
Dortmunder Museumspass 
Viele Dortmunder Museen können kostenlos besucht werden. Mit dem 
Dortmunder Museumspass kannst du außerdem bei jedem Besuch 
Stempel sammeln. Sobald du mindestens fünf unterschiedliche Museen 
besucht hast, bekommst du ein Geschenk in der Tourist-Information 
(Kampstraße 80, 44137 Dortmund).  

Der Museumspass ist leider nur auf Deutsch erhältlich, aber an dieser 
Stelle fassen wir die wichtigsten Informationen auf ukrainisch zusammen. 
Auch, wenn die meisten Museen ebenfalls nur deutschsprachige und teils 
englische Beschriftungen haben, gibt es dort viel zu entdecken. Ein Besuch 
lohnt sich also in jedem Fall! 

1. Museum Ostwall (im Dortmunder U)
Das Museum Ostwall im Dortmunder U ist Dortmunds Museum für Kunst 
des 20. und 21. Jahrhunderts. Auf zwei Etagen finden sich Werke namhaf-
ter Künstler wie Max Beckmann, Joseph Beuys oder Pablo Picasso.

2. HMKV (im Dortmunder U)
Der Hartware MedienKunstVerein (HMKV) hat sich der Produktion, Prä-
sentation und Vermittlung zeitgenössischer Medienkunst verschrieben. Es 
wurden schon mehr als siebzig Ausstellungen dazu gezeigt, wie Medien 
und Technologie die Gegenwart bestimmen. 

3. Museum für Kunst und Kulturgeschichte
Im Museum für Kunst und Kulturgeschichte werden Gemälde und andere 
Exponate aus verschiedenen Epochen und Teilen der Welt präsentiert. Es ist 
gleichzeitig das Dortmunder Heimatmuseum und zeigt die Stadtgeschichte.

4. schauraum: comic + cartoon
Der Ausstellungsraum befindet sich direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. 
Dort dreht sich alles um Cartoons und Comics. Es wurden schon Arbeit 
und Wirken von Disney Cartoonist Carl Barks und der Comic Zeichner Will 
Eisner thematisiert.

Абонемент в музеї Дортмунда   
Багато музеїв Дортмунда можна відвідати безкоштовно. Крім того, 
маючи абонемент в музеї Дортмунда Ви можете збирати відмітки 
(печатки) під час кожного візиту. Як тільки Ви відвідаєте принаймні 
п’ять різних музеїв, ви отримаєте подарунок в туристичному бюро 
(Kampstraße 80, 44137 Dortmund). 

На жаль, абонемент в музей доступний лише німецькою мовою, але на 
даний момент ми збираємо найважливішу інформацію українською. 
Навіть якщо більшість музеїв також мають лише німецькі та частково 
англійські написи, їх все рівно вартує відвідати.   

1. Музей Ostwall в Dortmunder U 
Музей Ostwall в Dortmunder U — це музей мистецтва Дортмунда ХХ-го 
і ХХI-го століть. Роботи відомих художників, таких як Макс Бекман, 
Джозеф Бойс та Пабло Пікассо, можна знайти на двох поверхах. 

2. HMKV в Dortmunder U
Hartware MedienKunstVerein (HMKV) присвячений виробництву, 
презентації та комунікації сучасного медіа-мистецтва. Було показано 
понад сімдесят виставок про те, як медіа та технології формують 
сьогодення. 

3. Музей мистецтва та історії культури 
У Музеї мистецтва та історії культури представлені картини та інші 
експонати з різних епох і частин світу. Це також Дортмундський 
краєзнавчий музей, який показує історію міста. 

4. шоурум: комікс + мультфільм 
Виставковий зал розташований прямо навпроти головного 
залізничного вокзалу. Там Ви знайдте все про мультфільми та 
комікси. Вже обговорювалися роботи і творчість карикатуриста  
Disney Карла Баркса і художника коміксів Вілла Айснера. 
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5. Naturmuseum
Das Naturmuseum zeigt urzeitliche Fundstücke und Fossilien, präparierte 
Tiere und Exponate wie Pilze, Baumarten und Mineralien. Zu den Highlights 
gehören das nahezu vollständig rekonstruierte Skelett einer Mammut-Kuh, 
eine imposante Dinosaurier-Plastik und ein großes Aquarium.

6. Westfälisches Schulmuseum
Das Westfälische Schulmuseum zeigt die Entwicklung des deutschen 
Schulwesens. Es gibt unter anderem einen Klassenraum aus der Kaiserzeit 
zu sehen, ein weiterer Teil der Ausstellung widmet sich der Schulpropagan-
da zur Zeit des Nationalsozialismus.

7. Kindermuseum Adlerturm
Der Adlerturm ist ein am Originalstandort rekonstruierter Turm der mittel-
alterlichen Stadtmauer. Besonders Kinder von 4 bis 12 Jahren können hier 
das alte Dortmund und das Leben im Mittelalter entdecken – Anfassen 
und Ausprobieren erlaubt!

8. Kokerei Hansa
Bis zu Beginn der 1990er Jahre wurde in der Kokerei Hansa Koks für die 
umliegenden Hochöfen produziert. Das Gelände der eindrucksvollen An-
lage und einige Innenräume, wie die Maschinenhalle, kannst du kostenlos 
besuchen.

9. Brauerei-Museum
Die Ausstellung des Brauerei-Museums dreht sich um die „Bierstadt 
Dortmund“. Hier werden zum Beispiel die Brauereien der Stadt, die lange 
Brautradition und der Höhepunkt als „Bierhauptstadt Europas“ Mitte des 
20. Jahrhunderts präsentiert. 

10. Hoesch-Museum
Hoesch war ein weltweit bekanntes Stahlunternehmen aus Dortmund. Das 
Hoesch-Museum zeigt die Geschichte von den Anfängen im 19. Jahrhun-
dert bis zum Verkauf ganzer Anlagen in den nach China.

11. Mahn- und Gedenkstätte Steinwache
Die Steinwache war einst das Dortmunder Polizeigefängnis und wurde ab 
1933 auch von der Gestapo genutzt. Bis 1945 wurden hier über 66.000 
Menschen festgehalten und vielfach unter Folter verhört. In der Ausstel-
lung „Widerstand und Verfolgung in Dortmund 1933-1945“ veranschau-
lichen dir Fotos, Briefe und Berichte die Schicksale von Menschen im 
Widerstand.

5. Музей природи 
Музей природознавства демонструє первісні знахідки та скам’янілості, 
опудала тварин і експонати, такі як гриби, породи дерев і мінерали. 
Основні моменти включають майже повністю реконструйований скелет 
мамонта, вражаючу скульптуру динозавра та великий акваріум. 

6. Музей Вестфальської школи 
Музей Вестфальської школи показує розвиток німецької шкільної 
системи. Серед іншого можна побачити класну кімнату часів кайзера, 
а інша частина виставки присвячена шкільній пропаганді часів 
націонал-соціалістів.

7. Дитячий музей Орлина вежа 
Орлина вежа — це реконструйована вежа середньовічної міської 
стіни. Діти віком від 4 до 12 років можуть відкрити тут старий 
Дортмунд і життя середньовіччя - доторкнутися та спробувати 
дозволено! 

8. Коксохімічний завод Hansa 
Кокс для прилеглих доменних печей вироблявся на коксохімічному 
заводі Hansa до початку 1990-х років. Ви можете безкоштовно 
відвідати територію вражаючого закладу та деякі інтер’єри, 
наприклад машинний зал.

9. Музей пивоварні 
Виставка в музеї пивоварні обертається навколо «пивного міста 
Дортмунд». Тут, наприклад, представлені пивоварні міста, давня 
традиція пивоваріння та родзинка як «пивна столиця Європи» 
середини 20 століття.

10. Музей Hoesch 
Hoesch була всесвітньо відомою металургійною компанією з 
Дортмунда. Музей Hoesch показує історію від початків в 19 столітті 
до продажу цілих систем до Китаю. 

11. Меморіальний комплекс Штайнвахе 
Штайнвахе був колись поліцейською в’язницею Дортмунда, а 
від 1933 року почав використовувався гестапо. До 1945 року 
тут утримували понад 66 тис. людей, які часто допитувалися під 
тортурами. На виставці «Опір і переслідування в Дортмунді 1933-
1945» фотографії, листи та звіти ілюструють долі людей опору. 
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