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Дом на европейската история
Rue Belliard/Belliardstraat 135
1000 Bruxelles/Brussel
Белгия

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

❘  ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация, онлайн ресурси и прояви вж. уебсайта на 
Дома на европейската история 
www.historia-europa.ep.eu/bg

За информация относно други предложения за посетителите на 
Европейския парламент вж. 
www.europarl.europa.eu/visiting/bg

❘  ТРАНСПОРТ

Домът на европейската история се намира в парка „Леополд“ 
близо до Европейския парламент. 

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник: 13:00 – 18:00 ч.
от вторник до петък: 9:00 – 18:00 ч.
събота и неделя: 10:00 – 18:00 ч.

ДОМ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
ИСТОРИЯ

БЕЗПЛАТЕН ВХОД
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Железопътната гара „Люксембург“ в Брюксел се намира на 
300 метра от Дома, с преки връзки към железопътните гари 
„Брюксел – Север“, „Брюксел – Централна гара“ и „Брюксел – Юг“. 
www.belgianrail.be/en

Брюксел – гара „Люксембург“

Автобусна спирка „Парк Леополд“:

Автобусната спирка „Люксембург“:

Най-близки спирки на метрото: Maelbeek 1 5

21 27

12 34 38

64 80 95

22 27

Паркингът за автомобили е безплатен. Резервация за 
паркинга, който е отворен само през работните дни, трябва 
да се направи онлайн преди посещението.

Автомобили

Почивни дни: 1 януари, 1 май, 1 ноември и 24, 25 и 31 декември.
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Открийте Дома на европейската история в Брюксел и научете за 
миналото на Европа по един уникално увлекателен начин. 

Този новаторски музей предлага нови и различни гледни точки относно 
историята на континента. В него е използван транснационален подход 
към възникването и развитието на Европа и към разнообразното 
наследство, традиции и тълкувания на историята. Докато се запознават 
с мястото на Европа в света, посетителите биват насърчавани да мислят 
критично за миналото на континента, за да вникнат в проблемите на 
неговото бъдеще и настояще.

Разположен в близост до Европейския парламент в забележителна 
сграда в стил Ар деко в парка „Леополд“, Домът на европейската 
история е съществен елемент от всяка обиколка на града.

Информацията в музея е достъпна на 24 езика, а входът е безплатен. 
Съдържанието е подходящо за посетители на училищна и по-голяма 
възраст.

Съвместната работа с разнообразни групи и общности е жизненоважна 
част от дейностите на музея. Музеят предлага специално приспособени 
посещения и програми за посетители с увреждания или посетители, 
нуждаещи се от специална помощ. Свържете се с нас, за да ни 
представите конкретните си искания.

❘  ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ

В Дома на европейската история галериите на постоянната експозиция 
представят предмети, реконструкции и мултимедийни средства, 
които разказват историята на континента през XIX и XX век и събуждат 
размисъл у посетителите.

Започвайки с мита за Европа, експозицията се връща далеч назад към 
древните корени на Европа и поставя въпроси, свързани с наследството 
от общи традиции и постижения на континента, като предлага на 
посетителите един различен поглед към Европа.

Продължавайки да следва драматичния път на Европа към 
модерността през XIX век – период на политически и социални 
вълнения, експозицията показва как революционните идеи се развиват 
успоредно на значителния технологичен напредък.

Преносими мултимедийни пътеводители на 24-те езика на Европейския 
съюз увличат всеки посетител в повествованието по време на 
посещението. Видео- и аудиоматериалите разясняват как изложените 
предмети изразяват историята и разказват на посетителите за силите, 
които преобръщат живота в Европа през първата половина на XX век. 
Посетителите се сблъскват с въздействието на историческите събития 
върху живота на хората, когато Европа потъва в бедствието и ада на 
Първата и на Втората световна война.

След руините и разрушенията посетителите продължават напред 
към един съвсем друг политически пейзаж. Предмети и възстановки 
показват различни гледни точки към живота в Европа, притисната 
от надпреварата на световните суперсили. Успоредно са представени 
разнообразни идеи за бъдещето на континента и посетителите са 
изправени пред предизвикателството да открият приликите и разликите 
между тях.

Докато проследяват периодите на процъфтяване и упадък на Европа, 
посетителите виждат произхода на много съвременни движения, 
включително разрастването на европейското сътрудничество и мерките 
за постигане на взаимосвързаност. Кулминацията на това е поканата 
към посетителите да поразсъждават над своя опит. Как историята на 
Европа е формирала всички нас? Как да подхождаме към днешните 
предизвикателства в светлината на миналото?

❘  УЧЕНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Домът на европейската история е място за всички. Той има за цел да 
информира и да насочва към размисъл посетителите, но преди всичко 
им дава възможност да задават въпроси. Образователната програма 
на музея се основава на трансевропейска гледна точка, която разглежда 
историческата памет, разнообразния опит и общите основи на народите 
на Европа.

Налице е богат набор от източници и прояви за възрастни, ученици 
и семейства, включително разговори, семинари, опознавателни 
маршрути за семейни посещения и видеоматериали.

ВЪЗРАСТНИ

Като част от годишната програма се предлагат конференции, лекции 
и концерти. Аудиторията, разполагаща с 90 места, е оборудвана за 
симултанен превод и осигурява възможността да се провеждат 
мероприятия с участието на партньори от цяла Европа и извън нея. За 
допълнителна информация вж. брошурата за събитията или уебсайта.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ

Учебни пособия и различни източници са на разположение както на 
място, така и онлайн. От сайта могат да бъдат изтеглени бележки на 
преподавателите, класни и групови занимания, заедно със снимки, 
писмени свидетелски показания и видеоматериали. На място има 
материали за занимания, практически семинари и костюмирани 
актьори. Ориентирани към поредица от ключови тематични области, 
тези материали лесно могат да бъдат адаптирани, за да се използват 
във връзка с учебната програма в различните национални условия.

СЕМЕЙСТВА

Забавни и интерактивни дейности дават възможност на младите (и 
не толкова младите) посетители да разберат някои от върховете и 
спадовете през изминалите векове. Вземете от информационното бюро 
паспорт за пътуване във времето и раница за откривателски маршрут 
и опитайте интерактивните дейности, предлагани в специализираните 
пространства за семейства на всеки етаж. Разгледайте брошурата с 
проявите, насочени към семействата и децата.

❘  ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ

Всяка година Домът на европейската история предлага също и 
временна изложба, която предоставя възможност да се допълнят 
или разширят темите и периодите на постоянната експозиция. Тези 
изложби, които предлагат по-различна или новаторска концепция и 
разнообразно съдържание, привличат различни видове публика. Както 
и при постоянната експозиция, те се основават на транснационален и 
междудисциплинарен подход.

❘  ИЗВЪН МУЗЕЙНИТЕ СТЕНИ

Домът на европейската история достига до хора и общности от 
близо и далеч — до Брюксел или Будапеща, до Гент или Гданск 
— благодарение на проекти и онлайн връзки към различни 
прояви и  партньорски институции от цяла Европа, както и на 
специализирана информационна дейност, насочена към различни 
групи в непосредствено съседство и в региона.


