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DZIECI I RODZINY

ZWIEDZANIE Z
PRZEWODNIKIEM

Ekspozycja stała w Zeughaus umożliwia szczegółowy
wgląd w blisko 1500 lat dziejów. Wystawa na dwóch
poziomach prowadzi przez epoki historii niemieckiej
w kontekście europejskim. Na piętrze przedstawiono
zmiany przebiegu granic w Niemczech i w Europie oraz
historię języka niemieckiego. Dalsza część wiedzie od
średniowiecza przez reformację i wojnę trzydziestoletnią
po czasy Cesarstwa Niemieckiego i I wojnę światową.
Na parterze jako kontynuację wystawa prezentuje
okres Republiki Weimarskiej, reżimu nazistowskiego,
historię obu państw niemieckich po upadek muru
i zjednoczenie Niemiec.

PUBLICZNE ZWIEDZANIE Z
PRZEWODNIKIEM W JĘZYKU NIEMIECKIM

PUBLICZNE ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

NIEDZ. godz. 14 i terminy dodatkowe w okresie ferii w Berlinie

Zwiedzanie z przewodnikiem w języku niemieckim
SOB. + NIEDZ. godz. 13

ZWIEDZANIE AUDIO
I. Podróż w czasie od średniowiecza do I wojny światowej
od 8. roku życia, 60 minut

Zwiedzanie z przewodnikiem w języku angielskim
PON. godz. 12
SOB. godz. 11

II. Historia Niemiec w XX wieku
od 10. roku życia, 90 minut

Multaka: Miejsce spotkań muzeum
Zwiedzanie z przewodnikiem w języku arabskim
ŚR. + SOB. godz. 15

TORBY ODKRYWCÓW
I. Niemieckie Muzeum Historyczne — od arsenału do muzeum

ZWIEDZANIE AUDIO

II. Podzielone i zjednoczone — Niemcy w latach 1945—1990
od 8. roku życia, 90—120 minut

w języku niemieckim, chińskim, angielskim, francuskim, włoskim,
polskim, rosyjskim, hiszpańskim i tureckim

MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI
ZWIEDZANIA Z PRZEWODNIKIEM

7000 eksponatów opowiada o ludziach, ideach, wydarzeniach i procesach historycznych. W centrum znajduje
się historia polityki kształtowana przez władców,
polityków i wspólnoty. Uzupełnieniem i pogłębieniem
tematu są pomieszczenia poświęcone codziennemu
życiu różnych grup i warstw społecznych.

Niemieckie Muzeum Historyczne oferuje zwiedzanie (zarys, epoki, zwiedzanie
tematyczne) w języku niemieckim, angielskim, francuskim i innych językach
obcych. Ponadto można zarezerwować zwiedzanie dla osób niewidomych,
niedowidzących, głuchych, niedosłyszących, Bundeswehry, policji, a także
kursy integracyjne i kursy dla rodziców. Ponadto klasy szkolne mają możliwość
uczestniczenia w warsztatach historycznych i filmowych.

Kontakt i informacje

Okładka:
Królowa Anna Stuart, John Michael Rysbrack, 1738 r.

Portret królowej Luizy, 1799 r.
Luiza księżniczka Meklemburgii-Strelitz (1776—1810) poślubiła pruskiego następcę tronu
Fryderyka W
 ilhelma III (1770—1840), z którym miała dziewięcioro dzieci. Jej sprzeciw wobec ciężkich
warunków pokoju dla Prus przedstawiony Napoleonowi i jej wczesna śmierć sprawiły, że stała się
postacią symboliczną bliską ludowi.

fuehrung@dhm.de
+ 49 30 20304-750 /-751
www.dhm.de/bildung-vermittlung

Opłata za zwiedzanie z przewodnikiem

Grupy

Dzieci 2 €, dorośli 4 €

75 € (maks. 25 osób)

Bilet rodzinny 18 € (maks. 3 dzieci i

Grupy dziecięce i klasy szkolne 1—5 €

2 dorosłych, wstęp w cenie)

na dziecko w zależności od długości

Zwiedzanie audio
Zamknięty hełm króla Franciszka I Walezjusza, ok. 1539 / 1540 r.
Hełm był częścią wyposażenia składającego się ze zbroi turniejowej i kirysu polowego.
Zamówił je w 1539 r. arcyksiążę Ferdynand I jako prezent dla króla Francji.

oferty

3 €, cena rodzinna 6 € (maks. 4

Torba odkrywców

urządzenia dla 2 dorosłych i 2 dzieci)

1 € + 20 € kaucji

Żołnierze plądrują gospodarstwo chłopskie, ok. 1620 r.
W czasie wojny trzydziestoletniej plądrowanie było na porządku dziennym. Dbałość o detale sprawia,
że obraz Sebastiana Vrancxa stanowi przygnębiający dokument działań wojennych przeciwko ludności.

PLAN

Piętro

Palenie książek w Hamburgu przy Kaiser-Friedrich-Ufer, 15 maja 1933 r.
W Hamburgu Niemiecki Związek Studentów (Deutsche Studentenschaft) i Narodowosocjalistyczny
Niemiecki Związek Studentów (Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund) zorganizowali
15 i 30 maja 1933 r. publiczne palenie książek, które stanowiło apogeum akcji Głównego Biura Prasy
i Propagandy (Hauptamt für Presse und Propaganda) Niemieckiego Związku Studentów przeciwko
niepożądanym artystom, pisarzom i publicystom.

Parter

PUBLIKACJE
Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen
(Niemiecka historia w obrazach i świadectwach)
W języku niemieckim, 384 strony, 24,95 €
ISBN 9783806233025

Piętro
1

Przewodnik po muzeum, wydawnictwo Prestel
Niemieckie Muzeum Historyczne
Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen
(Niemiecka historia w obrazach i świadectwach)
192 strony, 10 €, ISBN 9783791332747 (wydanie niemieckie)
ISBN 9783791332383 (wersja angielska)

2

6

1918—1933 Republika Weimarska

1500—1650 Reformacja i wojna

7

1933—1945 Reżim nazistowski i

4

verkauf@dhm.de

Koszty wysyłki 6 € (Niemcy),

dhm-shop.de

9 € (pozostałe kraje)

„Młodzież w służbie Führera: każdy dziesięciolatek do Hitlerjugend”, ok. 1939 r.
Lata szkolenia w Hitlerjugend miały na celu uformowanie jej członków na żarliwych wielbicieli Hiltera
i oddanych narodowych socjalistów.

5

sojusze w Europie

1789—1871 Rewolucja francuska i

		

+ 49 30 20304-731

trzydziestoletnia

1650—1789 Panowanie książąt i

		

Zamówienia:
Friedrich von Schiller, oryginał 1808 / 1810 r., nowy kształt 1994 r.
Jako poeta, historyk i krytyk Friedrich von Schiller (1759—1805) działał w Stuttgarcie, Dreźnie i Jenie,
zanim w 1799 r. przeniósł się do Weimaru. Wraz z Johannem Wolfgangiem von Goethe stworzył
niemiecką klasykę.

500—1500 Średniowiecze

		
3

Parter

Cesarstwo Niemieckie

1871—1918 Cesarstwo i I wojna

		

światowa

		
8

1945—1949 Niemcy pod okupacją

		
9

II wojna światowa

aliantów

1949—1994 Podział i zjednoczenie

		

Niemiec
List gończy Federalnego Urzędu Kryminalnego, 1977 r.
Podczas „Niemieckiej Jesieni” w 1977 r. fala terroru ze strony Frakcji Czerwonej Armii (RAF)
osiągnęła apogeum wraz z porwaniem i zamordowaniem Hannsa Martina Schleyera, czołowej
postaci niemieckiej gospodarki.

NIEMIECKA HISTORIA
OD ŚREDNIOWIECZA DO UPADKU MURU
Ekspozycja stała w Zeughaus

Godziny otwarcia
Codziennie w godzinach od 10 do 18
24 grudnia zamknięte
Dostęp bez barier

Wstęp
Do 18. roku życia bezpłatny
8 €, ulgowy 4 €
7 € od osoby dla grup liczących co
najmniej 15 osób, po uprzednim
zgłoszeniu

DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM
Unter den Linden 2
10117 Berlin
info@dhm.de
+ 49 30 20304-0
www.dhm.de
www.dhm.de/blog
www.dhm.de/newsletter

DeutschesHistorischesMuseum
DHMBerlin
DHMBerlin
Free Wifi

Przy wsparciu
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