
Короткий гід 
Музей Бурштину 

 

вул. Wielkie Młyny 16 80-849 Гданськ 

  



З нашого короткого довідника 
Ви дізнаєтеся 

• Як запланувати візит 

• Що варто подивитися в нашому музеї 

• Як пересуватися приміщенням 

• У кого запитати про допомогу.  



Про Музей Бурштину 

• Музей Бурштину розташований в будинку 

Великого Млину в Гданську. Поруч знаходиться 

сквер Хевеліуша і костел Св. Катерини. 

• Колись у Великому Млині перемолювали зерно 

на борошно, з якого потім випікали хліб. 

• Приміщення відремонтували та модернізували. 

Музей Бурштину переїхав сюди в 2021 році. 

• Музей містить понад 1000 експонатів - всі з них 

пов’язані з бурштином. 

• Ви дізнаєтеся, як і де утворювався бурштин. 

• Побачите природні шматки бурштину, а також 

різні вироби з нього: біжутерія, мистецькі витвори 

минулого та сучасності. 

  



Що варто побачити 
в Музеї Бурштину? 

• Мультимедійні інсталяції, які знаходяться 

на території всього музею. 

• Збільшений макет ящірки, яка ув’язнена в один 

із самородків бурштину. 

• Макет Великого Млину - приміщення, де 

розташований музей. 

• Макет будинку майстрів бурштину. 

• Самородки бурштину з фрагментами рослин 

і дрібних тварини. 

• Найбільший у світі шматок бурштину. 

• Бурштиновий ліс мільйоннорічної давнини. Так могли 

виглядати дерева, з яких утворився бурштин. 

• Інструменти, які майстри бурштину використовували 

століття тому і використовують нині.  



 

Макет ящірки, до якого можна доторкнутися.  



Перед візитом 

 

• Заплануйте достатньо часу. Відвідування 

Музею Бурштину триває близько 60 хвилин. 

• У музеї буває людно, особливо влітку. 

Гданськ відвідує багато туристів з усього світу. 

  



Зв’яжіться з нами, якщо 

 

Вам потрібна додаткова інформація щодо 

доступності музею. 

Напишіть SMS повідомлення або електронний лист 

(e-mail) до нашого консультанта з питань 

доступності.  



Важливі телефони 

 

Обслуговування туристів 

kontakt@muzeumgdansk.pl 

Консультант з питань доступності 

Паула Сівак 

p.siwak@muzeumgdansk.pl 

тел. 509 226 351  

mailto:kontakt@muzeumgdansk.pl%5C
mailto:p.siwak@muzeumgdansk.pl


Як дістатися до Музею? 

Автобусом 

Трамваєм 

Потягом 

Велосипедом 

Автомобілем 

Пішки 

  



Головний вхід з вулиці Райської 
(ul. Rajskа) 

• Головний вхід знаходиться з боку вулиці 

Райської (ul. Rajskа). 

• Якщо хочете скористатися ліфтом, потрібно зайти 

з іншого входу, розташованого позаду приміщення 

зі сторони  Будинку Мельника (Dom Młynarza) – 

на наступній сторінці дізнаєтесь, як туди дійти 

• До головного входу ведуть 8 сходинок. 

• Увійшовши в будівлю, потрібно буде спуститись 

ще трьома сходинками. 

• Навпроти знаходиться каса. Там купіть або заберіть 

квиток і почніть відвідування музею. 



 

Головний вхід до Музею Бурштин.  



Вхід з боку Будинку Мельника 
(Dom Młynarza) 

• Цей вхід знаходиться з іншої сторони 

приміщення й призначений для тих, хтохоче 

скористатися ліфтом. 

• Щоб потрапити у цей вхід, потрібно пройти через 

сквер Хевеліуша, який знаходиться праворуч 

Великого Млину, й обійти приміщення навколо. 

• Дійшовши до кінця, потрібно повернути ліворуч 

і подолати дві сходинки (є зручний з’їзд для осіб 

у візках) 

• Потім треба перейти невеликий паркінг та увійти 

до музею через червоні двері. 

• На вході скажіть охоронцю, що хочете скористатися 

ліфтом й вам підкажуть, де він знаходиться.  



Каса 

 

• У касі можна купити квитки в музей. 

• Разом із квитком ви отримаєте невелику карту, 

на якій  позначено трасу відвідування, туалети 

та інші важливі місця. 

• У касі є також  індукційна петля для мікронавушника, 

призначена для осіб, які носять слухові апарати.  



Каса музею. У віконечку №1 можна попросити індукційну 

петлю для мікронавушника.  



Який квиток купити? 

 

Усі громадяни України матимуть право на безкоштовний 

вхід до Музею бурштину, Головної ратуші, Двору Артуса, 

Будинку Уфагена та Музею польської пошти від суботи, 

19 березня 2022 року. 



 

На вході в музей пред’явіть квитки працівникам охорони. 

Збережіть свої квитки до кінця відвідування.  



Роздягальня 

 

• За касою, в кутку праворуч,  є вхід до роздягальні. 

Там можна залишити свої речі на час 

відвідування музею. 

• Покладіть речі в шафку і закрийте її на ключ. 

Ключ заберіть із собою. 

• Як забиратимете назад свої речі, залиште ключі 

в замку шафки.  



 

Роздягальня в Музеї Бурштину.  



Вхід на виставку 

• Щоб потрапити на виставку музейних експонатів, 

потрібно пройти через турнікет. 

• Для цього треба мати квиток. 

• На турнікеті є отвори, в які потрібно вставити квиток 

зі штрих-кодом. 

• Турнікет відкриється, коли світло зміниться 

з червоного на зелене. Ви зможете увійти всередину. 

• Якщо матимете проблеми з входом, зверніться 

по допомогу до нашого працівника.  



 

Турнікети, через які потрібно пройти.  



 У понеділки 

відвідування 

нашого музею 

є безкоштовним 

для всіх. 

  



Туалети 

 

• Туалети для відвідувачів знаходяться на першому 

поверсі (партер) та другому поверсі. 

• На першому (партер) та другому поверсі 

розташовані санвузли для людей з обмеженими 

можливостями пересування. 

• У туалетах є пеленальні столики для дітей.  



Ліфт 

 

• Ліфт знаходиться поруч із касою. 

• Якщо пересуваєтеся у візку, то до ліфта доберетеся 

через вхід з боку Будинку Мельника (як туди 

потрапити, дивіться кількома сторінками вище). 

• На кнопки в ліфті нанесений шрифт Брайля. 

  



 

Ліфт у Музеї Бурштину довозить на всі поверхи.  



Як поводитися в музеї? 

Музей щороку відвідують тисячі людей. Важливо, щоб 

кожен міг усе роздивитися. Намагайтеся не заважати 

один одному. Поводьтесь чемно – не псуйте експонати, 

подивитися на які, окрім Вас, щодня приходить чимало 

осіб. 

У музеї треба дотримуватися кількох 
важливих правил: 

• Постарайтеся зберігати тишу, щоб не заважати 

іншим відвідувачам. 

• Не можна входити з їжею та напоями . Якщо Вам 

захочеться перекусити чи чогось випити, зробіть 

це у внутрішньому дворику. 

• Просимо вас дослуховуватися до працівників музею. 

Їхнє завдання - дбати про Вашу безпеку та безпеку 

експонатів. 

• • Якщо хочете зробити фото, то не використовуйте 

спалаху.  



Тепер ви готові до 
відвідування. 
Починаємо! 

До зустрічі в музеї! 

Гданськ 2022 
www.muzeumgdansk.pl 

 

http://www.muzeumgdansk.pl/

	Короткий гід Музей Бурштину
	З нашого короткого довідника Ви дізнаєтеся
	Про Музей Бурштину
	Що варто побачити в Музеї Бурштину?
	Перед візитом
	Зв’яжіться з нами, якщо
	Важливі телефони
	Як дістатися до Музею?
	Головний вхід з вулиці Райської (ul. Rajskа)
	Вхід з боку Будинку Мельника (Dom Młynarza)
	Каса
	Який квиток купити?
	Роздягальня
	Вхід на виставку
	Туалети
	Ліфт
	Як поводитися в музеї?


