DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM
Niemieckie Muzeum Historyczne
Historia ma koniunkturę – doświadcza tego od czasu jego założenia Niemieckie
Muzeum Historyczne poprzez liczne wystawy wymienne, a jeszcze bardziej od czasu
otwarcia jego Stałej Wystawy w 2006 r.. Pod tytułem „Historia Niemiec w obrazach i
dokumentach” przedstawiona została pełna zmian i napięć 2.000-letnia historia
niemiecka w kontekście europejskim i zaprezentowana w barokowej berlińskiej
Zbrojowni. Ponat 8.000 jedynych w swoim rodzaju eksponatów o wyjątkowej
dokumentalnej wartości historycznej ze zbiorów Niemieckiego Muzeum
Historycznego ukazuje na 8.000 m² w żywy i poglądowy sposób obraz przeszłości.
Historia Niemiec ukazana jest w kontekście międzynarodowym, uwzględniającym
wielorakie procesy wymian i politycznych oraz historyczno-kulturalnych związków z
państwami ościennymi. Tą Stałą Wystawę uzupełniają zmieniające się Wystawy
Specjalne w nowoczesnym budynku wystaw amerykańskiego architekta chińskiego
pochodzenia I.M.Pei.
Ta z rozmachem zrealizowana nowy budynek z wejściem ze szkła i stali oraz
niezwykłymi wrzecionowatymi schodami otwarty został w 2003 r. Można do niego
dotrzeć również poprzez dziedziniec Zbrojowni. Na czterech kondygnacjach
przedstawione zostały istotne wydarzenia i oblicza niemieckiej historii.
Niemieckie Muzeum Historyczne prezentuje się ze swymi różnorodnymi tematami i
specjalnie dla zróżnicowanych wiekowo grup zwiedzających przygotowanymi
propozycjami jako miejsce wystaw, otwarte na dyskusje. Do nich należą pogłębiające
wiedzę stacje multimadialne, przewodnictwo muzealno-pedagogiczne oraz
przewodnictwo audialne, uzupełniające programy naukowe z sympozjami i
szeregiem wykładów oraz spotkania z dziećmi i młodzieżą.
Założenie
Niemieckie Muzeum Historyczne założone zostało 28. października 1987 r. przez
Republikę Federalną Niemiec i kraj Berlin z inicjatywy ówczesnego kanclerza
federalnego, Helmuta Kohla, z okazji święta 750-rocznicy miasta Berlina. W 1988 r.
włoski architekt, Aldo Rossi, wygrał konkurs rozpisany na lokalizację w zakolu
Szprewy w pobliżu Reichstagu, którego budowa nie doszła do skutku ze względu na
wydarzenia historyczne, pokojową rewolucję w Niemczech: w dniu zjednoczenia, 03.
października 1990 r., rząd federalny przekazał młodemu muzeum do użytku kolekcje
i teren byłego Muzeum Historii Niemieckiej, Muzeum Historii NRD zostało zamknięte
we wrześniu 1990 r. przez ostatni rząd NRD. W wyniku wydarzeń historycznych
Zbrojownia z 1695 r., najstarsza budowla „Unter den Linden” stała się siedzibą
Niemieckiego Muzeum Historycznego, zatrudniającego pracowników z wschodniej i
zachodniej części Niemiec.
Ze względu na prace modernizacyjne Zbrojowni w latach 1999-2003 Niemieckie
Muzeum Historyczne organizowało wystawy specjalne w Pałacu Książąt Koronnych
(Kronprinzpalais) oraz od 1990 r. większe projekty wystawowe w Martin-Gropis-Bau.
Liczne wystawy można było ogłądać również w kraju i za granicą, a niektóre jedynie
za granicą.
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Przebudowa i nowe budynki
Między 1994 r. a 1998 r. odnowiona została fasada Zbrojowni w oparciu o dokumenty
historyczne, a do 2003 r. również wnętrze Zbrojowni. Całkowitą modernizację
przeprowadziło biuro architekta Winfrieda Brenne. W ten sposób możliwe było
osiągnięcie technicznych standardów muzealnych 21. wieku i oddanie do dyspozycji
8.000 m² dla Stałej Wystawy.
Architektoniczy klejnot Zbrojowni, dziedziniec z maskami Andreasa Schlütera,
otrzymał w ramach budowy nowej części hali wystawowej przez architekta Ioeh Ming
Pei w latach 1998 i 2003 ponownie szklane zadaszenie, jakie posiadał już w okresie
między 1878 r. i 1945 r., tym razem jednak w innej formie.
Nowy budynek wystaw zmiennych, obejmujący 2.700 m² i położony na czterech
kondygnacjach, tworzy w zasięgu widzenia budowli Schinkel’a, Starego Muzeum i
Nowej Wartowni , pomost między klasycystycznym Berlinem a klasycznym
modernizmem.
Zbiory
Ponad 800.00 eksponatów zebranych zostało w ciągu 300-letniej historii zbiorów w
Zbrojowni, Pruskiego Muzeum Armii, Muzeum Historii Niemiec (NRD) i Niemieckiego
Muzeum Historycznego. Gromadzenie zbiorów w berlińskiej Zbrojowni miało miejsce
już na początku 18. wieku i do końca 19. wieku stało się najznamienitszym
wojskowo-historycznym zbiorem w Niemczech. W 1952 r. NRD założyła w Zbrojowni
Muzeum Historii Niemieckiej i po jego odbudowie otrzymała Zbrojownię jako budynek
wystawowy. Założony został m.in. obszerny zbiór dotyczący historii ruchu
robotniczego, który obok zbioru militariów posiadał zbiór plakatów 20. wieku o
międzynarodowym znaczeniu. W ramach tworzenia zbiorów Niemieckiego Muzeum
Historycznego po 1987 r. doszły wysokiej klasy dzieła dotyczące historii Niemiec i
Europy.
Biblioteka
Naukowa biblioteka specjalna Niemieckiego Muzeum Historycznego, obejmująca
historię niemiecką i powszechną oraz muzelnictwo posiada ponad 225.000 tomów, z
tego 10.000 tomów rzadkich eksponatów, 40.000 tomów czasopism i gazet, 5.000
tomów militariów i 10.000 tomów katalogów muzealnych. Publiczna biblioteka
prezencyjna znajduje się w budynku administracyjnym muzeum za Zbrojownią, która
w latach 1899 do 1945 należała do Pruskiej Centralnej Kasy Spółdzielczej, a później
w NRD do państwowego zakładu Minol. Jako czytelnia służy była hala kasowa
banku, architektoniczny klejnot z marmurowymi filarami, górnym światłem i złotymi
medalionami mozaikowymi, przedstawiającymi symboliczne sceny z dziedziny
handlu i rolnictwa.
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 16.30
Wejście: za odlewnią
Tel.: +49 (0)30 – 20 30 4 – 321
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Archiwum zdjęć
Archiwum zdjęć muzeum posiada 500.000 odbitek na temat historii niemieckiej i
europejskiej, wartościowe majątki spadkowe fotografów i agentur oraz dokumentacje
tych zbiorów. Istnieje możliwość samodzielnego prowadzenia badań w zasobach
zdjęć lub przy pomocy komputera przez internet dokonania wglądu w zasoby
Niemieckiego Muzeum Historycznego.
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 16.00
W celu przeprowadzania badań uprasza się o ustalenie terminu.
Wejście: za odlewnią
Tel.: +49 (0)30 – 20 30 4 – 220, 221, 222
Kino Zbrojowni
Od otwarcia Zbrojowni jako budynku wystawowego kino Zbrojowni z 165 miejscami
stanowi integralną część Niemieckiego Muzeum Historycznego. Jego zasadnicze
cele wiążą aspekty historii i historii filmu w jeden program, który obok serii,
odnoszących się do wystawy, charakteryzuje się przede wszystkim tematyczną
retrospekcją. Zadaniem kina jest przedstawienie programu filmowego, czerpiącego z
całej historii filmu. Filmy dokumentarne, fabularne, nieme z muzycznym
akompaniamentem, filmy nowo odkryte lub podlegające nowej ocenie stanowią
fundus, z którego tworzone są serie filmowe.
Wejście: Unter den Linden 2 (od strony Szprewy)
Kinemathek tel.: +49 (0)30 – 20 30 4 – 444
Kasa kina tel.: +49 (0)30 – 20 30 4 – 770 (od wtorku do czwartku od godz. 19.00;
piątek-sobota od godz. 18.00)
www.dhm.de/kino
Pedagogika muzealna i obsługa zwiedzających
Pedagogika muzealna i obsługa zwiedzających są punktem wiążącym zbiory
muzealne, wystawy i zwiedzających muzeum. Wystawy organizowane są pod kątem
zwiedzających, eksponatów i tematów. Propozycje muzealno-pedagogiczne
skierowane są do osób dorosłych, dzieci i młodzieży jako osób indywidualnych lub w
grupach.
Poprzez zwiedzanie kierowane przez przewodnika, warsztaty historyczne, produkcje
multimedialne, zwiedzający mogą poznać muzeum jako miejsce nauki, komunikacji i
wrażeń. Celem tej pracy jest wspieranie muzeum w jego zadaniach, wzbudzanie
zaintersowania historią i wystawami historycznymi, a przez to wnoszenie wkładu do
kultury politycznej.
Rezerwacja zwiedzania z przewodnikiem
Fax: +49 (0)30 – 20 30 4 – 759< fuehrung@dhm.de
Stała wystawa tel.: +49 (0)30 – 20 30 4 – 751 (pon. do piąt., godz. 9- 16)
Wystawa zmienna tel.: +40 (0)30 – 20 3 0 4 – 750 (pon. do piąt., godz. 9 – 16)
Zwiedzanie grupowe 75 euro, Maksymalnie 30 uczestników włącznie ze wstępem
Klasy szkolne 1 euro od ucznia – Grupy bez przewodnika Niemieckiego Muzeum
Historycznego proszone są o uprzednie zgłoszenie
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Internet
Pod adresem www.dhm.de , odwiedzanego przez 30.000 osób dziennie, Niemieckie
Muzeum Historyczne posiada jeden z najczęściej odwiedzanych muzealnych
serwerów internetowych w Niemczech. W Web znajduje się 165.000 rycin, nagrań
dźwiękowych i video. Poprzez listę eMail’ową „demuseum” organizowana jest
elektroniczna wymiana informacji między 1.800 osobami z niemieckiego świata
muzealnego. Bank danych online umożliwia dostęp do ponad 345.000 eksponatów z
depozytów muzeum. Ten bank danych jest ciągle na nowo opracowywany i
uzupełniany. WebCams pokazują w minutowym takcie aktualny obraz Placu
Zamkowego w Berlinie Śródmieściu i bulwaru Unter den Linden z Bramą
Brandenburską.
www.dhm.de
Towarzystwo Muzealne
W Towarzystwie Muzealnym Niemieckiego Muzeum Historycznego każda osoba
może wykazać, jak bardzo czuje się związana z historą, popierając Niemieckie
Muzeum Historyczne w jego wielorakim pośredniczeniu historii. Historia Niemiec ma
zostać objaśniona szczególnie młodym ludziom. Podczas gdy w ubiegłych latach
zwiedzanie Reichstagu dla wielu klas szkolnych należało do programu zwiedzania
Berlina, to obecnie zwiedzanie Stałej Wystawy na temat historii Niemiec
Niemieckiego Muzeum Historycznego stanowi istotną możliwość poszerzenia
zdobytej w szkole i i poza nią wiedzy historycznej. To obszerne przedstawienie
niemieckiej historii i ciekawe wystawy zmienne tego muzeum przyczyniają się
znakomicie do przekazu historii zwiedzającym tej grupy wiekowej. Ofertą na
najwyższym poziomie Towarzystwo Muzealne zamierza pomóc Niemieckiemu
Muzeum Historycznemu w zmierzeniu się z najbardziej renomowanymi muzeami
świata.
Księgarnia i sklep muzeum
Księgarnia i sklep muzeum oferują szeroki asortyment artykułów, głównie publikacje
Niemieckiego Muzeum Historycznego – Katalogi, lecz również plakaty, książki,
pocztówki, magazyny, CD, CD-Roms i repliki eksponatów historycznych, które
można zamawiać pisemnie, telefonicznie lub przez internet.
Tel.: +49 (0)30 – 20 30 4 – 827
Fax: +49 (0)30 – 20 30 4 – 543
E-Mail: verkauf@dhm.de
Kawiarnia w Zbrojowni
Codziennie w godz. 10.00 – 18.00
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Godziny otwarcia
Codziennie w godz. 10.00 – 18.00
Wstęp
Do obu budynków i wszystkich wystaw 6 euro, dla osśb do 18. roku życia wstęp
wolny
Abonament roczny (łącznie dla osoby towarzyszącej) kosztuje 30 euro.
Bez barier
Architektura – zwiedzanie z przewodnikiem hali wystawowej I.M. Pei
Zgłaszanie grup
Tel.: +49 (0)30 – 69815040
Fax: +49 (0)30 – 6912689
E-Mail: peibau@berlininfo.net
Dojazd
Stacje miejskiej kolejki elektrycznej: Hackescher Markt i Friedrichstrasse
Stacje metra: Französische Strasse, Friedrichstrasse i Hausvogteiplatz
Autobus 100, 200 i TXL: Staatsoper lub Lustgarten
Parkingi
Garaż podziemny pod Bebelplatz, wjazd Behrenstrasse
Dom parkingowy Dorotheenstrasse
City Quartier Dom Aquarée, wjazd Spandauer Strasse
Stan z listopada 2009 r. zastrzega się zmiany
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