
Зверніть увагу на
чинні наразі правила

відвідування
відповідно до

Постанови щодо
коронавірусу.

Щиро запрошуємо Вас
в�дв�дати наш� будинки
культури.
Рад� в�тати Вас…

1 - «Штадтхаус Ульм» (Stadthaus Ulm)
 
 
2 - Художня галерея Вайсхаупт
(Kunsthalle Weishaupt) 
 
 
3 - Музей Ульма  (Museum Ulm)
 
 
4 - Музична школа  (Musikschule)
 5 - Міська бібліотека Ульм 
 (Stadtbibliothek Ulm)
 6 - Будинок історії міста – міського архіву
Ульма (Haus der Stadtgeschichte)
 7 - HfG-Архів (архів школи дизайну в
Ульмі) (HfG-Archiv)
 

Ласкаво просимо
до м�ста Ульм!
 



… У МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ (MUSIKSCHULE)

Музей Ульма, HfG-Арх�в (арх�в в�домої колишньої школи
дизайну в Ульм� в наш�й ф�л�ї у Хохштрасс) та Художня галерея
Вайсхаупт (Weishaupt) щиро запрошують Вас безкоштовно
в�дв�дати ц� заклади!
У музеї Ульма доступний безкоштовний Wi-Fi та р�зн�
можливост� для в�дпочинку � нав�ть гойдалки.
На першому поверс� (Л�хтгоф, Атр�ум) знаходиться «ICS»

(Intercultural Communication Space - М�жкультурний
Комун�кац�йний прост�р) з� спец�альними конструкц�ями у
вигляд� каб�нок, як� мають пристр�й для перекладу на багато
мов. Поруч також знаходиться кафе «Museumscafé».

З нетерп�нням чекаємо зустр�ч� з Вами!

З цього будинку в�дкривається чудовий краєвид на Ульмський
собор (Ulmer Münster). На 2-му � 3-му поверс� знаходяться
виставки. На нижньому поверс� розташована невелика
експозиц�я, що присвячена �стор�ї м�ста Ульм (також
англ�йською мовою). Також обов’язково в�дв�дайте тераси.
Ми облаштували невелику зону в�дпочинку на 3-му поверс� з
книжками з малюнками та �грами для д�тей.
Із задоволенням ми орган�зуємо безкоштовн� екскурс�ї
рос�йською мовою, п�д час яких Ви зможете ближче
познайомитися з будинком.
Штадтхаус в�дкритий щодня. Вх�д в�льний.

... У «ШТАДТХАУС УЛЬМ» (STADTHAUS ULM)

Ми охоче запрошуємо д�тей та
молодь, яка вивчала музику або
в�дв�дувала у музичну школу в
Україн�. Дитячо-юнацький хор
Ulmer Spatzen пропонує
безкоштовну участь. 

Ми також посприяємо проведенню
�нструментальних урок�в чи урок�в
сп�ву.
Звертайтеся до нас за контактами:

MÜNSTERPLATZ 50 
89073 ULM
+49 (0)731 / 161 7700
STADTHAUS@ULM.DE
WWW.STADTHAUS.ULM.DE

MARKTPLATZ 19 
89073 ULM
+49 (0)731 / 161 4730
MUSIKSCHULE@ULM.DE
WWW.MUSIKSCHULE.ULM.DE

HANS-UND-SOPHIE-SCHOLL-PLATZ 1 
89073 ULM
+49 (0)731 / 161 4360
INFO@KUNSTHALLE-WEISHAUPT.DE
WWW.KUNSTHALLE-WEISHAUPT.DE

ХУДОЖНЯ ГАЛЕРЕЯ
ВАЙСХАУПТ
(WEISHAUPT) 
 

MARKTPLATZ 9 
89073 ULM
+49 (0)731 / 161 4300
INFO.MUSEUM@ULM.DE
WWW.MUSEUMULM.DE

HFG-АРХІВ (АРХІВ
ШКОЛИ ДИЗАЙНУ В
УЛЬМІ)

AM HOCHSTRÄSS 8 
89081 ULM
+49 (0)731 / 161 4370 
HFG-ARCHIV@ULM.DE
WWW.HFG-
ARCHIV.MUSEUMULM.DE

виставкового залу знаходиться тесане кам�ння, що датується
початком 13 стол�ття. Традиц�йне свято м�ста Ульм
«Schwörmontag» в�дбувається щороку з 1345 року перед будинком
Schwörhaus, який сягає час�в �мперського м�ста.
Вх�д в�льний.
В�второк – нед�ля з 11:00 до 17:00. 

WEINHOF 12 
89073 ULM
+49 (0)731 /161 4201
STADTARCHIV@ULM.DE 
WWW.STADTARCHIV.ULM.DE

VESTGASSE 1 
89073 ULM
+49 (0)731 / 161 4140
STADTBIBLIOTHEK@ULM.DE
WWW.STADTBIBLIOTHEK.ULM.DE

Abb.:  Das Museum heute, Foto Nik Schölzel | Außenansicht kunsthalle weishaupt | Stiftung HfG Ulm, Foto Martin RudauAbb.:  Stadthaus Ulm. Foto: © Nik Schölzel | © Musikschule

… У МІСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ (STADTBIBLIOTHEK) УЛЬМА

Книг для д�тей � дорослих н�мецькою, рос�йською, а
незабаром � українською мовою, також для вивчення
н�мецької мови.
Вивчення н�мецької мови онлайн за допомогою програми
Rosetta Stone.

Безкоштовного Wi-Fi в центральн�й б�бл�отец�.

де Ви можете провести час, особливо з д�тьми. Запрошуємо Вас
отримати безкоштовний читацький квиток, з яким ви
отримуєте доступ до:

Центральна б�бл�отека працює з в�вторка по п'ятницю з 10:00 до 

19:00 та щосуботи з 10:00 до 14:00. Також ви можете в�дв�дати 

…  У БУДИНКУ ІСТОРІЇ МІСТА
– МІСЬКОГО АРХІВУ УЛЬМА
(HAUS DER STADTGESCHICHTE)

У будинку Schwörhaus в зал� п�д
�сторичними зводами знаходиться
виставка найважлив�ших под�й та факт�в
�стор�ї м�ста Ульм, в�д його початку до
сьогодення. Кр�м експонат�в, макет�в та
масштабних експозиц�й, важливу
складову в�д�грають також �нтерактивн�
мед�а�нсталяц�ї. На зах�дн�й ст�н� 

Abb.:  (c) Günther Bayerl | Schwörhaus  © Stadtarchiv Ulm

В�второк – п’ятниця з 11:00

до 17:00, субота – нед�ля з
11:00 до 18:00.

б�бл�отеки в Бьоф�нген� (Böfingen), у
Езельбергу (Eselsberg) (торговий центр
Stifterweg), у Вестштадт� (Weststadt) � у
В�бл�нген� (Wiblingen).

Зачинено у понед�лок та святков�
дн�.

... У МУЗЕЙ УЛЬМА (MUSEUM ULM)

http://www.musikschule.ulm.de/
mailto:info@kunsthalle-weishaupt.de
mailto:%20info.museum@ulm.de
mailto:hfg-archiv@ulm.de
mailto:stadtarchiv@ulm.de
mailto:stadtbibliothek@ulm.de
https://stadtbibliothek.ulm.de/

