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Serviciul vizitatori
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Tel. +49 – (0)30 – 26 39 43 – 26, presse@stiftung-denkmal.de

Avet,i posibilitatea de a ne sust,ine munca: Berliner Sparkasse,
Cont: 6600 0076 62, BLZ: 100 500 00, BIC: BELADEBEXXX
IBAN: DE24 1005 0000 6600 0076 62 · Vă mult,umim din inimă!
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Contact pentru solicitări și rezervări
Tel. +49 – (0)30 – 26 39 43 – 36
besucherservice@stiftung-denkmal.de
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Tururi pentru grupuri, ateliere de lucru și zile de proiect
Vă rugăm să vă informat,i pe pagina www.stiftung-denkmal.de!
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Tururi publice gratuite
Sâ.: ora 15 (engleză), Dum.: ora 15 (germană)
Punct întâlnire: Liftul Cora-Berliner-Str./
colt, cu Hannah-Arendt-Str.
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Tururi pentru vizitatori cu nevoi speciale
Pentru oaspet,ii cu deficient,e de auz oferim un tur video în
Sigis
limbajul semnelor cu subtitrare, pentru vizitatorii nevăzători
mun
d s t r.
sau cu deficient,e de vedere există versiuni speciale.
Limbi: germană, limba ușoară, limba semnelor internat,ionale
cu subtitrare în limba engleză; Pret,: gratuit
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Traducerea audio a textelor expozit,iei
Limbi: spaniolă, italiană, franceză, ebraică,
poloneză, portugheză și rusă
Pret,: 3 Euro
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Vizitarea expozit,iei cu ghid audio
Limbi: germană, engleză și olandeză
Pret,: 3 Euro
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Construct, ia monumentului (2004) · Hartă Centru de informare

1 · Sala dimensiunilor

C R O N O L O G I E S, I D E TA L I I

CENTRU DE INFORMARE

Monumentul pentru evreii europeni uciși din centrul Berlinului este memorialul central al Holocaustului din Germania.
Ideea a pornit dintr-o init,iativă civică a jurnalistei Lea Rosh și
a istoricului Eberhard Jäckel de la sfârșitul anilor 1980. În data
de 25 iunie 1999, Parlamentul German a adoptat hotărârea
pentru demararea construct,iei conform proiectului elaborat
de către arhitectul Peter Eisenman.

0 Deschidere
Expozit,ia începe cu o prezentare în ansamblu a politicii de
teroare nazistă din perioada 1933 - 1945. Prin text și imagine
se prezintă persecutarea și masacrarea evreilor europeni.
Cele șase portrete în format mare reprezintă cele
aproximativ șase milioane de victime.

În data de 1. aprilie 2003 s-a început construct,ia, la 12. mai
2005 monumentul a fost deschis publicului larg.
Memorialul constă în câmpul de lespezi pe o suprafat,ă
de 19.000 mp, alcătuit din peste 2.700 blocuri de beton și
din centrul de informare aflat la subsol. Expozit,ia este
vizitată anual de aproape o jumătate de milion de vizitatori.
Memorialul este administrat de Fundat,ia Federală Monument
pentru Evreii Europeni Uciși.
Câmpul de lespezi
· Se poate vizita pe risc propriu, pe tot parcursul anului.
· Urcarea pe lespezi este interzisă.
· Sunt interzise manifestările zgomotoase, fumatul și
consumul de alcool.

Centrul de informare (sub Câmpul de lespezi)
· Datorită numărului mare de vizitatori și controlului de
sigurant,ă pot apărea perioade de așteptare.
· Nu este recomandată vizitarea expozit,iei de către
copii sub 14 ani.
· Vă rugăm să lăsat,i rucsacul sau geanta la garderoba
gratuită. Este interzisă intrarea cu bagaje mai mari decât
un bagaj de mână.

1 Sala dimensiunilor
Centrul primei săli tematice îl constituie extrasele din
jurnalele, scrisorile și ultimele notit,e care au luat naștere în
timpul persecut,iei evreilor. Această latură personală este
completată de prezentarea numărului victimelor în t,ările
europene afectate, în granit,ele lor până în anul 1937.
2 Sala familiilor
Cu ajutorul a 15 familii sunt prezentate diferite medii de viat,ă
evreiești. Fotografiile și documentele personale reflectă diversitatea evreimii europene înainte de Holocaust și relatează
despre izgonirea și uciderea acestor oameni.

2 · Sala familiilor

3 · Sala numelor

3 Sala numelor
Aici se pot auzi numele și biografiile scurte ale evreilor uciși
și dispărut,i din întreaga Europă. Citirea biografiilor tuturor
victimelor în această formă ar dura cca. șase ani, șapte luni
și 27 de zile. Mult,umită Cercului de promovare Monument
pentru Evreii Uciși din Europa, această sală este completată
în mod continuu.
4 Sala locurilor
În această sală Holocaustul este prezentat în extinderea
sa geografică pe întrega Europă. În centrul atent,iei se află
locat,iile crimelor din Europa Centrală și de Est. Prin intermediul filmelor și fotografiilor istorice sunt prezentate
exemple pentru 220 de locuri pentru persecut,ia și exterminarea evreilor europeni și a altor victime.
5 6 Încheiere
Cu ajutorul terminalelor putet,i accesa portalul tuturor
locurilor de comemorare în Europa, interviuri cu persoane
supraviet,uitoare Holocaustului și alte baze de date.

4 · Sala locurilor

