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OVAJ DOKUMENT

Ovaj je dokument pregled izvršenog rada i ostvarenog napretka na projektu stvaranja Doma europske povijesti od početka 2011. U njemu se 

donekle iscrpno daje opis aspekata razvoja projekta, uključujući arhitektonski razvoj, napredak u procesu interpretacije i doživljaju posjetitelja te 

razvoj sadržaja i narativne niti stalnog izložbenog postava.

Istodobno se njime nudi uvid u aspekte procesa izgradnje Doma europske povijesti kao što su oblikovanje izložbe, obrazovni programi i programi 

suradnje te politika budućeg prikupljanja sadržaja za zbirke. U njemu se objašnjava logika glavnih područja njegova djelovanja poput muzeološkog 

i povijesnog istraživanja da bi se mogao razumjeti razvoj projekta do njegova aktualnog stanja. Također se jasno naznačuje vizija budućnosti 

Doma od njegova predviđenog otvaranja krajem 2015. godine.

Autorica skica u ovoj brošuri je Claudia Daman i nevezano se temelje na preliminarnom projektnom rješenju (iz kolovoza 2012.) Arnauda Dechellea 
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PREDGOVOR

„Proučavanje povijesti početak je političke mudrosti.” Tako je Jean Bodin, francuski pravnik i politički mislilac, opisao neupitnu poveznicu između 

povijesti i politike.

Moj prethodnik, profesor Hans-Gert Pöttering, potvrdio je da će Dom europske povijesti biti mjesto na kojem će se sjećanja na europsku povijest 

i proces europskog ujedinjenja zajednički njegovati da bi se ostvarilo okruženje za promišljanje značenja europskog identiteta. Čin kojim Europski 

parlament osniva Dom europske povijesti u Bruxellesu označava važnu inovaciju načina na koji napredan demokratski sustav pristupa svojem 

odnosu s prošlošću.

U tom je svjetlu Predsjedništvo Parlamenta jednoglasno podržalo nastanak Doma europske povijesti i imenovalo odbor stručnjaka koji će sadržajno 

oblikovati projekt. Članovi tog odbora naglasili su da će Dom europske povijesti omogućiti Europljanima svih naraštaja da budu na mjestu gdje 

europska ideja oživljava. Stvaranje javnog prostora, „Doma” (nekadašnje stomatološke klinike Eastman), postat će platforma na kojoj političar 

ima ulogu posrednika u demokratskoj raspravi i na kojoj povjesničari i kustosi slobodno izvršavaju svoju dužnost prenošenja znanja i iščitavanja 

europske povijesti. Tim su se načelom od samog početka stvarali temelji za široki politički konsenzus u našem Parlamentu, konsenzus koji su 

jamčila dva važna savjetodavna tijela: Nadzorni odbor, kojemu predsjeda profesor Hans-Gert Pöttering, i Akademski odbor, kojemu predsjeda 

profesor Włodzimierz Borodziej.

Prema članku 167. Ugovora o funkcioniranju Europske unije dužnost je Europske unije da doprinosi boljem poznavanju i popularizaciji kulture 

i povijesti europskih naroda. Meni je stoga kao predsjedniku Europskog parlamenta čast i obveza pokrenuti projekt koji će činiti most između 

akademskog svijeta i opće javnosti. U oblikovanju i radu tog Doma odražavat će se najnovija muzeološka razmišljanja i nastojat će se da on bude 

u prvim redovima rasprave o prošlosti, ali i budućnosti Europe.
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Unija je 2012. dobila Nobelovu nagradu za mir za svoj višedesetljetni rad na pomirenju i demokraciji na kontinentu koji je bio opustošen ratom 

i totalitarizmom. Ta nagrada nije bila posvećena samo europskim institucijama, već ponajprije europskim građanima. Odličje i certifi kat Nobelove 

nagrade za mir stoga će biti dijelom budućeg stalnog izložbenog postava u Domu europske povijesti kao simbol priznanja za šest desetljeća 

rada. Dom će biti savršeno mjesto za slobodan pristup javnosti svojoj nagradi.

Uvjeren sam da će Dom europske povijesti potaknuti posjetitelje da kritički promišljaju o tome što proces europske integracije znači za našu 

zajedničku sadašnjost i budućnost. Dom europske povijesti pružit će potreban prostor za raspravu, spoznaju i razmjenu stajališta u vezi s povijesti 

Europe, njezinim građanima i njezinim institucijama. Gradimo europski projekt na čvrstim zajedničkim korijenima, ali naša politička unija potpuno 

je okrenuta budućnosti.

Martin Schulz

Predsjednik Europskog parlamenta
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UVOD

Ciljevi i svrha Doma europske povijesti temelje se na dokumentu s konceptualnim okvirom „Idejni temelj Doma europske povijesti”, koji je 2008. 

sastavio odbor uglednih povjesničara i stručnjaka iz raznih europskih zemalja, a kojemu je predsjedao profesor Hütter, predsjednik zaklade Dom 

povijesti (Haus der Geschichte) u Bonnu, i kao odgovor na inicijativu nekadašnjeg predsjednika Europskog parlamenta Hansa-Gerta Pötteringa 

za izgradnju Doma europske povijesti, objavljenu 2007. godine.

Dom europske povijesti bit će izvor otvoren općoj i stručnoj javnosti iz cijele Europe i šire. Zauzet će središnje mjesto u politici usluga za posjetitelje 

Europskog parlamenta u Bruxellesu. Bit će smješten u povijesnom okruženju na važnoj arhitektonskoj lokaciji glavnoga grada Belgije. S vremenom 

će se uspostaviti njegova internetska prisutnost, razvijati partnerstva i suradnja te graditi kulturni profi l koji će se prostirati mnogo šire od fi zičkih 

granica njegove stvarne lokacije. 

Dom europske 

povijesti bit će 

izvor otvoren općoj 

i stručnoj javnosti iz 

cijele Europe i šire.
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Naglasak je na jamstvu 

najveće moguće kakvoće 

doživljaja svim njegovim 

budućim posjetiteljima.

Pri izgradnji Doma europske povijesti naglasak je na jamstvu najveće moguće kakvoće doživljaja svim njegovim budućim posjetiteljima. Iznimno je 

važno za projekt da priprema izložbe bude popraćena otvorenošću, komunikacijom i dijalogom sa širom javnošću, s njezinim ulogom u uspješnoj 

provedbi projekta i dugoročnoj održivosti Doma. To je glavni cilj ovoga dokumenta jer se njime pruža jedna od prvih mogućnosti za javno 

informiranje o projektu.

Upravo kao što je slučaj s pothvatom u vezi s Domom europske povijesti u cjelini, ovaj dokument oslanja se na trajan i vrijedan rad prijašnjih 

i sadašnjih članova Akademskog odbora i Nadzornog odbora, na dosljednu i vrijednu potporu Predsjedništva, glavnog tajnika, mnogih uprava 

Glavnog tajništva Europskog parlamenta i na stalni rad Akademske projektne skupine. On predstavlja malen, ali važan korak u izazovnom 

i uzbudljivom procesu ostvarenja, nadamo se, trajne europske kulturne znamenitosti.

kg306317_HR_inside_b.indd   5 23/10/13   15:11



DOM 
EUROPSKE 
POVIJESTI6

SAŽETAK

Svrha i cilj Doma europske povijesti osmišljeni su tako da podupiru viziju njegova postajanja trajnim mjestom za razmjenu mišljenja o europskoj 

povijesti i povijesti Europske unije.

Otvorenje Doma planirano je za kraj 2015. u obnovljenoj zgradi Eastman u parku Leopold, u srcu Europske četvrti u Bruxellesu. Prema arhitektonskim 

planovima, zgrada će se unaprijediti otvorenim izložbenim prostorima kojima će se dopuniti njezin izvorni izgled.

Dom će biti usmjeren na posjetitelja i dostupan svima, u skladu s politikom jednakog pristupa koju provodi Parlament. Također će služiti za skupine 

posjetitelja koje posjećuju Europski parlament. Osmislit će se posebni programi za skupine, mlade osobe i škole.

U ponudi će biti stalne, putujuće i privremene izložbe, događanja i kulturni programi te kavana i suvenirnica.

Narativna nit stalnog izložbenog postava vodit će posjetitelja kroz prikaz europske povijesti počevši od ranoga mita, slojevitih pogleda na identitet 

i kulturne baštine Europe. Da bi posjetitelj razumio burne događaje 20. stoljeća, izložba će se najprije usredotočiti na uvjerenja i vjerovanja koja 

su odredila 19. stoljeće, „ulazak Europe u moderno doba”, a potom prijeći na sagledavanje potonuća Europe u rat i razaranje. Uslijedit će tematski 

dio o potrazi za boljim životom u sve više ujedinjenoj Europi. Posjetitelje će se poticati na to da razmišljaju o Europi danas, statusu i položaju 

Europske unije te ulozi koju svi mogu imati u oblikovanju njezine budućnosti.

Izbor odlučujućih aspekata europske povijesti kojima će se oblikovati narativna nit Doma određen je trima glavnim kriterijima: prvo, to moraju 

biti događaji ili procesi koji su nastali u Europi; drugo, morali su se širiti diljem Europe; i treće, moraju biti relevantni i danas. Cijeli stalni izložbeni 

postav ravnat će se uvelike kronološkim povijesnim pristupom, no, gdje to bude prikladno i potrebno, primijenit će se i tematski pristup.
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Ideja „zajedničkog sjećanja” protezat će se kroz povijesnu narativnu nit stvarajući osnovu za tumačenje povijesti, što obuhvaća pasivnu i aktivnu 

stranu tog fenomena, koji nastaje u društvenom kontekstu, a što i karakterizira i povezuje skupine ljudi.

Radi lakše orijentacije i prepoznavanja, kroz cijelu izložbu uporabit će se niz muzeoloških sredstava i tehnika, uključujući i „konektori”, razni lajtmotivi 

i „crvene povezne niti” te vizualne metafore „doma”. Primjerice, ideja „središta i periferije” poslužit će kao lajtmotiv izložbe, dok će vizualni orijentiri 

voditi posjetitelje i pružati dodatne informacije o narativnoj niti izložbe.

Zbirka koja se prikuplja za stalni izložbeni postav imat će središnju ulogu u prenošenju poruka Doma. Nju će dopunjavati multimedijska tehnologija, 

mogućnosti za interakciju s posjetiteljima i točke gdje će posjetitelji moći dobiti dodatne informacije.

Svrha i cilj Doma europske povijesti osmišljeni su 

tako da podupiru viziju njegova postajanja trajnim 

mjestom za razmjenu mišljenja o europskoj 

povijesti i povijesti Europske unije.
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DOM ZA EUROPSKU POVIJEST

Osnivanjem Doma europske povijesti Europski parlament nastoji posjetitelju ponuditi mogućnost da sazna više o europskim povijesnim procesima 

i događajima i potaknuti ga na kritičko promišljanje o tome što ti procesi znače danas. On će biti izvor izložbi, dokumentacije i informacija koji će 

postavljati prošla zbivanja i događanja u širi povijesni i kritički kontekst povezujući i stavljajući rame uz rame suprotstavljena iskustva Europljana 

u povijesti.

Dom europske povijesti bit će kulturna ustanova s posve određenom zadaćom a to je prenošenje pregleda europske povijesti koji nadilazi 

nacionalnu razinu i kojim se obuhvaćaju sva njezina raznolikost, njezina različita tumačenja i različita poimanja.

Osnivanjem Doma teži se povećati znanje o europskoj povijesti i njezinim učincima. Također se nastoji pomoći najširoj javnosti da razumije 

kontekst ranijih stoljeća tijekom kojih su se oblikovale mnoge njezine zamisli i vrijednosti. Na taj se način namjerava osposobiti posjetitelj da 

shvati europsku povijest uzimajući u obzir širi globalni kontekst te olakšati raspravu i debatu o Europi i Europskoj uniji.

Nastoji posjetitelju ponuditi mogućnost 

da sazna više o europskim povijesnim 

procesima i događajima i potaknuti ga 

na kritičko promišljanje o tome što ti 

procesi znače danas.
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Dom europske 

povijesti nalazit će 

se u srcu Europske 

četvrti u Bruxellesu.
© University of Rochester Medical Center, Eastman Institute for Oral Health
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Pri obnovi poštovat 

će se i izvorna 

obilježja zgrade.

© E. Young / AACMA-JSWD © E. Young / AACMA-JSWD
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DOM U KOJEM SU SVI DOBRODOŠLI

Dom europske povijesti nalazit će se u srcu Europske četvrti u Bruxellesu, pokraj Europskog parlamenta i u blizini zgrada drugih glavnih institucija 

Europske unije.

Buduća muzejska zgrada smještena je u parku Leopold, uređenom parku nastalom 19. stoljeću na nasadima nekadašnjeg privatnog posjeda koji 

se tada razvijao kao znanstveno-spoznajni park. Gradnju zgrade, koja je izgrađena 1934.-1935. za potrebe stomatološke klinike za siromašnu djecu, 

fi nancirao je donacijom američki fi lantrop George Eastman, izumitelj fotoaparata Kodak. Tijekom tog razdoblja slične su stomatološke klinike 

Eastman osnovane u Londonu, Parizu, Rimu i Stockholmu. Nacrte za izvornu zgradu izradio je švicarski arhitekt Michel Polak.

Buduća uporaba zgrade potvrđena je ugovorom potpisanim 2011. s pobjednicima međunarodnog arhitektonskog natječaja za projekt Doma 

europske povijesti, arhitektonskom zajedničkom praksom koju čine Atelier d’architecture Chaix & Morel & associés iz Francuske, JSWD Architekten 

iz Njemačke i TPF iz Belgije. Njihov dizajn obuhvaća suvremeno proširenje u dvorištu i na krovu te obnovu izvorne fasade i pojedinih dvorana 

da bi se zadržala povijesna estetika. Pri obnovi poštovat će se i izvorna obilježja zgrade kao što je nekadašnja čekaonica klinike koju je slikar 

Camille Barthélémy ukrasio slikama nadahnutima bajkama Jeana de La Fontainea: te će zidne slike biti restaurirane i bit će dijelom budućeg 

predvorja.

U Domu europske povijesti bit će dobrodošli i posjetitelji koji ne kane posjetiti izložbe: kavana i suvenirnica, primjerice, bit će otvorene za sve. 

U konferencijskim dvoranama i predavaonici održavat će se kulturna događanja i obrazovni programi.
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POSJETITELJ − U SREDIŠTU

Smješten u srcu Europske četvrti u Bruxellesu, Dom europske povijesti bit će 

jedan od triju objekata za posjetitelje u skladu s politikom Europskog parlamenta 

o posjetiteljima. Ta se politika temelji na javnom prolazu između triju lokacija koje će 

zajedno činiti cjelovitu informacijsku službu za posjetitelje Europskog parlamenta. 

Trenutačno posjetitelji mogu posjetiti dvoranu za parlamentarne rasprave Hemicycle 

u jednoj od zgrada Parlamenta, a drugi veliki objekt za posjetitelje je Parlamentarij, 

centar za posjetitelje Europskog parlamenta, u kojem su prikazani Europski parlament 

te njegove funkcije i ovlasti u kontekstu institucionalnog okvira Europske unije 

i postupaka odlučivanja.

Dom europske povijesti bit će još jedan objekt za posjetitelje u sklopu tog javnog 

prolaza, a njegova uloga, kojom se dopunjuju one postojećih objekata za posjetitelje, 

bit će stavljanje u kontekst povijesti Europe i Europske unije u svjetlu protoka 

vremena i pamćenja.
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OCJENJIVANJE I ANKETE

Budući da se posjetitelja stavlja u središte svih aktivnosti Doma europske povijesti, iznimno je važno da njegovi sadržaji i aktivnosti doista ispune 

očekivanja i zahtjeve posjetitelja. Stoga će Dom europske povijesti zasnivati svoju ponudu na kvantitativnom i kvalitativnom istraživanju profi la 

potencijalnih posjetitelja i njihovih htijenja.

Ključna je u konceptu Doma zamisao da posjetitelj ne treba imati široko prethodno znanje europske povijesti da bi razumio muzejski sadržaj.

Posljednja istraživanja pokazuju da posjetitelji većinom dolaze u skupinama. Na toj osnovi u Domu će se razvijati napredna logistička rješenja za 

organizaciju skupnih posjeta. U analizi profi la aktualnih posjetitelja Europskog parlamenta navodi zaključak da najveći udjel posjetitelja dolazi iz 

dviju dobnih skupina: mlade osobe do 25 godina i osobe od 56 godina naviše. Politika besplatnog ulaska bit će važan čimbenik za privlačenje 

i uključivanje određenih skupina stanovništva. Organizirat će se i obrazovni programi za određene ciljne skupine.

Neće biti potrebno imati široko 

prethodno znanje europske 

povijesti da bi posjetitelj 

razumio muzejski sadržaj.
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Osim za skupne posjete Dom je namijenjen i pojedinačnim posjetiteljima, poput gradskih izletnika, kulturnih turista i studenata, kao i za obiteljske 

posjete.

U tom je kontekstu važno naglasiti da je Dom europske povijesti, u skladu s politikom Europskog parlamenta, predan očuvanju vrijednosti i prakse 

jednakosti i nediskriminacije te podupiranju raznolikosti u otvorenom i uključivom okruženju. Stoga je cilj svim korisnicima ponuditi jednako 

muzejsko iskustvo i jednake mogućnosti za učenje i interakciju.

Osim za skupne posjete Dom je 

namijenjen i pojedinačnim posjetiteljima, 

poput gradskih izletnika, kulturnih turista 

i studenata, kao i za obiteljske posjete.
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USLUGE ZA JAVNOST

U Domu europske povijesti nastojat će se pružiti promišljeni sklop usluga 

za njegove posjetitelje.

U središtu Doma nalazit će se stalni izložbeni postav o europskoj povijesti 

koji će uglavnom biti usmjeren na 20. stoljeće, s retrospektivnim uvidom 

u procese i događaje iz prethodnih stoljeća. Posebno će se naglasiti 

stavljanje povijesti europske integracije u kontekst.

U sklopu projekta postoje mogućnosti za privremene izložbene postave 

te će se u načelu svake godine organizirati jedna privremena izložba. 

Sadržaj privremenih postava bit će usko povezan s glavnim smjerom 

svrhe i ciljeva Doma europske povijesti.

Putujuće izložbe bit će važno dodatno sredstvo komunikacije i jačanja 

suradnje s drugim muzejima na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.
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Kao pratnja izložbama 

organizirat će se opsežni 

obrazovni programi.

Izložbe će tvoriti jezgru Doma europske povijesti, no dopunjavat će ih niz radnji i aktivnosti na internetu i izvan njega. Planira se priređivati 

internetske izložbe kojima bi se mogle služiti druge institucije da bi smjestile vlastite izložbe u širi europski kontekst.

Kao pratnja izložbama organizirat će se opsežni obrazovni programi kojima će ciljne skupine biti djeca, mlade osobe, odrasle osobe i obitelji. Tim 

će se obrazovnim programima nastojati potaknuti kritičko razmišljanje na temelju uvjerenja da učenje povijesti nije samo pitanje stjecanja općeg 

povijesnog znanja već i vještina poput istraživanja, kritičkog rasuđivanja, analize povijesnih dokumenata, stavljanja u kontekst i komunikacije. 

Njima će se također stvoriti mogućnosti za suradnju s obrazovnim ustanovama na lokalnoj razini te s mrežama u drugim krajevima.
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VIŠEJEZIČNOST

Dom europske povijesti pružat će svoje glavne usluge na najmanje 24 jezika koji će biti službeni jezici Europske unije u predviđeno vrijeme otvaranja. 

Uz pomoć multimedijskih uređaja posjetiteljima će se omogućiti da istraže muzej na službenom jeziku ili službenim jezicima svoje domovine. 

Višejezičnost se smatra izrazom kulturne raznolikosti Europe pa postoji želja da posjetitelji Doma europske povijesti dožive tu višejezičnost kao 

jednu od njegovih glavnih vrijednosti.

Višejezičnost se smatra izrazom kulturne 

raznolikosti Europe pa postoji želja da posjetitelji 

Doma europske povijesti dožive tu višejezičnost 

kao jednu od njegovih glavnih vrijednosti.
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MJESTO KOJE SE NEPRESTANO RAZVIJA

Dom europske povijesti je projekt koji će se neprekidno razvijati. Cilj je s vremenom stvoriti ključni izvor informacija i bogato stručno znanje 

o europskoj povijesti. U tu će se svrhu stalni izložbeni postav i zbirka redovito ažurirati i upotpunjavati. Taj će se proces podupirati ocjenama 

proizvoda i aktivnosti Doma europske povijesti u svjetlu novih tendencija i razvoja u muzeologiji i proučavanju povijesti.

Da bi postao središnje mjesto za istraživanje i raspravu o europskoj povijesti, Dom europske povijesti povezivat će se sa svim vrstama inicijativa 

i rasprava diljem Europe.

Dom europske povijesti također će nastojati postati sastavnim dijelom lokalnog i međunarodnog kulturnog krajobraza, s jakim vezama i suradničkim 

savezima s postojećim mrežama i partnerskim ustanovama.

Također će nastojati postati sastavnim 

dijelom lokalnog i međunarodnog 

kulturnog krajobraza, s jakim vezama 

i suradničkim savezima s postojećim 

mrežama i partnerskim ustanovama.
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STALNI IZLOŽBENI POSTAV

Doseg Doma europske povijesti nadilazi nacionalne, regionalne i lokalne granice. Njegov stalni izložbeni postav prikazat će širi pogled, a ne tek 

sažetak nacionalnih povijesti. Također će pokazati raznolikost europske povijesti i njezinih tumačenja i poimanja; spoznaje o toj raznolikosti jasno 

će se prenijeti posjetitelju.

Priprema Doma europske povijesti, posebice njegova stalnog postava, temelji se na dihotomiji ciljeva. S jedne strane, izložbom će se prenositi 

dosljedna povijesna narativna nit koju će svaki zainteresirani posjetitelj lako razumjeti. S druge strane, njome će se podizati osviještenost o postojanju 

niza različitih povijesnih tumačenja, gledišta, nijansi shvaćanja i sjećanja da bi se potaknulo promišljanje i rasprava.

Njegov stalni izložbeni 

postav prikazat će širi 

pogled, a ne tek sažetak 

nacionalnih povijesti.
Izložbom će se podizati osviještenost 

o postojanju niza različitih povijesnih 

tumačenja, gledišta, nijansi shvaćanja 

i sjećanja da bi se potaknulo 

promišljanje i rasprava.
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SLOJEVITA SAGLEDAVANJA POVIJESTI

U ponudi Doma europske povijesti stajat će narativna nit stalnog postava o europskoj povijesti. Odabir povijesnih događanja koji će se prikazati 

u glavnom izložbenom postavu učinjen je na temelju triju kriterija: poseban će se naglasak dati događanjima i procesima koji su nastali u Europi, 

proširili se diljem Europe i koji su relevantni do danas. Ta tri kriterija omogućila su da se velika povijesna razdoblja propitaju bez izostavljanja 

analitičkog cilja.

Dom europske povijesti usmjerit će se na pojave koje se smatraju važnima u povijesti Europe na temelju suvremenog povijesnog istraživanja. 

Postavljanjem jedno do drugoga prikazat će se različita sjećanja i oprečna tumačenja povijesti te njihov međuodnos, pritom koristeći cjelokupni 

muzeološki potencijal postava.

U Domu europske povijesti istaknut će se način na koji je prikaz povijesti konstrukt određen pojedinačnim vrijednostima i poimanjima. Služit će se 

idejom „zajedničkog sjećanja” kao osnovom za tumačenje povijesti, što obuhvaća pasivnu i aktivnu stranu tog fenomena, koji nastaje u društvenom 

kontekstu te koji i karakterizira i povezuje skupine ljudi. U Domu europske povijesti razmatrat će se načini na koje bi glavni čimbenici i presudna 

zbivanja u europskoj povijesti mogli doprinositi oblikovanju europske 

povijesne svijesti. Štoviše, idejom „zajedničkog sjećanja” trebalo bi 

doprinijeti stvaranju kritičkog pogleda kojim se nastoje otkriti namjere 

i povodi što dovode do izgradnje povijesti.

U Domu europske povijesti istaknut 

će se način na koji je prikaz povijesti 

konstrukt određen pojedinačnim 

vrijednostima i poimanjima.
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U Domu će se europska povijest predstaviti kao proces koji se stalno razvija. Zbog tog će razloga stalni postav sadržavati dijelove u kojima će se 

podizati osviještenost posjetitelja o osjetljivim pitanjima i temama o kojima se još uvijek raspravlja, a tada će se posjetitelje pozvati da se malo 

povuku i promisle o raznolikosti povijesnih tumačenja. Tako će se posjetitelji potaknuti da se uključe u raspravu o različitim poimanjima povijesnih 

događaja.

ŠIRENJE EUROPE

Dom europske povijesti usmjerit će se na prikaz i tumačenje raznih, katkad zavojitih procesa povijesti kontinenta u 20. stoljeću. Razvoj procesa 

europske integracije bit će prikazan u njegovu širem povijesnom kontekstu. Poveznice s cjelinom svjetske povijesti i s položajem Europe na 

međunarodnoj sceni također će biti prikazane.

Dom europske povijesti posvećen je razumijevanju Europe u najširem smislu: istočno i zapadno, sjeverno i južno. Njegov će se doseg prostirati 

preko zemljopisnih i psiholoških međa i ograničenja. Također će se podsjetiti na to da su proširenja Europske unije obuhvaćala i stalno preispitivanje 

dimenzija Europe, i fi zičkih i psiholoških.

Dom europske povijesti 

posvećen je razumijevanju 

Europe u najširem smislu: istočno 

i zapadno, sjeverno i južno.
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KRONOLOGIJA I TEME

Glavna narativna nit, kako je određena u dokumentu „Idejni temelj Doma europske povijesti”, sastojat će se od povijesti Europe s naglaskom na 

20. stoljeću. Tu narativnu nit potkrepljivat će kronološki prikazi i ona će se dijeliti na nekoliko međusobno povezanih tema, motiva i podmotiva. 

Opći ustroj stalnog postava bit će kronološki i počinjat će na drugom katu zgrade vodeći posjetitelja do posljednjega kata. Ta narativna nit 

s kronološkim temeljem bit će sparena s tematskim pristupom kojim će se posjetitelju omogućiti da dobije opći pregled uz pomoć retrospektiva 

i širih procjena u sklopu kojih će unutarnji kronološki raspored događanja, uzroka i posljedica biti prikazan u širem povijesnom kontekstu.

Prva tema sadržava uvodni dio i upućuje posjetitelje u izložbu, a posljednja tema, na posljednjem katu izložbenog prostora, ponudit će prostor 

u kojem se cijeli posjet može ocijeniti i u kojem se znanje može proširiti u interaktivnom i propitujućem okruženju. Ostale teme bit će posvećene 

europskoj povijesti posljednjih dvaju desetljeća.

RASLOJAVANJE SADRŽAJA

Glavna narativna nit dijeli se na šest tema koje su dalje podijeljene u motive i, ako je potrebno, podmotive. Njih će dopunjavati primjeri koji će 

dati veću sadržajnost glavnoj narativnoj niti i prikazati razne procese i događaje preko malih ili osobnijih priča. One će posjetitelju pružiti doživljaj 

naviranja sjećanja kroz vrijeme i prostor.

Vodeće je načelo za pripremu izložbe da se ponude različite vrste posjeta prilagođene raznim očekivanjima i različitoj pristupačnosti posjetitelja. 

Primjerice, neki posjetitelji imat će na raspolaganju samo ograničeno vrijeme za upijanje glavnih poruka izložbe.
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Sadržaj će se prikazati 

u slojevima uporabom raznih 

sredstava komunikacije, od 

izlaganja izvornih predmeta do 

multimedijskih zaslona.

Da bi se u obzir uzela raznolikost posjetitelja i vrijeme koje mogu 

provesti u posjetu Domu, izložba će biti raslojena tako da će im 

biti omogućeno slijediti preporučeni ili zadani raspored, no dat 

će im se i sloboda da odluče koliko će vremena potrošiti i koliko 

duboko žele ući u sadržaj. Pri načinu raslojavanja izložbe uzet će 

se u obzir i ograničenja s kojima se susreću skupni posjeti.

Sadržaj će se prikazati u slojevima uporabom raznih sredstava 

komunikacije, od izlaganja izvornih predmeta do multimedijskih 

zaslona. Cilj je ostvariti dobro uravnoteženu izložbu u  kojoj 

multimediji ne dominiraju ili nadvladavaju, već se umjesto toga 

rabe vješto i djelotvorno kao potpora sadržaju. To će se načelo 

primjenjivati i za interaktivna sredstva.
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IDEJE POVEZIVANJA

Kroz cijelu izložbu provlačit će se lajtmotiv, ideja „središta i periferije”. To je trajan motiv u europskoj povijesti koji čak i danas ostaje u središtu 

rasprave o razvoju Europske unije. Tijekom vremena razni su dijelovi Europe zauzimali ulogu središta ili periferije u prostornom i psihološkom 

smislu. Moglo bi se reći da se Europa razvijala uglavnom preko tih procesa pomicanja granica, središta i sila. Osjećaj pripadnosti ili marginalizacije 

važan je za svakog europskog pojedinca, primjerice u njegovu odnosu prema razvoju Europske unije.

Vizualni elementi ponavljat će se i bit će smješteni blizu početne točke za svaku temu, pa će tako biti orijentiri za posjetitelje. Njihova je glavna 

svrha da uvedu posjetitelja u temu, da djeluju kao orijentiri i da se njima objasni kronološki prikaz teme. Te će točke također omogućiti vodičima da 

grafi ku, zvuk i osvjetljenje prilagode potrebama pojedinih skupina, čime će im se pružiti prilagođeni uvod u narav sadržaja i iskustva na svakom katu.

Narativnu nit izložbe dopunjivat će prostorna instalacija koja će biti nadahnuta metaforama o domu. Ona će se prostirati na pet razina stalnog 

postava i obuhvaćat će okomiti izložak na svakom katu izložbe (vidljiv sa stubišta) koji će se sastojati od legendarnih predmeta povezanih 

s temom prikazanom na tom katu. U prostoru iza tog izloška dat će se još jedna mogućnost za tumačenje metafore o domu da bi se prikazala 

tema predstavljena na toj razini.
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GLAVNA NARATIVNA LINIJA STALNOG IZLOŽBENOG POSTAVA

OBLIKOVANJE EUROPE

Uloga je prve teme nazvane „Oblikovanje Europe” da se posjetitelji uključe u središnja pitanja europske povijesti i s njima upoznaju. Budući da 

je početna točka stalnog postava, u njoj će se dati uvod u sadržaj Doma europske povijesti te će se objasniti da će Dom europske povijesti, kao 

spremnik europskog sjećanja, nadilaziti nacionalne i regionalne poglede pri dočaravanju i opisivanju zajedničke europske prošlosti. Doživljavat 

će se kao most koji posreduje između istraživanja o europskoj povijesti i javnosti.

Europa nije očita cjelina; poimanja, predodžbe i zamisli o Europi mijenjali su se tijekom vremena. No ipak ima zajedničku baštinu obilježenu 

posebnim svojstvima, tradicijama i postignućima po kojima se njezina kultura razlikuje od one drugih kontinenata. Uvod u tu temu osvijestit će 

u posjetitelja činjenicu da je za ljudski rod sjećanje tvorbena sastavnica stoga što je ono osnova za samorazumijevanje i učenje, bez obzira na to je 

li riječ o pojedincima ili članovima društvene skupine. Na taj će se način otkriti da je sjećanje neraskidivo isprepleteno sa zaboravom: zadržati nešto 

u pamćenju neizbježno znači izgubiti iz vida nešto drugo ili mu pripisati drugo značenje. Aktualni interesi uvijek usmjeravaju odabir upamćene 

prošlosti. Pamćenje nikad nije čvrsto i stalno se mijenja. Stoga su svako promišljanje o kulturnom identitetu i svaki opis povijesti zapravo konstrukti.

Jedan od najsnažnijih načina prikazivanja kontinenta bio je njegovim personifi ciranjem. Drevni mit o Europi i biku postao je obilježje za kontinent 

dobivši mnoštvo tumačenja tijekom povijesti. Sa suvremenog stajališta, mit se odnosi na činjenicu da europska kultura ima drevne korijene izvan 

Europe.

Osim toga, prostorno prikazivanje važno je sredstvo za prikaz predodžbe Europe i političko samoodređenje kontinenta koji se radikalno izmijenio od 

drevnih vremena do danas. Umjesto određenja oštrim zemljopisnim granicama, europski se zemljovid temelji na kulturnim, političkim, društvenim 

i psihološkim obilježjima i kretanjima.
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Filozofi ja Doma europske povijesti objasnit će se u cijeloj toj temi: naglasak na europskoj povijesti, pitanja nacionalnog i transnacionalnog identiteta, 

višestrukost poimanja i pitanje europskog sjećanja, kao i lajtmotiv „središta i periferije” kojim će se istaknuti promjene u težištu tijekom vremena.

EUROPA U UZLAZNOJ PUTANJI

Druga se tema usredotočuje na 19. stoljeće, koje je bilo revolucionarno i ustaničko doba. Europa je doživjela radikalne promjene u političkoj 

i ekonomskoj sferi, ali i društvenoj i kulturnoj sferi, pretvorivši tradicionalno feudalno društvo u moderni društveni poredak. Francuska revolucija 

snažno je istaknula ideje slobode, jednakosti, samoodređenja te ljudskih i građanskih prava diljem Europe.

Nastala su nova politička shvaćanja. U tom su procesu revolucije iz 1848. i 1849. godine činile prekretnicu otvorivši put novim oblicima političkog 

predstavljanja preko stranaka, sindikata i raznih drugih udruženja te dovevši do postupnog širenja demokratskog sudjelovanja i ustavnih prava. 

Nacionalizam, koji se smatrao osnovom suvereniteta i jedinim legitimnim temeljem države, bio je u uzlaznoj putanji. Industrijalizacija je radikalno 

izmijenila i načine rada i društvene strukture. Pojavili su se novi socijalni staleži − građanstvo i radnička klasa.

U drugoj polovici 19. stoljeća Europa je postala središte svjetskih fi nancija i trgovine. Kapitalistički ustroj rada stvorio je dotad neviđenu produktivnost, 

ali je također potaknuo nove razine i dimenzije društvenih nemira. Zbog seljenja stanovništva iz ruralnih sredina u prenapučene gradove, 

nastali su užasni životni uvjeti. U tom novom društvu utemeljenom na staležima pitanje socijalne pravde postalo je jednim od središnjih pitanja 

u političkom diskursu. Pojavom marksistički orijentiranog radničkog pokreta nastao je novi politički čimbenik koji se suprotstavljao liberalizmu 

nizom revolucionarnih ciljeva. Potreba da se pruži zaštita od rizika neuređenog rada za plaću dovela je do stvaranja nove defi nicije obveza 

i odgovornosti države stvorivši osnovne elemente socijalne države. Osmišljene su moderne defi nicije i shvaćanje instrumentalne i racionalne 

znanosti, što su pratila poboljšanja u obrazovnom sustavu i povećanja količine znanja i tehničkih inovacija.
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U očima europske elite nije bilo očitije mjere napretka od širenja europske kolonijalne moći. Sam razmjer imperijalnog širenja potpirivao je 

europski samonametnuti osjećaj superiornosti u usporedbi s ostatkom svijeta. Nacionalizam i shvaćanje europske civilizacije prožimale su rasističke 

i socijalne darvinističke ideje. Prije Prvog svjetskog rata Europa je bila na vrhuncu svoje globalne moći.

Uoči Prvog svjetskog rata većina je europskog stanovništva još uvijek bila ruralna. Neusklađenost s procesima društvenog razvoja dovela je do 

masovnih migracija sa sela u grad, iz siromašnijih u bogatije regije te do iseljavanja velikih razmjera u prekomorske zemlje. Kako se bližio kraj 19. 

stoljeću, socijalni razdor i međunarodna konkurencija nakupljali su se i proizveli višestruki potencijal za sukob.

EUROPA U SILAZNOJ PUTANJI

U sklopu sljedeće teme razmatra se silazna putanja Europe u prvoj polovici 20. stoljeća. Izbijanje Prvog svjetskog rata bilo je točka okončanja 

uzlazne putanje Europe 19. stoljeća. Vođenje rata i ratna tehnologija promijenili su se. Ne samo da su ubijeni milijuni mladića na objema stranama, 

što je dotad bilo neviđeno, već je masovni rat imao pogubne ljudske posljedice na društvo općenito. Promijenio je politički krajobraz Europe 

i imao silan učinak na europsko sjećanje.

Sve države, stare i nove, koje su proizašle iz „velikog rata”, bile su uglavnom predstavničke parlamentarne demokracije, s iznimkom Sovjetskog 

Saveza. No tijekom sljedećih 20 godina u više od polovice tih istih europskih država demokracija se pokazala prekrhkom da bi preživjela jake 

socijalne i političke napetosti koje su bile u porastu diljem kontinenta. Oktobarska revolucija 1917. godine bila je događaj koji je potresao svijet 

nametnuvši poredak alternativan kapitalizmu, liberalizmu i parlamentarnoj demokraciji. Marksistička ideologija upotrebljavala se da bi se ozakonio 

komunistički režim u Sovjetskom Savezu, režim koji se zasnivao na sveprisutnom masovnom teroriziranju.
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Nacionalni socijalizam bio je reakcija i na liberalizam i na sve glasniji socijalistički pokret radničke klase općenito te osobito na Oktobarsku revoluciju. 

Pod vodstvom Nacističke stranke Njemačka je, iako ju se smatralo jednom od kulturno i ekonomski najnaprednijih zemalja, izgradila totalitarni 

režim utemeljen na ideologiji rasne mržnje i planirala rat koji je kulminirao okupacijom velikih dijelova istočne i zapadne Europe i mehaničkim 

masovnim ubojstvom milijuna Židova.

„Uništenje civilizacije” ili šoah (holokaust) početak je i  jezgra europskog diskursa o sjećanju. Dugo su države šutjele o svojim propustima. 

U međuvremenu je priznanje šoaha kao jedinstvenog zločina protiv čovječnosti postalo negativnom referentnom točkom europske samosvijesti.

Drugi svjetski rat postao je „totalni rat” u kojem su civili bili mete ratovanja. Tako je Europa postala mjestom dotad neviđenog nasilja i ubijanja. To 

je dovelo do jasnog pada položaja Europe u svijetu i do podjele kontinenta, što je oblikovalo njezinu povijest do kraja stoljeća.

Postupno oslobađanje kontinenta započelo je 1944. godine. Međutim, patnjama civila još nije bio kraj. One su se nastavile i doživjele vrhunac 

u kaosu raseljavanja i osvete. Oslobađanje nisu svi mogli jednako doživjeti; nekima je donijelo nalet goleme radosti, a drugima samo strah, užas 

i tragediju. Okončanjem rata Europa, pa i svijet, pogledali su unatrag s grozom i nastojali krenuti ispočetka na temelju uvjerenja da katastrofu još 

jednog rata treba bezuvjetno spriječiti. No jučerašnji saveznici postajali su današnji suparnici i neprijatelji.

PODIJELJEN DOM

U toj će se temi pokazati kako je nakon Drugog svjetskog rata Europa dotaknula dno. Od vodeće svjetske sile postala je kontinent koji je bio 

opustošen, podijeljen i ovisan o dvjema supersilama, čak i kad je riječ o odlukama o njegovoj budućnosti. Mnogi Europljani mogli su se usredotočiti 

samo na preživljavanje. Obnova stambenih zgrada, ponovna izgradnja infrastrukture te, svakako, političkih struktura bile su od presudne važnosti. 

Milijuni Europljana nastojali su se vratiti u svoje prijašnje domove ili naći nove.
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Željezna zavjesa postala je povijesna razdjelnica kontinenta. Sjedinjene Države i Sovjetski Savez pripremali su suparničke programe, s jedne strane 

označene ekonomskom liberalizacijom i demokratizacijom, a s druge modernizacijom preko državnog planiranja i pod vodstvom komunističke 

stranke. Ubrzo je njihova borba za područja interesa polarizirala svijet i oštro podijelila Europu u dva tabora. Malo je zemalja moglo stajati sa strane 

ili zauzeti i zadržati stajalište neutralnosti ili nesvrstanosti. Zemlje oslobođene kolonijalizma postale su još jedno bojište na kojem se odigravala 

ta borba za moć.

U takvom stanju konkurentnih strategija i bipolarnog suparništva te pod prijetnjom nuklearnog oružja Europa je pošla u zapanjujućem novom 

smjeru. S obje strane željezne zavjese gospodarstva su rasla sličnom brzinom unatoč činjenici da su na istoku i zapadu uspostavljena dva posve 

različita politička i ekonomska sustava. Europu tog vremena označile su goleme razlike i neočekivana preklapanja između istoka i zapada. Zapadna 

Europa iskusila je stadij međunarodnog pomirenja, gospodarskog blagostanja, razvoja socijalne države i demokratskog i institucionalnog učvršćenja, 

dok su socijalističke države pod sovjetskim nadzorom prolazile kroz razdoblje prisilne industrijalizacije, povećane socijalne sigurnosti i kampanja 

za masovno opismenjivanje, a sve su to provodile djelomično okrutne diktature uz vojnu potporu Sovjetskog Saveza. Uspostava sustava socijalne 

sigurnosti rasla je diljem Europe utemeljena na različitim ideološkim osnovama i utkana u različite socioekonomske režime. Konkurencija između 

tih sustava ojačala je pritisak da se provedu reforme.

U zapadnoj Europi početak procesa europske integracije odredio je smjer razvoja s dalekosežnim posljedicama. Vizionari posve različitih profi la 

iskazali su, s iznimno uvjerljivim učinkom, ideju prema kojoj su za održanje mira i težnju za pomirenjem potrebna nova politička rješenja. Osnivanje 

Europske ekonomske zajednice, potpuno jedinstvenog oblika organizacije usmjerene na integriranje gospodarstava i donekle pravnih sustava niza 

neovisnih nacionalnih država, označava prekretnicu u povijesti kontinenta. Time je spriječeno da se zapadna Europa vrati ranijim šovinističkim, 

agresivnim i imperijalističkim mehanizmima.

Izložba se ovdje usredotočuje na ključne događaje tog procesa koji sežu od Haškog kongresa 1948. do uspostave Europske zajednice za ugljen 

i čelik, neuspjeha Europske obrambene zajednice, Rimskih ugovora, uspostave zajedničke poljoprivredne politike, Elizejskog ugovora, tzv. „krize 

prazne stolice” i prvog proširenja Europske zajednice 1973. godine.
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UKLANJANJE OGRANIČENJA

Prelaskom na sljedeću temu uočit će se da 1973. godina označava kraj razdoblja općeg blagostanja i početak vremena dugoročne ekonomske 

nestabilnosti koja je nastala kao rezultat svjetske ekonomske recesije, pri čemu su cijene energije eksplodirale te je porasla konkurentnost 

prekomorskih zemalja. Europa je zbog naftne krize postala svjesna svoje energetske ovisnosti, ali i ograničenja svojeg napretka. Slabljenje industrija 

željeza, ugljena i čelika, koje su činile osnovu poslijeratnog naglog razvoja i koje su potaknule proces europske integracije, dovelo je do rastućih 

stopa nezaposlenosti u zapadnoj Europi prvi put u 40 godina, što je iziskivalo gospodarski preustroj. K tome se 70-ih godina 20. stoljeća proširila 

rasprava o stranim radnicima, što je odražavalo velike društvene promjene i nedostatke pri integraciji migranata. Socijalističke zemlje, koje su već 

bile zabrinute zbog svoje relativne gospodarske zaostalosti, pokazale su se neučinkovitima i nesposobnima za provođenje strukturnih reformi pa 

se životni standard njihovih stanovnika pogoršao.

Iz perspektive zapadne Europe sedamdesete godine 20. stoljeća mogu se smatrati dobom mobilizacije koja je uvelike potaknuta novim naraštajem 

koji nije doživio Drugi svjetski rat. Zahtjevi sa svih strana za veće sudjelovanje i izražavanje nove zabrinutosti za osobna prava stopili su se da bi 

se doveo u pitanje demokratski konsenzus koji je označio prijašnje godine. Padom posljednjih zapadnih diktatura u južnoj Europi konačno je 

završila izolacija tih zemalja i one su postale članicama Europske zajednice.

Konferencija o sigurnosti i suradnji u Europi bila je prekretnica u stalnom sukobljavanju dvaju suparničkih tabora u Europi, dovevši do „promjene 

preko približavanja”. Helsinški završni akt iz 1975., kojim su, uvelike zahvaljujući inicijativi Europske zajednice, uspostavljena ljudska prava kao 

osnovna norma, postao je referentna točka za disidente i opozicijske pokrete u istočnoj Europi. U izložbi će on poslužiti kao početna točka za 

prikaz posljednjeg desetljeća socijalističkih zemalja. Stagnacija, rastuća proturječnost između obećanja i stvarnosti te propadanje javnih vlasti bili 

su opipljivi. Ljudi su se aktivirali radi više slobode, socijalne pravde i političkih reformi. Ti pokreti naposljetku su doveli do revolucija 1989. i simbolike 

pada Berlinskog zida. Hladnom ratu, koji je vladao i blokirao političku situaciju u Europi tijekom 45 godina, došao je kraj.
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Kolaps sovjetskog carstva ubrzao je proces europske integracije. To je najočitije u „maratonu” proširenja, u produbljenju nadnacionalnih struktura 

i proširenju mjerodavnosti na sve više područja, čime je omogućeno uklanjanje političkih, zemljopisnih, ekonomskih i psiholoških ograničenja. 

Europeizacija obuhvaća i integrativne elemente − jačanje unutareuropskih poveznica i sličnosti, i dezintegrativne elemente − procese delimitacije 

i fragmentacije.

Zbivanja koja pripadaju pod sadržaj „uklanjanja ograničenja” odražavaju se u ključnim događajima europske integracije koji sežu od 1974., kad je 

osnovano Europsko vijeće, do prvih izravnih izbora za Europski parlament 1979., ostvarenja jedinstvenog tržišta, krugova proširenja 1980.−1986. 

i 1995., te od Ugovora iz Maastrichta do provedbe Schengenske konvencije 1995., rasprave o ugovoru kojim će se uspostaviti europski Ustav 

i maratona proširenja 2004.−2007. i nadalje u budućnost.

POGLED UNAPRIJED

Posljednja tema razlikuje se od onih koje čine jezgru posjetiteljeva povijesnog putovanja kroz Dom europske povijesti. Dok je prva tema nudila 

uvod u Dom, posljednja tema ponudit će prostor u kojem se posjet može ocijeniti i spoznaje proširiti. U njemu će se posjetitelja uključiti i uroniti 

u proces aktivnog propitivanja o zajedničkoj odgovornosti za važne odluke i odabire kojima se nastavlja oblikovati povijest Europe i njezin odnos 

s ostatkom svijeta.

U sklopu te teme posjetitelju će se postaviti sljedeće opće pitanje: kakva različita shvaćanja o budućnosti imaju Europljani? U odgovoru će 

se s posjetiteljem istražiti, primjerice, uloga koju će u budućnosti imati nacionalne države, promotrit će se kako se Europa nosi s raznolikošću 

i procijenit će se koja je pitanja najbolje rješavati na europskoj razini. Aktualna i presudna pitanja koja se odnose na države članice Europske unije 

rješavat će se u kontekstu motiva poput gospodarstva, ljudskih prava, demokracije, nacionalizma i raznolikosti jer svi oni imaju duboke korijene 

u Europi i s većinom njih posjetitelji će se često susretati tijekom posjeta Domu europske povijesti.
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Posjetitelji će se pozvati da urone u kulturne izvore Europe s pomoću niza interaktivnih sredstava kao izvora za dodatna iskustva, učenje i istraživanje. 

U većoj mjeri nego u drugim dijelovima izložbe, posjetitelji će se ondje poticati da pogledaju dublje i u povijesna i u aktualna pitanja poput onih 

o europskoj baštini i o tome što bi moglo doprinijeti europskom identitetu. Ta pitanja provlačit će se kao „crvene niti” u sklopu cijele izložbe i ondje 

će posjetitelji biti pozvani da se uključe i odgovore na pitanja u interaktivnijem, praktičnom i čak razigranom okruženju. 

Naposljetku i od presudne važnosti te prisutno kroz cijeli trajni izložbeni postav Doma europske povijesti, pokazat će se da ne postoji jedan, 

predodređen način defi niranja Europe i da su moguće mnoge kombinacije i permutacije čimbenika, kao i različita pojedinačna i skupna shvaćanja.
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DOŽIVLJAJ ZA SVA OSJETILA

Izložbe su za Dom europske povijesti sredstva za prenošenje ideja. One će biti medij kojim će se posjetiteljima omogućiti da shvate poruke preko 

doživljaja uz sudjelovanje i uz uporabu nekoliko osjetila. Istodobno, posjetitelji će moći odabrati svoj tjelesni ili idejni put.

Udobno i nadahnjujuće okruženje za učenje i užitak posjetitelja najvažnije je za planiranje strukture izložbe. Stoga će se niz strukturnih elemenata 

ponavljati da bi pomogli posjetiteljima da se orijentiraju pri kretanju po izložbi i da osmisle vlastiti put kroz nju.

Da bi se posjetiteljima ponudilo raznoliko iskustvo, ozračje šest glavnih tema izloženih na pet katova zgrade pripremit će se uz primjenu različitih 

raspoloženja i atmosferskih efekata.

U tom kontekstu, prva i posljednja tema imaju posebne zadaće: prva bi trebala nadahnuti i poticati znatiželju u domaćinskom ozračju, dok bi 

posljednja tema trebala omogućiti posjetiteljima da završe posjet i razmisle o stečenom iskustvu.

Razni modeli prostorne tipologije određeni su za svaku temu. Ti idejni modeli naznačuju vrstu intuitivne prostorne organizacije koja se u ovom 

stadiju čini najprikladnijom za različite faze narativne niti. Ta će tipologija pomoći pri vođenju pripreme ideja u prostoru te jamčiti da svaka razina 

ima prostorni identitet i različito tematsko žarište.
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U Domu europske 

povijesti izložbe se 

shvaćaju kao sredstva za 

prenošenje ideja.

Raznolikost doživljaja ostvarit će se uz pomoć promjena u gustoći postavljanja predmeta i razini interaktivnosti za svaku temu: uporaba multimedije 

i tehnologije varirat će prema sadržaju. Promatrani zajedno, ti će čimbenici pomoći da se stvori iskustvo koje će više uključiti i obogatiti sve vrste 

posjetitelja.
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BUDUĆE ZBIRKE

Dom europske povijesti, kao nova ustanova, ne posjeduje svoju već postojeću zbirku i morat će ju ustrojiti iz početka.

Politika prikupljanja zbirki u Domu europske povijesti usredotočuje se na relevantnu materijalnu i nematerijalnu građu iz 20. i 21. stoljeća, no 

nastojat će se pribavljati i građa iz prijašnjih stoljeća. Dom europske povijesti ima širok pristup terminu zbirka, što obuhvaća predmete, dokumente 

i arhivsku građu kao materijalnu baštinu koju dopunjuju podaci o nematerijalnoj baštini.

Prva faza prikupljanja zbirke, od 2012. do 2014., usmjerit će se na prikupljanje građe koja će izravno potpomagati stalni i prvi privremeni izložbeni 

postav, i to na temelju dugoročnih i kratkoročnih posudbi. Tijekom tog razdoblja naglasak će biti na dokaznom istraživanju relevantne građe 

u europskim zbirkama (i po potrebi u zbirkama izvan Europe), kao i na prikupljanju predmeta potrebnih za stalni i privremeni izložbeni postav.

Pilot-projekt kojim su razmotrene mogućnosti za dugoročne posudbe izvršen je u ljeto 2012. U jesen iste godine dodjela Nobelove nagrade za 

mir Europskoj uniji pružila je priliku za vježbu prikupljanja koja je obuhvatila sve službene i neslužbene događaje oko svečanosti dodjele nagrade 

u Norveškoj, rezultat čega je donošenje prvih predmeta za zbirku Doma europske povijesti u Bruxelles.

Nova će zbirka 

postati jezgra trajnog 

spremnika zajedničkog 

europskog sjećanja.
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I posjetitelje i ustanove 

pozvat će se da 

doprinesu budućim 

zbirkama i projektima.

Dom europske povijesti nastoji, koliko je to moguće, uporabiti izvorne predmete kao pratnju narativnoj niti izložbe. Oni će se odabirati prema 

sposobnosti prenošenja sadržajnih poruka i pružanja posjetiteljima iskustva koje obogaćuje. K tomu će snimljena svjedočanstva i osobne priče 

imati važnu ulogu u prenošenju sjećanja i dočaravanju pojedinačnih pogleda na povijesne događaje. Nova će zbirka postati jezgra trajnog 

spremnika zajedničkog europskog sjećanja.

Tražit će se predmeti koji su dokazano povezani s određenim poznatim pojedincem, događajem, procesom ili razdobljem u povijesti Europe 

(široki raspon tema i predmeta koji sežu od onih rabljenih u svakodnevnim situacijama do predmeta visokog kulturnog i umjetničkog značenja 

i vrijednosti) i koji se smatraju važnima za Dom.

I posjetitelje i ustanove pozvat će se da doprinesu budućim zbirkama i projektima. Za tu će inicijativu internetske mogućnosti Doma europske 

povijesti imati važnu ulogu pri komunikaciji i prikupljanju.

Priprema se posebna politika o zbirkama za prikupljanje materijalnih i nematerijalnih vrijednosti kojima će se dokumentirati povijest procesa 

europskog ujedinjenja.

Politika prikupljanja građe Doma europske povijesti poštovat će razne propise o materijalnoj i nematerijalnoj baštini na snazi u Europskoj uniji te 

Etički kodeks za muzeje Međunarodnog vijeća muzeja (ICOM).
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KULTURNA ZNAMENITOST

Dom europske povijesti postat će mjestom istraživanja, angažiranja i užitka. Njegova je vizija za budućnost da postane trajni forum u kojem se 

svima uključenima i zainteresiranima za europsku povijest nudi prostor za promišljanje, učenje, raspravljanje i razmjenjivanje mišljenja i ideja. 

Dom europske povijesti bit će poveznica i za ustanove i za posjetitelje i istraživače.

Bit će centar izvrsnosti iz kojeg će se zamišljati budućnost Europe u kontekstu njezine prošlosti i u kojem će se promišljanje o povijesti europske 

integracije i njezinu položaju u našoj svakodnevici poticati, omogućivati i podupirati.

Dom europske 

povijesti postat će 

mjestom istraživanja, 

angažiranja i užitka.
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UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Odgovornost za Dom europske povijesti nosi Predsjedništvo Europskog parlamenta koje vodi nekoliko institucionalnih struktura.

Kontaktna skupina Predsjedništva za Dom europske povijesti obavila je prvi pregled projekta. Njoj predsjeda potpredsjednik 

Miguel Angel Martínez Martínez, a  čine ju dopredsjednici i  zastupnici Europskog parlamenta Isabelle Durant, Georgios Papastamkos, 

Gianni Pittella, Alejo Vidal-Quadras, Roberta Angelilli i Bogusław Liberadzki.

Relevantni parlamentarni odbori tijesno surađuju u realizaciji Doma europske povijesti. Odbor za proračune i Odbor za proračunski nadzor bave 

se svim fi nancijskim aspektima. Odbor za kulturu i obrazovanje podupire projekt i redovito prati njegov napredak.

Nadzorni odbor, kojemu predsjeda bivši predsjednik Europskog parlamenta Hans-Gert Pöttering, tijelo je sastavljeno od utjecajnih političara 

i poznatih javnih ličnosti te ono povezuje rad nekoliko europskih institucija i bruxelleskih gradskih vlasti. Glavne političke skupine i najvažnija 

tijela Parlamenta imaju predstavnike u odboru, a on nadgleda opće upravljanje projektom i savjetuje se s Haraldom Rømerom, bivšim glavnim 

tajnikom Parlamenta. Odbor ima savjetodavnu ulogu i nadgleda opće upravljanje projektom.

Članovi odbora su: Włodzimierz Borodziej, Étienne Davignon, Hans-Walter Hütter, Miguel Angel Martínez Martínez, Gérard Onesta, 

Doris Gisela Pack, Chrysoula Paliadeli, Charles Picqué, Alain Lamassoure, Wojciech Roszkowski, Peter Sutherland, Androulla Vasiliu, Diana Wallis 

i Francis Wurtz.
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Akademski odbor, kojemu predsjeda povjesničar Włodzimierz Borodziej, sastoji se od povjesničara i stručnjaka iz međunarodno priznanih muzeja 

koji su zaduženi za praćenje projekta i savjetovanje u vezi s povijesnim pitanjima i muzeološkom transkripcijom.

Njegovi su članovi: Norman Davies, Hans-Walter Hütter, Matti Klinge, Anita Meinarte, Hélène Miard-Delacroix, Mary Michailidou, Oliver Rathkolb, 

Antonio Reis, Maria Schmidt, Jean-Pierre Verdier i Henk Wesseling.

Akademska projektna skupina Doma europske povijesti jedinica je u sklopu Glavnog tajništva Parlamenta, Glavne uprave za komunikaciju 

(Juana Lahousse-Juárez, glavna direktorica), Uprave C za odnose s građanima (Stephen Clark, direktor). Tom skupinom ravna povjesničarka 

i kustosica Taja Vovk van Gaal i odgovorna je za pripremu izložbi i strukturiranje budućeg muzeja.

Njezini su članovi: Michèle Antoine, Erika Aronowitsch, Nicolas Auzanneau, Kieran Burns, Perikles Christodoulou, Étienne Deschamps, 

Hans de Waegeneer, Christine Dupont, Nathalie Duquesne, Ronald Evers, Martí Grau Segú, Anna Huth, Constanze Itzel, Pirjo Kemppainen, 

Sonia Marconi, Raili Minkkinen, Andrea Mork, Françoise Petit, Elisabeth Pluijmen, Ollivier Rocher, Tessa Ryan, Raivis Sīmansons i Zofi a Wóycicka.

Skupina za izgradnju, odgovorna za zgradu Eastman, dio je Glavnog tajništva Parlamenta, Glavne uprave za infrastrukturu i  logistiku 

(Constantin Stratigakis, glavni direktor), Uprave za projekte u vezi s nekretninama (Diogo Quintela, direktor), Odjel za projekte u vezi s nekretninama 

u Bruxellesu. Na čelu je te skupine viši arhitekt Xavier Lacroix koji je organizirao početni arhitektonski natječaj i koji je sada zadužen za nadgledanje 

vanjskih arhitekata pri izvršavanju projekta obnove i proširenja.

Članovi te skupine su: Dave Baudoux, Charalampos Chaitas, Florence Decrop, Andrew Kabelis, Philippe Masson, Jean-Pierre Pamart, 

Ricardo Quiros Lazaro i Danièle Van de Lanotte.
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Dom europske povijesti tijesno surađuje s drugim glavnim upravama Glavnog tajništva Parlamenta, osobito s Glavnom upravom za fi nancije, 

Glavnom upravom za pismeno prevođenje, Glavnom upravom za kadrovske poslove, Glavnom upravom za inovacije i tehnološku potporu 

i Glavnom upravom za usmeno prevođenje i konferencije.

Društvo BL Associates iz Francuske pomaže Europskom parlamentu u njegovu radu na muzeografskim poslovima. Preliminarno idejno oblikovno 

rješenje pripremljeno je u suradnji s društvom StudioDiem iz Ujedinjene Kraljevine.

Europski parlament potpisao je 26. ožujka 2013. ugovor s društvom za muzejsko oblikovanje General de Producciones y Diseño sa sjedištem 

u Sevilli u Španjolskoj.
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