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Будинок Ніцше
Weingarten 18
D-06618 Naumburgo
Tel. : +49 (0)3445-201638

Франціска та Фрідріх Ніцше

Адміністрація
Tel : +49 (0)3445-261133
Fax : +49 (0)3445-261158
info@friedrich-nietzsche-stiftung.de

Фрідріх Ніцше (1844-1990), котрий закарбував мислення 20
століття як жодний інший письменник чи мислитеть, провів
своє дитиство та юні роки у Наумбурзі. В це містечко його мати
переїхала з двома дітьми - Фрідріхом та Елізабет після смерті її
чоловіка, Рекінського священника Карла Людвіга Ніцше.
У Наумбурзі Фрідріх Ніцше відвідував початкову школу та
кафедральну гімназію. Також, коли він отримав зарахування на
навчання при гімназіяльному інтернаті в Шульпфорте, рідний
дім у Наумбурзі залишався його центром життя.
У 1858 році сім'я переїхала, помінявши адресу на Вайнгартен
18, де Франціска Ніцше проживала до своєї смерті у 1897 році.
Тут, після 1890 року вона доглядала самовіддано свого хворого
сина. У 1893 році його сестра Елізабет заснувала на першому
поверсі архів Ніцше.
Постійна експозиція документує детально життя і творчість
філософа. Спеціальна виставка пропонує літературні,
мистецькі та інші культурно-історичні теми до огляду в будинку.
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Години роботи:
Вівторок - Четвер:
14:00 - 17:00
Субота / Неділя:
10:00 - 17:00
Вхід:
4,00 євро
3,00 євро (зі знижкою)
Особи до 18 років та учні вхід вільний

Як результат інтернаціонального конкурсу, в якому взяли участь
450 архітекти Європи, 15 жовтня 2010 року відбулося
святкування відкриття ЦДН. Обраний дизайн належить
архітектурному бюро Kirchmeier Graw & Brück. Адміністрація
міста Наумбург спорудила будівлю, у якій сьогодні діє Фонд
Фрідріха Ніцше.
Головне завдання ЦДН полягає в завершенні обширної колекції
Ніцше, щоб надати її для дослідницьких робіт. ЦДН пропонує
наукові конгреси, засідання, чат майстерні, концерти, читання та
актуальні виставки. Інші організатори подій можуть радо
орендувати будинок.
Користуйтеся архівом, бібліотекою та пошуковою системою
OPAC ЦДН; переглядайте інтернет портал: www.nietzscheportal.eu, www.friedrich-nietzsche-stiftung.de, а також www.nietzsche-gesellschaft.de та відвідуйте Будинок Ніцше. Він з'єднаний з
ЦДН спільним подвір'ям. Так, обидві будівлі створюють одне
місце пам'яті. До зустрічі!

