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ПРЕДГОВОР

„Изучаването на историята е началото на политическата мъдрост.“ Ето как Жан Боден, френският юрист и политически философ, определя 

безспорната връзка между историята и политиката.

Моят предшественик, проф. Ханс-Герт Пьотеринг, потвърди, че Домът на европейската история ще бъде мястото, където европейската 

историческа памет и процесът на европейското обединение ще бъдат съвместно култивирани, за да се осигури среда за размисъл относно 

смисъла на европейската идентичност. Създаването от Европейския парламент на Дом на европейската история в Брюксел представлява 

значително нововъведение в начина, по който дадена напреднала демократична система подхожда към отношенията си с миналото.

Именно в тази светлина Бюрото на Парламента единодушно подкрепи създаването на Дома на европейската история и назначи комисия 

от експерти с цел оформяне на този проект. Членовете на тази комисия подчертаха как Домът на европейската история ще позволи на 

европейците от всички поколения да се пренесат на място, където оживява европейската идея. Създаването на публично пространство, 

на „дом“ — в сградата на бившата стоматологична клиника „Ийстман“ — ще се превърне в платформа, на която политикът играе ролята на 

посредник в демократичния дебат и историците и кураторите свободно осъществяват своята функция да предадат знанията и тълкуванията 

си относно европейската история. Именно този принцип залегна от самото начало в основата на широк политически консенсус в нашия 

Парламент — консенсус, гарантиран от два важни консултативни органа: ръководството, председателствано от проф. Ханс-Герт Пьотеринг, 

и академичния комитет, председателстван от проф. Влодзимеж Бородзей.

Съгласно член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз задължение на Европейския съюз също така е да допринесе 

за подобряване на знанията и разпространяване на културата и историята на европейските народи. В качеството ми председател 

на Европейския парламент следователно за мен е чест и задължение да представя проект, който ще функционира като мост между 

академичните среди и широката общественост. Проектирането и функционирането на този Дом ще отрази най-новото музейно мислене 

и ще се стреми също така да бъде в челните редици на дебата не само за миналото, но и за бъдещето на Европа.
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През 2012 г. Съюзът получи Нобеловата награда за мир за десетгодишната си работа в посока към помирение и демокрация в един 

континент, който е бил опустошаван от войни и тоталитаризъм. Тази награда беше не само за европейските институции, но преди всичко 

за европейските граждани. Медалът и грамотата на Нобелова награда за мир следователно ще бъдат поставени в бъдеще в постоянната 

изложба в Дома на европейската история като символ на признание за шест десетилетия работа. Домът ще бъде идеалното място, на 

което обществеността може да има свободен достъп до своята награда.

Убеден съм, че Домът на европейската история ще доведе до критично обмисляне у посетителите относно това, какво означава процесът на 

европейска интеграция за общото ни настояще и за нашето бъдеще заедно. Домът на европейската история ще предоставя пространство, 

необходимо за обсъждане, знания и размяна на мнения относно историята на Европа, нейния народ и институции. Ние изграждаме нашия 

европейски проект въз основа на солидни общи корени, но нашият политически съюз е изцяло за бъдещето.

Мартин Шулц

Председател на 

Европейския парламент
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ВЪВЕДЕНИЕ

Целите и мисията на Дома на европейската история се основават на първия концептуален документ „Концепция за изграждане на Дом на 

европейската история“, който е съставен през 2008 г. от комисия, съставена от известни историци и експерти от различни европейски 

страни, под председателството на проф. Хютер — председател на фондацията „Haus der Geschichte“ (Дом на историята) в Бон — и в 

отговор на инициативата на бившия председател на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг от 2007 г. за създаване на Дом на 

европейската история.

Домът на европейската история ще бъде източник, отворен за широката и специализираната общественост от цяла Европа и извън нея. 

Той ще заеме своето място в основата на политиката за услуги за посетителите на Европейския парламент в Брюксел. Той ще се намира 

в историческа среда във важно архитектурно място в белгийската столица. С течение на времето той ще придобие присъствие в интернет, 

ще създава партньорства и сътрудничество и ще изгради културен профил, който ще се простира далеч отвъд физическите граници на 

действителното му местоположение. 

Домът на европейската история ще 

бъде източник, отворен за широката 

и специализираната общественост 

от цяла Европа и извън нея.
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Вниманието е насочено към осигуряване 

на всички бъдещи посетители на възможно 

най-качествено преживяване.

При изграждането на Дом на европейската история вниманието е насочено към осигуряване на всички бъдещи посетители на възможно 

най-качествено преживяване. От голямо значение за проекта е, че развитието на изложбата е съпроводено с отвореност, комуникация 

и диалог с широката общественост, което ще доведе до успешно прилагане и дългосрочна устойчивост на Дома. Това е основна цел на 

настоящия документ, който представлява една от най-ранните възможности за информиране на обществеността за проекта.

Както е в случая с проекта за Дома на европейската история като цяло, настоящият документ се основава на продължаващата и ценна 

работа на минали и настоящи членове на академичния му комитет и на неговото ръководство, на последователната и ценна подкрепа от 

страна на Бюрото, генералния секретар, много дирекции на генералния секретариат на Европейския парламент и на постоянната работа 

на академичният екип по проекта. Той е една малка, но важна стъпка в предизвикателния и вълнуващ процеса на достигане на това, за 

което се надяваме, че ще бъде трайна европейската културна забележителност.
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РЕЗЮМЕ

Домът на европейската история е изготвил мисия и цели, които са залегнали в основата визията му да се превърне в трайна платформа 

за обмен по отношение на европейската история и на историята на Европейския съюз.

Планирано е Домът да отвори врати в края на 2015 г. в обновената сграда „Ийстман“ в парка Леополд в центъра на Европейския квартал 

в Брюксел. Архитектурните планове ще засилят изграждането чрез предоставяне на отворени изложбени пространства, които да допълват 

първоначалната сграда.

Домът ще бъде ориентиран към посетителите и ще бъде достъпен за всички, в съответствие с политиките на Европейския парламент по 

отношение на равенството на достъпа. Той също така ще полага грижи за групи от посетители, които посещават Европейския парламент. 

Специални програми ще бъдат разработени за групите, за младите хора и за училищата.

Ще се предлагат постоянни, пътуващи и временни изложби, събития и културни програми, както и кафене и магазин за подаръци.

В постоянната изложба на посетителите ще бъде представена европейската история, като се започне от началния мит, различните 

перспективи за идентичността и културното наследство на Европа. За да разберат посетителите бурните събития от ХХ век, изложбата ще 

се съсредоточи първо върху убежденията и вярата в напредъка, които определят IХХ век — „навлизането в модерността“ на Европа — 

преди да преминат към упадъка на Европа, свързан с войни и унищожение. Това ще бъде последвано от тематичен раздел относно 

търсенето на по-добър живот чрез все по-обединена Европа. Посетителите ще бъдат насърчавани да мислят за днешната Европа, за 

статуса и позицията на Европейския съюз и за ролята, която всеки може да играе в оформянето на неговото бъдеще.

Три основни критерия определиха избора на решаващите аспекти на европейската история, които ще бъдат в центъра на Дома: първо, 

това трябва да са събития или процеси, които са възникнали в Европа; второ, те трябва да са се разпространили в цяла Европа; и трето, 
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те все още трябва да бъдат важни и днес. В постоянната изложба историческият подход ще бъде до голяма степен хронологичен, но 

когато е необходимо, ще се прилага тематичен подход.

Концепцията за „споделена памет“ ще проникне в историческото представяне, формирайки основа за тълкуването на историята, 

включително пасивни и активни страни на този феномен, оформен в един социален контекст — и който както характеризира, така 

и свързва групи хора.

Редица музейни средства и техники, включително „свързващи елементи“, различни лайтмотиви и „червени свързващи нишки“, както 

и визуалната метафора на „дом“ ще бъдат представени в цялата изложба с цел подпомагане на ориентацията и разпознаването. Например 

понятието „център и периферия“ ще функционира като лайтмотив на изложбата, а визуални ориентири ще водят посетителите и ще 

предоставят допълнителна информация за същността на изложбата.

Колекцията, която се събира за постоянната изложба, ще играе централна роля в разпространяването на посланията на Дома. Тя ще бъде 

допълнена чрез мултимедийни технологии, възможности за взаимодействие на посетителите и места, на които посетителите ще могат 

да получат допълнителна информация.

Домът на европейската история е изготвил мисия и цели, 

които са залегнали в основата визията му да се 

превърне в трайна платформа за обмен по отношение на 

европейската история и на историята на Европейския съюз.
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ДОМ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ

Със създаването на Дом на европейската история Европейският парламент цели да предложи на посетителите възможност за запознаване 

с европейските исторически процеси и събития, както и за критично обмисляне на това, какво означават тези процеси днес. Той ще 

бъде източник на изложби, документация и информация, който разглежда както процесите, така и събитията в по-широка историческа 

и критична перспектива, като обединява и съпоставя контрастиращите елементи от опита на европейците в исторически план.

Домът на европейската история ще бъде културна институция с много специален обхват — обхват за предаване на транснационален 

преглед на европейската история, който включва нейното разнообразие, различни тълкувания и различни схващания.

Домът се стреми към подобряване на познанията за европейската история и нейните последици. Той има за цел освен това да позволи на 

възможно най-широка обществеността да разбере контекста на по-ранните векове, в хода на които са оформени много от европейските 

идеи и ценности. По този начин Домът планира да даде възможност на посетителите да разберат европейската история, като се вземе 

предвид по-широкият глобален контекст, както и да улесни дискусиите и дебатите за Европа и Европейския съюз.

Той цели да предложи на посетителите 

възможност за запознаване с европейските 

исторически процеси и събития, както 

и за критично обмисляне на това, какво 

означават тези процеси днес.
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Домът на европейската 

история ще се намира 

в центъра на Европейския 

квартал в Брюксел.
© University of Rochester Medical Center, Eastman Institute for Oral Health
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Обновяването ще зачете 

оригиналните 

елементи на сградата.

© E. Young / AACMA-JSWD © E. Young / AACMA-JSWD
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ГОСТОПРИЕМЕН ДОМ

Домът на европейската история ще се намира в центъра на Европейския квартал в Брюксел, до Европейския парламент и в непосредствена 

близост до сградите на другите основни институции на Европейския съюз.

Сградата на бъдещия музей е разположена в парка Леополд, озеленен парк, създаден през IXX век в бивш частен имот, който е разработен по 

това време като парк за наука и знания. Първоначално построен през 1934—1935 г. като стоматологична клиника за деца в неравностойно 

положение, строежът на клиниката се финансира чрез дарение от американския филантроп Джордж Ийстман, изобретател на фотоапарата 

„Кодак“. През същия период подобни стоматологични клиники на Ийстман са създадени в Лондон, Париж, Рим и Стокхолм. Планът на 

първоначалната сграда е изготвен от швейцарския архитект Мишел Полак.

Бъдещето ползване на сградата е потвърдено с договор, подписан през 2011 г. с победителите на международния архитектурен конкурс 

за проект за Дом на европейската история, архитектурна група, съставена от Atelier d’architecture Chaix & Morel & съдружници от Франция, 

архитекти JSWD от Германия и архитекти TPF от Белгия. Техният проект съдържа съвременно разширение на двора и на покрива и включва 

обновяването на оригиналните фасади и на някои стаи, така че да се запази историческата естетика. Обновяването ще зачете оригиналните 

елементи на сградата, като бившата чакалня на клиниката, украсена от художника Камий Бартелеми с картини, вдъхновени от басните на 

Жан дьо Лафонтен: тези стенни рисунки ще бъде възстановени и ще бъдат част от бъдещото фоайе.

Домът на европейската история ще посреща също така посетители, които не планират да посетят изложбите: кафенето и магазинът 

например ще бъдат отворени за всички. Конферентните зали и една аудитория ще бъдат домакин на културни събития и образователни 

програми.
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ПОСЕТИТЕЛЯТ — В ЦЕНТЪРА 
НА ВНИМАНИЕТО

Разположен в  центъра на Европейския квартал в  Брюксел, Домът на 

европейската история ще бъде част от един триъгълник на места за посещение 

в съответствие с политиката за посещенията на Европейския парламент. Тази 

политика се основава на публичен маршрут или пътека между три места, 

които съвместно ще представляват пълното информационно обслужване за 

посетителите на Европейския парламент. В момента посетителят може да посети 

парламентарната заседателна зала — „Пленарната зала“, в една от сградите 

на Парламента, докато второто основно място за посетители е Центърът за 

посетители на Европейския парламент — „Парламентариумът“, който представя 

Европейския парламент и неговите функции и правомощия в контекста на 

институционалната рамка на Европейския съюз и процесите на вземане на 

решения.

Домът на европейската история ще бъде допълнителен обект за посетители 

в рамките на този публичен маршрут: неговата функция — в допълнение към 

съществуващите места за посетители — ще бъде да постави в контекст историята 

на Европа и на Европейския съюз с оглед на изминалото време и паметта.
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ОЦЕНКА И ПРОУЧВАНИЯ

При поставянето на посетителите в центъра на всички дейности на Дома на европейската история е от съществено значение неговите 

бази и дейности действително да отговарят на очакванията и изискванията на гостите му. Следователно Домът на европейската история 

ще основава предлагането си на количествени и качествени изследвания на профила на потенциалните посетители и техните стремежи.

Централно място в концепцията за Дома заема убеждението, че за да могат посетителите да разберат съдържанието на музея, не 

е необходимо да познават предварително и задълбочено европейската история.

Най-новите изследвания показват, че повечето от посетителите ще дойдат в групи. Въз основа на това Домът ще разработи напреднала 

логистика за организиране на групови посещения. Анализът на профила на съществуващите посетители на Европейския парламент 

показва, че най-голямата част от посетителите ще бъдат от две възрастови групи: млади хора до 25-годишна възраст и хората, навършили 

56 години. Важен фактор за привличане и приобщаване на определени групи от населението ще бъде политиката на безплатен достъп. 

Ще има и образователни програми за определени целеви групи.

За да могат посетителите да разберат 

съдържанието на музея, не е необходимо да 

познават предварително и задълбочено 

европейската история.
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Наред с предложенията за групови посещения, Домът ще полага грижи и за индивидуални посетители, като например посетители на 

града, туристи, които се интересуват от култура, и студенти, както и за семейни посещения.

В този контекст е важно да се подчертае, че Домът на европейската история се ангажира — в съответствие с политиката на Европейския 

парламент — с ценностите и практиките на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и с подкрепа на разнообразието 

в отворена и приобщаваща среда. Затова целта е да предложим еднакво музейно преживяване и равни възможности за обучение 

и ангажимент към всички потребители.

Наред с предложенията за групови посещения, Домът ще полага 

грижи и за индивидуални посетители, като например 

посетители на града, туристи, които се интересуват от 

култура, и студенти, както и за семейни посещения.
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УСЛУГИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Домът на европейската история има за цел да осигури съгласуван 

набор от услуги за своите посетители.

Средоточието на Дома ще представлява постоянна изложба за 

европейската история, посветена главно на ХХ век, която също 

предлага ретроспективен поглед към процесите и  събитията 

от предишни столетия. Особен акцент ще бъде поставен върху 

поставянето в контекст на историята на европейската интеграция.

Също така в проекта има място за временни изложби и по принцип 

всяка година ще бъде организирана една временна изложба. 

Предметът на временните изложби ще бъде тясно свързан с основната 

мисия и цели на Дома на европейската история.

Пътуващите изложби ще предлагат важно допълнително средство 

за достигане и засилване на сътрудничеството с други музеи на 

национално, регионално или местно равнище.
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Ще бъдат организирани интен-

зивни образователни 

програми, които ще 

допълват изложбите.

Макар че изложбите ще формират ядрото на Дома на европейската история, те ще бъдат допълнени от различни действия и дейности 

във и извън интернет. Предвижда се да се разработят онлайн изложби, които биха могли да бъдат използвани от други институции, за да 

покажат своите собствени изложби в по-широк европейски контекст.

Ще бъдат организирани интензивни образователни програми, които ще са насочени към деца, млади хора, възрастни и семейства и ще 

допълват изложбите. Основани на убеждението, че образованието по история не е просто въпрос на общи исторически знания, но също 

така е свързано с придобиване на умения, като например проучвания, критика, анализ на исторически документи, поставяне в контекст 

и комуникация, тези образователни програми ще имат за цел да вдъхновят критично мислене. Те ще предоставят и възможности за 

сътрудничество с образователни институции на местно равнище, а също и с по-далечни мрежи.
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ЕЗИКОВО МНОГООБРАЗИЕ

Домът на европейската история ще предоставя своите основни услуги на поне 24 езика, което съответства на официалните езици на 

Европейския съюз при планираната дата за откриването му Мултимедийни устройства ще позволяват на посетителите да разгледат музея 

на официалния(те) език (езици) на родната си страна. 

Тъй като езиковото многообразие се разглежда като изражение на културното разнообразие в Европа, създателите на Дома на европейската 

история искат посетителите му да почувстват неговото езиково многообразие като една от основните му ценности.

Тъй като езиковото многообразие се разглежда като изражение 

на културното разнообразие в Европа, създателите на Дома на 

европейската история искат посетителите му да почувстват 

неговото езиково многообразие като една от основните му ценности.

kg306317_BG_inside_b.indd   20 23/10/13   12:30



ДОМ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА

ИСТОРИЯ21

МЯСТО В ПОСТОЯННО РАЗВИТИЕ

Домът на европейската история е проект, който ще се развива непрекъснато. Целта е с течение на времето да се изгради ключов източник 

на информация и богат опит относно европейската история. С тази цел постоянната изложба и колекция ще бъде редовно актуализирана 

и обогатявана. Този процес ще бъде подкрепен с оценки на продуктите и дейностите на Дома на европейската история, в контекста на 

новите тенденции и развитие в областта на музеите и историята.

С цел да се превърне в централно място за научни изследвания и обсъждания по европейска история, Домът на европейската история 

ще създава връзки с всички инициативи и дебати в цяла Европа.

Домът на европейската история ще се стреми също така да се превърне в неразделна част от местния и международния културен пейзаж, 

със силни връзки и съюзи за сътрудничество със съществуващите мрежи и партньорски институции.

Той ще се стреми също така да се превърне в

неразделна част от местния и международния 

културен пейзаж, със силни връзки и съюзи за 

сътрудничество със съществуващите мрежи 

и партньорски институции.
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ПОСТОЯННАТА ИЗЛОЖБА

Обхватът на Дома на европейската история надхвърля националните, регионалните и местните граници. Неговата постоянна изложба 

ще представя по-широка перспектива, отколкото събирането на националните истории. Тя също така ще разкрива многообразието на 

европейската история и нейните тълкувания и възприятия: знания за това разнообразие ще бъдат ясно предлагани на посетителите.

Развитието на Дома на европейската история, по-специално на неговата постоянна изложба, се основава на разделение на целите: от 

една страна, изложбата ще предлага съгласувано историческо съдържание, което ще бъде лесно за разбиране от всеки заинтересован 

посетител; от друга страна, тя ще повишава информираността за съществуването на разнообразие от различни исторически тълкувания, 

гледни точки, нюанси на възприятие и памет, така че да се стимулират размисълът и дебатът.

Неговата постоянна изложба ще 

представя по-широка перспектива, 

отколкото събирането на 

националните истории.
Изложбата ще повишава 

информираността за съществуването 

на разнообразие от различни исторически 

тълкувания, гледни точки, нюанси на 

възприятие и памет, така че да се 

стимулират размисълът и дебатът.

kg306317_BG_inside_b.indd   22 23/10/13   12:30



kg306317_BG_inside_b.indd   23 23/10/13   12:30



ДОМ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА
ИСТОРИЯ24

МНОЖЕСТВО ГЛЕДНИ ТОЧКИ ВЪРХУ ИСТОРИЯТА

Домът на европейската история ще предлага постоянно изложбено описание на европейската история. Изборът на историческите събития, 

които трябва да бъдат представени в основната изложба, е направен въз основа на три критерия: ще се обърне специално внимание на 

събития и процеси, които са възникнали в Европа, които са се разпространили в цяла Европа и които са от значение и до днес. Тези три 

критерия позволяват разглеждането на големи периоди от историята, без да се губи аналитичният фокус.

Въз основа на съвременни исторически изследвания Домът на европейската история ще се съсредоточи върху явления, които се 

считат за значими за историята на Европа. Ще бъдат показвани различни спомени и противоположни тълкувания на историята и тяхната 

взаимовръзка, която ще се вижда от съпоставянето им, като се използва в пълна степен музейният потенциал на средата.

Домът на европейската история ще подчертае начина, по който представянето на историята е конструкция, определена от отделните 

ценности и възприятия. Той ще използва концепцията за „споделена памет“ като основа за тълкуването на историята, обхващайки пасивната 

и активната страна на този феномен — който е оформен в един социален контекст и който както характеризира, така и свързва групи хора. 

Домът на европейската история ще разглежда това 

как основните фактори и решаващите събития 

в историята на Европа са могли да допринесат 

за създаването на европейско историческо 

съзнание. Освен това концепцията за „споделена 

памет“ следва да допринесе за развитието на 

критична гледна точка — такава, която има за цел 

да разкрие намеренията и мотивите, водещи до 

изграждането на историята.

Домът на европейската история ще 

подчертае начина, по който представянето 

на историята е конструкция, определена 

от отделните ценности и възприятия.
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Домът ще представя европейската история като процес, който се развива постоянно. Поради тази причина постоянната изложба ще 

съдържа някои раздели, в които ще се повиши осведомеността на посетителите относно чувствителни въпроси и въпроси, които все още 

са предмет на обсъждания, като в този момент те ще бъдат поканени да се спрат и да разсъждават върху разнообразието на историческите 

тълкувания. По този начин посетителите ще бъдат насърчавани да се включат в дебата за различните възприятия на исторически събития.

РАЗШИРЯВАЩА СЕ ЕВРОПА

Домът на европейската история ще се съсредоточи върху представянето и тълкуването на различните и понякога мъчителни процеси 

от историята на континента от ХХ век. Развитието на процеса на европейската интеграция ще бъде представено в широк исторически 

контекст. Ще бъдат демонстрирани връзките с глобалната история и с позицията на Европа на международната сцена.

Домът на европейската история се ангажира с едно разбиране за Европа в най-широк смисъл — на изток и на запад, на север и на 

юг. Неговият обхват ще се простира отвъд географските и психологическите граници и ограничения. Той също така ще припомни, 

че разширяването на Европейския съюз включва постоянно 

преразглеждане на измеренията на Европа  — физически 

и психологически.

Домът на европейската история 

се ангажира с едно разбиране за 

Европа в най-широк смисъл — на 

изток и на запад, на север и на юг. 
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ХРОНОЛОГИЯ И ТЕМИ

Ядрото на експозицията, както е определено в документа „Концепция за изграждане на Дом на европейската история“, ще се състои от 

историята на Европа, с акцент върху ХХ век. Този сюжет ще бъде подкрепен от времеви линии и ще бъде разделен на няколко свързани 

помежду си теми, въпроси и подтеми.

Цялостната структура на постоянната изложба ще бъде хронологична, започвайки от втория етаж на сградата и отвеждайки посетителя 

до последния етаж. Това хронологично представяне ще бъде съчетано с тематичен подход, който ще даде на посетителя възможност да 

добие общ поглед чрез ретроспективи и по-широки оценки, при които вътрешната хронология на събитията, причините и последствията 

ще бъдат представени в по-широк исторически контекст.

Първата тема ще представи въведение и ориентиране в изложбата, а последната тема, разположена на последния етаж от изложбеното 

пространство, ще предложи пространство, в което цялото посещение да може да бъде оценено, а знанията да бъдат задълбочени в една 

интерактивна среда, в която се задават въпроси. Другите теми ще бъдат посветени на европейската история от последните два века.

СТРУКТУРИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Основният сюжет е разделен на шест теми, допълнително разделени на въпроси и, при необходимост, на подтеми. Те ще бъдат допълнени 

от примери, които ще придадат по-голямо съдържание на основната история и ще илюстрират различни процеси и събития чрез малки 

или по-лични истории. Те ще представляват за посетителите един „ретроспективен поглед“ през времето и пространството.

Водещ принцип в развитието на изложбата е предлагането на различни видове посещения, адаптирани към различните очаквания 

и възможности на отделните посетители. Например някои от посетителите ще разполагат само с ограничен период от време, в който да 

възприемат основните послания на изложбата.
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Съдържанието ще бъде представено на 

пластове, като се използват различни 

средства за комуникация — от 

излагане на оригинални предмети до 

мултимедийни екрани.

За да се вземе предвид разнообразието от посетители 

и  времето, което те са в  състояние да прекарат в  Дома, 

изложбата ще бъде разположена по начин, който ще им 

позволи да следват препоръчан или определен маршрут, но 

също така ще им даде свободата да решават колко време да 

отделят и колко дълбоко искат да навлязат в същността на 

предмета. Начинът на разположение на изложбата ще отчете 

още ограниченията, срещани при групови посещения.

Съдържанието ще бъде представено на пластове, като 

се използват различни средства за комуникация  — от 

излагане на оригинални предмети до мултимедийни екрани. 

Целта е да се постигне една добре балансирана изложба, 

в която мултимедиите не доминират и не вземат надмощие, 

а вместо това се използват ловко и ефективно в подкрепа 

на съдържанието: този принцип ще се прилага и спрямо 

интерактивните инструменти.
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СВЪРЗВАЩИ КОНЦЕПЦИИ

В хода на цялата изложба ще има повтарящ се лайтмотив — понятието „център и периферия“. Това е една от вечните теми в европейската 

история, която и до днес остава в центъра на дебата за развитието на Европейския съюз. С течение на времето различните части на Европа 

пространствено и психологически са изпълнявали ролята на център или периферия. Може да се каже, че Европа се е развивала главно 

посредством тези процеси на разместване на граници, центрове и власт. Чувството за принадлежност или маргинализация е важно за 

всеки европеец, например при връзката му с развитието на Европейския съюз.

В близост до началната точка на всяка тема ще бъдат разположени повтарящи се визуални елементи, служещи като ориентир за посетителя. 

Тяхната основна цел е да запознаят посетителя с темата, да служат като точки за ориентиране и да обясняват времевата линия на темата. 

Тези точки ще дадат възможност и на екскурзоводите да адаптират графиките, звука и осветлението към нуждите на определени групи, 

като по този начин осигурят персонализирано въвеждане в естеството на съдържанието и преживяването на всеки етаж.

Съдържанието на изложбата ще бъде допълнено от пространствена инсталация, която ще черпи своето вдъхновение от метафори за дома. 

Тя ще се извисява през петте нива на постоянната изложба и ще включва вертикална витрина на всеки етаж от изложбата — видима от 

стълбището — която ще съдържа емблематични предмети, свързани с темата, представена на този етаж. Пространство, разположено зад 

тази витрина, ще осигурява допълнителна възможност за тълкуване на метафората за дома по начин, който илюстрира темата, изложена 

на съответното ниво.
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ОСНОВНИЯТ СЮЖЕТ НА ПОСТОЯННАТА ИЗЛОЖБА

ФОРМИРАНЕ НА ОБЛИКА НА ЕВРОПА

Функцията на първата тема, озаглавена „Формиране на облика на Европа“, е да се ангажират и запознаят посетителите с основните 

въпроси от европейската история. Като отправна точка на постоянната изложба, тя също така ще послужи като въведение в предмета 

на Дома на европейската история и ще обясни, че, като пазител на европейската памет Домът на европейската история ще надхвърли 

националните и регионалните перспективи при изобразяването и описанието на общото европейска минало. Той ще се разглежда като 

мост, свързващ научните изследвания за европейската история и обществеността.

Европа не е очевиден субект — възприятията, образите и представите за Европа са се променяли през годините. Независимо от това тя 

има общо наследство, характеризиращо се с определени признаци, традиции и постижения, които отличават нейната култура от тази 

на други континенти. Въведението в тази тема ще накара посетителя да осъзнае, че за човечеството паметта е формираща с това, че е в 

основата на самоопределянето и ученето, независимо дали става дума за отделна личност или за членове на социална група. По този 

начин ще се разкрие, че паметта е неразривно свързана със забравата: да таиш нещо в паметта си неизбежно означава да изгубиш от 

поглед нещо друго или да му припишеш друго значение. Настоящите интереси винаги насочват избора за частта от миналото, която 

запомняме. Паметта никога не е фиксирана и постоянно се променя. Ето защо всякакви размисли върху културната идентичност и всяко 

описание на историята са по същество с формиращ характер.

Един от най-въздействащите начини за представяне на континента е посредством олицетворяването му. Древният мит за Европа и бика 

става емблематичен за континента, получавайки редица тълкувания в хода на цялата история. Разглеждан от съвременна гледна точка, 

митът се позовава на факта, че европейската култура има древни корени извън Европа.

Освен това картографирането е важен инструмент при представянето на образа на Европа и политическото самоопределяне на континента, 

което радикално се е променило от древността до наши дни. Вместо да се определя чрез остро изрязани географски граници, картата 

на Европа се основава на културни, политически, социални и психологически характеристики и траектории.
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Философията на Дома на европейската история ще бъде обяснена в цялата тема: акцент върху европейската история; въпроси относно 

националната и транснационалната идентичност; многообразие на възприятията; и въпрос за европейската памет, както и лайтмотив за 

„центъра и периферията“, който ще подчертае промените в центъра на тежестта в хода на времето.

ЕВРОПА ВЪВ ВЪЗХОД

Втората тема се концентрира върху IXX век — революционен и размирен период. Европа претърпява радикални промени в политическата 

и икономическата сфера, както и в обществената и културната сфера, превръщайки се от традиционно феодално общество в модерен 

обществен строй. Френската революция поставя решително на картата идеите на свободата, равенството, самоопределението, правата 

на човека и гражданските права в цяла Европа.

Зараждат се нови политически визии. В този процес революциите от 1848—1849 г. представляват повратна точка, отваряйки пътя за нови 

форми на политическо представителство чрез партии, профсъюзи и различни други сдружения и водейки до постепенно разширяване 

на демократичното участие и конституционните права. Национализмът, разглеждан като основата на суверенитета и като единствената 

легитимна основа на държавата, е във възход. Индустриализацията радикално променя както формите на труд, така и обществените 

структури. Появяват се нови социални слоеве — тези на буржоазията и работническата класа.

През втората половина на IXX век Европа се превръща в център на световните финанси и търговия. Капиталистическата организация 

на труда създава безпрецедентна производителност, но също така води до нови равнища и измерения на социалното напрежение. 

Преместването на населението от селските околности към пренаселените градове става причина за ужасяващи условия на живот. В това 

ново, класово общество въпросът за социалната справедливост се превръща в една от основните теми на политическите обсъждания. 

Появата на марксистко-ориентирано работническо движение създава нов политически фактор, който се противопоставя на либерализма 

с набор от революционни цели. Необходимостта да се осигури защита срещу рисковете на нерегламентирания наемен труд довежда до 

ново определение на задълженията и отговорностите на държавата, като създава основните елементи на социалната държава. Установяват 

се съвременните определения и разбиране за инструменталната и рационалната наука, придружени от подобрения в образователната 

система и повишаване на знанията и техническите иновации.
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В очите на европейския елит не съществува по-очевидно мерило за напредъка от разширяването на европейската колониална мощ. Самите 

мащаби на имперската експанзия подхранват самостоятелно поддържаното европейско чувство за превъзходство над останалата част 

от света. Национализмът и визията за европейската цивилизация са пропити от расистки и социални дарвинистки идеи. Преди Първата 

световна война Европа е на върха на световното си могъщество.

В навечерието на Първата световна война по-голямата част от населението на Европа е все още в селските райони. Липсата на синхрон 

при процесите на социално развитие води до масова миграция от селата към града, от по-бедните райони към по-богатите, както и до 

широкомащабна отвъдморска емиграция. Към края на IXX век натрупването на социално напрежение и международна конкуренция 

поражда многостранен потенциал за конфликт.

ЗАСЕНЧЕНА ЕВРОПА

Следващата тема разглежда тенденцията към упадък на Европа през първата половина на XX век. Избухването на Първата световна война 

слага край на възхода на Европа от IXX век. Начинът на водене на война и технологията ≠ са се променили; както и безпрецедентното 

избиване на милиони млади хора от двете страни, масовата война има опустошителни за човека последици върху обществото като цяло. 

Тя променя политическия пейзаж на Европа и оказва дълбоко въздействие върху европейската памет.

Всички държави, стари и нови, които излизат от „голямата война“, са основно представителни парламентарни демокрации, с изключение 

на Съветския съюз. През следващите 20 години обаче в повече от половината от същите тези европейски държави демокрацията се оказва 

твърде крехка, за да издържи на мощните социални и политически напрежения, които се надигат в целия континент. Октомврийската 

революция от 1917 г. е събитие, разтърсило целия свят, което налага строй, алтернативен на капитализма, либерализма и парламентарната 

демокрация. Марксистката идеология се използва за легитимиране на комунистическия режим в Съветския съюз — режим, основан на 

повсеместен масов терор.
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Националсоциализмът е реакция както срещу либерализма, така и срещу надигащото се социалистическо работническо движение като 

цяло и Октомврийската революция в частност. Под ръководството на нацистката партия Германия, макар и считана за една от най-развитите 

в културно и икономическо отношение държави, изгражда тоталитарен режим, основан на идеология на расова омраза, и планира война, 

която да завърши с окупацията на големи части от Източна и Западна Европа и с механизираното масово убийство на милиони евреи.

„Краят на цивилизацията“ на Холокоста е началото и ядрото на европейския дискурс за паметта. За дълго време държавите запазват 

мълчание относно неуспехите си. Същевременно признаването на Холокоста за отделно престъпление против човечеството се превръща 

в отрицателната отправна точка в европейското самосъзнание.

Втората световна война се превръща в „тоталната война“, в която цивилните стават цели на бойните действия. По този начин Европа става 

сцена на безпрецедентно насилие и убийства. Това довежда до окончателния срив на позициите на Европа по света и до разделянето на 

континента, което формира историята му до края на века.

През 1944 г. започва постепенното освобождаване на континента. Страданията на цивилните обаче не приключват; те продължават 

и достигат своя връх в хаоса на прогонването и възмездието. Освобождението не може да се възприема по еднакъв начин от всички; за 

някои то носи прилив на огромна радост, а за други — само страх, ужас и трагедия. В края на войната Европа, както и светът, поглежда с ужас 

назад и се опитва да постави ново начало, основаващо се на убеждението, че катастрофата на друга война следва да бъде предотвратена 

с всички възможни средства. Въпреки това вчерашните съюзници се превръщат в днешни противници и врагове.

РАЗДЕЛЕН ДОМ

В тази тема ще се види, че след Втората световна война Европа е достигнала дъното. От водеща световна сила тя се превръща в един 

опустошен, разделен и зависим от двете суперсили континент, дори и в решенията относно собственото му бъдеще. Много от европейските 

народи могат да се съсредоточат единствено върху оцеляването си. Реконструкцията на жилищата, възстановяването на инфраструктурата 

и на политическите структури е от първостепенно значение. Милиони европейци се стремят да се завърнат в старите си домове или да 

намерят нови.
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Желязната завеса се превръща в историческото разделение на континента. Съединените щати и Съветският съюз разработват 

антагонистични програми, с икономическа либерализация и демократизация от едната страна и модернизация чрез държавно планиране 

и ръководство на комунистическата партия — от другата. Много скоро тяхната борба за сфери на влияние поляризира света и рязко 

разделя Европа на два лагера. Само няколко държави съумяват да останат настрана или да заемат или запазят неутрална или необвързана 

позиция. Деколонизираните държави се превръщат в друга арена, на която се разгръща тази борба за власт.

В тази ситуация на конкурентни стратегии и биполярно съперничество и под заплахата от ядрени оръжия, Европа се ангажира в удивителна 

нова посока. От двете страни на Желязната завеса икономиките се развиват с подобно темпо въпреки факта, че на Изток и на Запад са 

установени две напълно различни политически и икономически системи. По това време Европа се характеризира с огромни разлики 

и неочаквано уеднаквяване между Изтока и Запада. Западна Европа преживява етап на международно помирение, икономически 

просперитет, развитие на социалната държава и демократична и институционална консолидация, докато социалистическите държави 

под съветски контрол преминават през период на принудителна индустриализация, увеличаване на социалната сигурност и масови 

кампании за ограмотяване, изпълнявани от частично брутални диктатури, които на свой ред се поддържат военно от Съветския съюз. 

Въз основа на различни идеологически основи и в контекста на различни социално-икономически режими, създаването на системите 

за социална сигурност се засилва в цяла Европа. Конкуренцията между системите засилва натиска за реформа.

В Западна Европа началото на процеса на европейска интеграция определя курса на развитие с дълготрайни последици. Вдъхновители 

от много различни среди с голяма убедителност изразяват идеята, че запазването на мира и търсенето на помирение изискват нови 

политически решения. Учредяването на Европейската икономическа общност, една напълно уникална форма на организация, насочена 

към интегриране на икономиките и, до известна степен, на правните системи на редица независими национални държави, бележи 

повратен момент в историята на континента. Това не позволява на Западна Европа да се завърне към по-ранните шовинистични, агресивни 

и империалистически механизми.

Изложбата тук се съсредоточава върху ключовите събития в този процес, като се започне с конгреса в Хага от 1948 г. за създаването на 

Европейската общност за въглища и стомана, през провала на Европейската общност за отбрана, Римските договори, създаването на обща 

селскостопанска политика, Елисейския договор, „кризата на празния стол“ и първото разширяване на Европейската общност през 1973 г.
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ПРЕМАХВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ

Преминавайки към следващата тема, ще се види, че 1973 г. отбелязва края на периода на общ просперитет и началото на период на 

дългосрочна икономическа нестабилност в резултат на световната икономическа рецесия, бурно нарастващи разходи за енергия 

и увеличена отвъдморска конкуренция. Петролната криза кара Европа да осъзнае своята енергийна зависимост, както и границите на 

своя напредък. Упадъкът на железодобивната, въгледобивната и стоманодобивната промишленост, които стоят в основата на следвоенния 

бум и са дали началото на процеса на европейска интеграция, довежда до нарастващи равнища на безработица в Западна Европа за 

първи път от 40 години насам, което налага преструктуриране на икономиката. Освен това през 70-те години на XX век се води широка 

дискусия относно „гастарбайтерите“, която отразява голямата социална промяна и недостатъците на процеса на интеграция на мигрантите. 

Социалистическите държави, които вече изпитват тревога поради относителната си икономическа изостаналост, се оказват неефективни 

и неспособни да извършат структурна реформа; стандартът на живот на техните народи се влошава.

От позицията на Западна Европа 70-те години на XX век могат да се разглеждат като период на мобилизация, задвижван до голяма степен 

от новото поколение, което не е преживяло Втората световна война. Исканията от всички страни за по-голямо участие и изказването на 

глас на нови опасения относно правата на личността се съчетават и подкопават демократичния консенсус, характеризиращ предходните 

години. Падането на последните западни диктатури в Южна Европа най-накрая слага край на изолацията на тези държави и довежда до 

членството им в Европейската общност.

Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа е повратна точка в постоянната конфронтация между двата антагонистични лагера 

в Европа, водейки до „промяна чрез сближаване“. Заключителният акт от Хелзинки от 1975 г., който, до голяма степен по инициативата на 

Европейската общност, установява правата на човека като основна норма, се превръща в отправна точка за дисидентите и опозиционните 

движения в Източна Европа: в изложбата той служи като начална точка при представянето на последното десетилетие на социалистическите 

държави. Стагнацията, нарастващото несъответствие между обещания и реалност и ерозията на публичната власт стават осезаеми. 

Народите се мобилизират за повече свобода, социална справедливост и политически реформи. Тези движения в крайна сметка водят до 

революциите от 1989 г. и символиката на падането на Берлинската стена. Завършва Студената война, властвала и парирала политическата 

ситуация в Европа в продължение на 45 години.
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Сривът на съветската империя ускорява процеса на европейска интеграция. Това се вижда най-ясно при „маратона“ на разширяването, 

задълбочаването на наднационалните структури и разпростирането на компетентност във все повече и повече области, като по този 

начин става възможно разрушаването на политическите, географските, икономическите и психологическите граници. Европеизацията 

обхваща както интегриращи елементи — укрепването на вътрешноевропейските връзки и прилики, така и разединяващи елементи — 

процесите на ограничаване и фрагментация.

Развитието, попадащо в обхвата на „премахването на границите“, се отразява в основните етапи на европейската интеграция, като се 

започне от 1974 г., когато е създаден Европейският съвет, до първите преки избори за Европейски парламент през 1979 г., осъществяването 

на единния пазар, вълните на разширяване от 1980—1986 г. и 1995 г., и от Договора от Маастрихт до прилагането на Шенгенската 

конвенция през 1995 г., обсъжданията на Договор за създаване на Конституция за Европа и маратона на разширяването от 2004—2007 г. 

и по-нататък в бъдещето.

ПОГЛЕД НАПРЕД

Последната тема се различава от тези, които образуват ядрото на историческия маршрут на посетителя през Дома на европейската 

история. Докато първата тема представлява въведение в Дома, то последната тема предлага пространство, в което посещението може 

да бъде оценено и задълбочено. Тя ще ангажира и потопи посетителя в активен процес на задаване на въпроси относно споделената 

отговорност за важните решения и избори, които продължават да оформят историята на Европа и отношенията ≠ с останалата част на света.

Тази тема зададе на посетителя следния общ въпрос: какви са различните възприятия на европейците във връзка с бъдещето? В отговор 

заедно с посетителя ще се проучи например ролята, която предстои да играе националната държава за в бъдеще: ще се види как Европа 

подхожда към разнообразието и ще се разгледа кои въпроси най-добре се разрешават на европейско равнище. Актуалните и критичните 

въпроси, свързани с държавите — членки на Европейския съюз, ще бъдат разглеждани в контекста на теми като икономика, права на 

човека, демокрация, национализъм и разнообразие, всички от които имат дълбоки корени в Европа и с повечето от които посетителите 

често ще са се сблъсквали по време на посещението си в Дома на европейската история.
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Посетителят ще бъде поканен да се потопи в културните източници на Европа чрез използване на различни интерактивни инструменти 

като средство за допълнително преживяване, учене и изследвания. Тук в по-голяма степен, отколкото в другите части на изложбата, 

посетителите ще бъдат насърчавани да се вгледат по-задълбочено както в историческите, така и в актуалните теми, като въпросите за 

европейското наследство и това какво може да допринесе за европейската идентичност. Тези въпроси ще са присъствали като „червени 

нишки“ из цялата изложба, а тук посетителят ще бъде приканен да участва и да отговоря на въпроси в по-интерактивна обстановка, 

в която може да пипа и дори да си играе. 

Важно е, че накрая, а и из цялата постоянна изложба на Дома на европейската история ще се покаже, че не съществува един-единствен, 

предварително определен начин за определяне на Европа, че са възможни много комбинации и прегрупирания от фактори, както 

и различаващи се индивидуални и колективни възприятия.
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ПРЕЖИВЯВАНЕ ЗА ВСИЧКИ СЕТИВА

За Дома на европейската история изложбите са изразители на идеи. Изложбите ще бъдат средата, позволяваща на посетителя да разбере 

посланията чрез мултисензорно преживяване, в което той сам взема участие. Същевременно посетителят ще има възможността да избира 

своя собствен физически или концептуален маршрут.

Удобната и вдъхновяваща среда за обучение и развлечение за посетителя заема централно място в планирането на структурата на 

изложбата. Поради това ще има повторение на редица структурни елементи, за да се помогне на посетителите да се ориентират в изложбата 

и да определят своя маршрут из нея.

С цел да се предложи на посетителите едно разнообразно преживяване, атмосферата на шестте основни теми, представени на петте 

етажа на сградата, ще бъде разработена с помощта на различни настроения и елементи.

За всяка тема са разработени различни модели на пространствена типология. Тези концептуални модели посочват вида на интуитивната 

пространствена организация, която на този етап изглежда най-подходяща за различните етапи от описанието. Тази типология ще спомогне 

за ориентирането на развитието на концепциите в пространството и ще гарантира, че всяко равнище притежава пространствена 

идентичност, както и различен тематичен акцент.
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Домът на европейската 

история възприема 

изложбите като 

изразители на идеи.

Разностранността на преживяването ще се постигне чрез промени в плътността на обектите и в равнището на интерактивност за всяка тема: 

използването на мултимедии и технологии ще бъде различно в зависимост от съдържанието. Взети заедно, тези фактори ще допринесат 

за създаването на по-привлекателно и богато преживяване за всички видове посетители.
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БЪДЕЩИ КОЛЕКЦИИ

Като нова институция, Домът на европейската история не притежава своя собствена, съществуваща от преди това колекция и ще трябва 

да сформира напълно нова такава.

Политиката на Дома на европейската история, свързана с колекцията, се съсредоточава върху съответното материално и нематериално 

съдържание от XX и XXI век, но също така ще се стреми да се сдобие с подходящ наличен материал от предишни векове. Домът на 

европейската история възприема широк подход към понятието „колекция“, което обхваща предмети, документи и архивни материали 

като материално наследство, допълнено от данни за нематериалното наследство.

Първият етап от изграждането на тази колекция, 2012—2014 г., ще се съсредоточи върху събирането на материал въз основа на дългосрочни 

и краткосрочни заеми, които пряко ще подкрепят постоянната и първата временна изложба: през този период фокусът ще бъде поставен 

върху доказателствено изследване в рамките на съответния материал в европейските колекции (и при необходимост в колекции извън 

Европа), както и върху събирането на предмети, необходими за постоянната и временната изложба.

През лятото на 2012 г. беше реализиран пилотен проект, насочен към възможностите за дългосрочни заеми. През есента на същата 

година присъждането на Нобеловата награда за мир на Европейския съюз предостави възможност за свързани с колекцията усилия, 

обхващащи всички официални и неофициални събития около церемонията по 

награждаването в Норвегия, в резултат на което първите предмети за колекцията 

на Дома на европейската история бяха транспортирани до Брюксел.Новата колекция ще се 

превърне в ядрото на един 

постоянен пазител на 

общата европейска памет.
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Както посетителите, така 

и институциите ще бъдат 

приканени да допринасят за 

бъдещите колекции и проекти.

Домът на европейската история има за цел да използва, доколкото е възможно, оригинални предмети за целите на изложбата. Те ще бъдат 

подбирани според способността им да предават смислени послания и да предлагат обогатяващо преживяване за посетителя. В допълнение 

записани свидетелства и лични истории ще играят важна роля за пресъздаването на спомени и за представянето на определени гледни 

точки за исторически събития. Новата колекция ще се превърне в ядрото на един постоянен пазител на общата европейска памет.

Ще се търсят свидетелства, които имат доказана връзка с конкретна известна личност, събитие, процес или период от историята на 

Европа (широк спектър от теми и обекти, вариращи от такива, използвани в ежедневието, до обекти с високо културно или художествено 

значение и стойност) и бъдат счетени от Дома за значими.

Както посетителите, така и институциите ще бъдат приканени да допринасят за бъдещите колекции и проекти: за тази инициатива онлайн 

платформата на Дома на европейската история ще играе важна роля по отношение на осведомяването и колекцията.

Разработва се специална политика по отношение на колекцията за събиране на материални и нематериални активи, които ще документират 

историята на процеса на европейско обединение.

Политиката на Дома на европейската история по отношение на колекцията ще съответства на различните действащи законови разпоредби 

в Европейския съюз относно материалното и нематериалното наследство, както и на Етичния кодекс за музеите на Международния съвет 

на музеите (МСМ).

kg306317_BG_inside_b.indd   43 23/10/13   12:30



ДОМ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА
ИСТОРИЯ44

КУЛТУРНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ

Домът на европейската история ще се превърне в място за проучване, ангажираност и развлечение. Неговата визия за бъдещето е да 

се превърне в постоянен форум, който да предлага на всички, които са въвлечени и се интересуват от европейската история, една 

платформа за размисъл, учене, обсъждане и споделяне на мнения и идеи. Домът на европейската история ще бъде свързващо звено за 

институциите, както и за посетителите и изследователите.

Това ще бъде център за високи постижения, от който ще се предвижда бъдещето на Европа в контекста на нейното минало и в който 

ще се насърчава, ще се дава възможност и ще се поддържат размисли върху историята на европейската интеграция и нейното място 

в нашето ежедневие.

Домът на европейската 

история ще се превърне в място 

за проучване, ангажираност 

и развлечение.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Отговорността за Дома на европейската история се поема от Бюрото на Европейския парламент, който направлява няколко институ-

ционални структури.

Контактната група на Бюрото за Дома на европейската история, председателствана от заместник-председателя 

Мигел Анхел Мартинес Мартинес и състояща се от заместник-председателите Изабел Дюран, член на ЕП, Георгиос Папастамкос, член на ЕП, 

Джани Питела, член на ЕП, Алехо Видал-Куадрас, член на ЕП, Роберта Анджелили, член на ЕП, и Богуслав Либерадзки, член на ЕП, 

извършва начален надзор на проекта.

Съответните парламентарни комисии участват активно в реализирането на Дома на европейската история. Всички финансови аспекти 

се разглеждат от комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол. Комисията по култура и образование подкрепя проекта 

и редовно следи напредъка му.

Ръководството, председателствано от бившия председател на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг, е орган, състоящ се от 

политици от високо равнище и добре познати обществени фигури, който обединява представители на няколко европейски институции 

и на органите на Брюксел. Основните политически семейства и най-важните органи на Парламента са представени в Ръководството, което 

осъществява надзор върху общото управление на проекта и се консултира от Харалд Рьомер, бивш генерален секретар на Парламента. 

Ръководството има консултативна роля и контролира общото управление на проекта.

Членовете на Ръководството са: Влодзимеж Бородзей, Етиен Давиньон, Ханс-Валтер Хютер, Мигел Анхел Мартинес Мартинес, 

Жерар Онеста, Дорис Гисела Пак, Хрисула Палиадели, Шарл Пике, Ален Ламасур, Войчех Рошковски, Питър Съдърланд, Андрула Василиу, 

Даяна Уолис и Франсис Вуртц.
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Академичният комитет, председателстван от историка Влодзимеж Бородзей и състоящ се от историци и професионалисти от музеи 

с международна репутация, има проследяваща и консултативна функция по въпроси, свързани с предаването на историческия 

и музеологичния аспект.

Негови членове са: Норман Дейвис, Ханс-Валтер Хютер, Мати Клинге, Анита Майнарте, Елен Миар-Делакроа, Мари Михаилиду, 

Оливър Ратколб, Антонио Райс, Мария Шмид, Жан-Пиер Вердие и Хенк Веселинг.

Академичният екип по проекта за Дома на европейската история е отдел в рамките на Генералния секретариат на Парламента, генерална 

дирекция „Комуникации“ (Хуана Лахус-Хуарес, генерален директор), дирекция C за връзка с гражданите (Стивън Кларк, директор). Отделът 

е под ръководството на историка и куратор Тая Вовк ван Гаал и отговаря за подготовката на изложбите и структурирането на бъдещия 

музей.

Негови членове са: Мишел Антоан, Ерика Аронович, Никола Озану, Кийрън Бърнс, Перикъл Христодулу, Етиен Дешан, 

Ханс де Вегенер, Кристин Дюпон, Натали Дюкен, Роналд Евърс, Марти Грау Сегу, Анна Хът, Констанце Итцел, Пирьо Кемпайнен, 

Соня Маркони, Райли Минкинен, Андреа Морк, Франсоа Пети, Елизабет Плюеймен, Оливие Роше, Теса Райън, Райвис Сиймансонс 

и Зофия Войчицка.

Строителният екип, отговарящ за сградата „Ийстмън“, е част от Генералния секретариат на Парламента, Генералната дирекция за 

инфраструктури и логистика (Константин Стратигакис, генерален директор), Дирекцията за проектиране в областта на недвижимите 

имоти (Диого Кинтела, директор), Отдела за проектиране в областта на недвижимите имоти в Брюксел. Този отдел се оглавява от архитект 

Ксавие Лакроа, който организира първоначалния архитектурен конкурс и в момента отговаря за контрола на изпълнението на 

обновяването и разширяването на проекта от външни архитекти.

Негови членове са: Дейв Буду, Харалампос Каитас, Флоранс Декроп, Андрю Кабелис, Филип Масон, Жан-Пиер Памар, 

Рикардо Кирос Ласаро и Даниеле Ван де Ланоте.
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Домът на европейската история работи в тясно сътрудничество с други генерални дирекции на Генералния секретариат на Парламента — 

особено с Генералната дирекция по финанси, Генералната дирекция за писмени преводи и публикации, Генералната дирекция за персонала, 

Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване и Генералната дирекция за устни преводи и организиране на конференции.

В работата си по музейното дело Европейският парламент се подпомага от „BL Associates“ (Франция). Предварителната концепция 

е разработена от „СтудиоДием“ (Обединеното кралство).

На 26 март 2013 г. Европейският парламент подписа договор с „Хенерал де продуксионес и дисеньо“ (General de Producciones y Diseño), 

предприятие, занимаващо се с дизайн на музеи, със седалище в Севиля, Испания.
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