuni parale 
privind viitorul continentului, iar vizitatorii sunt incitați să găsească 
asemănările și deosebirile dintre ele.

Pe măsură ce Europa traversează perioade de prosperitate sau de 
dificultăți, vizitatorii pot vedea originea multor mișcări moderne, inclusiv 
dezvoltarea cooperării europene și evoluția către interconectare. La final, 
vizitatorii sunt invitați să reflecteze asupra experienței lor. Cum ne-a 
format istoria Europei pe fiecare dintre noi? Cum ar trebui să înfruntăm 
provocările actuale, ținând seama de trecutul continentului?

❘  ÎNVĂȚARE ȘI EDUCAȚIE

Casa Istoriei Europene este un loc conceput pentru toți. Ea informează, 
lansează provocări, dă de gândit, însă, în primul rând, oferă vizitatorilor 
posibilitatea de a pune întrebări. Oferta didactică a muzeului adoptă o 
perspectivă transeuropeană, care explorează amintirile istorice, diferitele 
experiențe și elementele comune ale popoarelor din Europa.

O gamă largă de resurse și evenimente se adresează adulților, școlilor și 
familiilor, printre care discuții, ateliere, itinerarii pentru vizite în familie și 
materiale video.

PENTRU ADULȚI

Programul anual al manifestărilor cuprinde conferințe, cursuri și concerte. 
Muzeul are un auditorium cu 90 de locuri, cu servicii de interpretare 
simultană, în care pot fi organizate evenimente cu parteneri din Europa și 
din lume. Pentru mai multe informații, consultați broșura evenimentelor 
sau site-ul web.

PROFESORI ȘI STUDENȚI

Atât la fața locului, cât și online sunt disponibile instrumente și resurse 
didactice. Se pot descărca online note pentru profesori și activități pentru 
clase și grupuri, la fel și fotografii, mărturii scrise și materiale video. Fișele 
de activități, atelierele practice și actorii costumați sunt disponibili doar la 
fața locului. Axate pe mai multe domenii tematice majore, materialele pot 
fi adaptate cu ușurință pentru a fi utilizate în programele școlare din diferite 
contexte naționale.  

FAMILII

Activitățile distractive și interactive le permit tinerilor (și celor mai puțin tineri) 
să înțeleagă momentele marcante, cu bune și cu rele, ale secolelor trecute. 
Luați un „pașaport al călătorului în timp” sau un „rucsac al exploratorului” 
de la recepție și faceți un popas la spațiile de explorare în familie de la fiecare 
etaj, pentru a participa la activități interactive. Consultați broșura pentru 
evenimentele speciale organizate pentru familii și copii.

❘  EXPOZIȚII TEMPORARE

Oferta Casei Istoriei Europene include, de asemenea, o expoziție temporară 
anuală, care dă posibilitatea de a extinde sau de a prelungi temele și 
perioadele din expoziția permanentă. Aceasta face posibile forme diferite 
sau inovatoare de expoziții și prezentarea unui conținut variat, în moduri 
atractive pentru diverse categorii de public. Ca și expoziția permanentă, 
expozițiile temporare sunt concepute dintr-o perspectivă transnațională și 
interdisciplinară.

❘  DINCOLO DE ZIDURILE MUZEULUI

De la Bruxelles la Budapesta și de la Gent la Gdańsk, Casa Istoriei Europene 
se adresează persoanelor și comunităților apropiate sau îndepărtate. 
Pentru aceasta, există proiecte specifice și conexiuni online cu evenimente 
și instituții partenere din întreaga Europă, dar și activități organizate special 
pentru diferite grupuri din imediata noastră vecinătate sau din regiune.


