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Заступництво та пікет у Гетземанкірхе
в Берліні, район Пренцлауер-Берг,
1989 р.

Камера в колишній в’язниці
Міністерства державної безпеки НДР,
сьогодні – музей Баутцен

Відповідно до закону завданням Федерального фонду
досліджень диктатури СЄПН
є сприяння всесторонньому
вивченню причин, історії та
наслідків диктатури в радянській зоні окупації та у НДР,
аналіз процесу об’єднання
Німеччини, а також співпраця
в рамках міжнародних проектів з дослідження диктатур.
Разом з іншими інститутами
та численними партнерами в
країні та закордоном Фонд
надає підтримку дослідженню
комуністичних диктатур в
радянській зоні окупації /
НДР, в Центральній та Східній
Європі, щоб привернути увагу
громадськості до деспотизму
комуністичного режиму. Мирні
революції 1989 року мають
бути увічнені як знаменні події
в історії німецької та європейської демократії, їм слід віддати належне, щоб таким
чином подолати наслідки
розколу Німеччини та Європи.
Федеральний фонд досліджень був створений Бундестагом Німеччини у 1998 році.

Спонукати та сприяти, інформувати та об’єднувати – такі
основні ідеї роботи Фонду.
Федеральний фонд досліджень співпрацює з меморіальними комплексами, музеями, історичними товариствами, незалежними архівами,
об’єднаннями жертв диктатури
СЄПН, федеральними землями
та комунами, науковими
установами та інститутами
політичної освіти, а також з
закладами шкільної та позашкільної освіти, для проектів
цих установ Фонд надає інформаційну, а по можливості
також фінансову підтримку.
Крім того, Федеральний фонд
розробляє різноманітні інформаційні буклети та публікації;
він є форумом для співпраці
та підтримки контактів. За допомогою дискусій, семінарів
та конференцій, зустрічей з
очевидцями подій, колоквіумів та освітніх заходів Фонд
спонукає до обговорення
теми та дає інформацію для
роздумів, що сприяє процесам
дослідження шляхом обміну
знаннями, комунікації та
консультації.
З 1998 року Федеральним
фондом була надана підтримка близько 3000 проектам в
галузі історико-політичної

Офіційний пропагандистський захід
СЄПН 7 жовтня 1989 року

Органи
та керівництво

Сфери діяльності
освіти, проектам, пов’язаним
з архівами та документацією,
виставками, документальними
фільмами, публікаціями, а
також заходам, організованим
об’єднаннями жертв диктатури
СЄПН. В рамках своїх стипендіальних програм Федеральний фонд досліджень з 2001
року надав підтримку близько
100 молодим вченим.
Федеральний фонд має спеціалізовану бібліотеку та архів
з центром документації, де
доступні книги, документи та
інші матеріали, що стосуються
головним чином діяльності
опозиції та руху опору в радянській зоні окупації та у НДР,
політичних переслідувань та
репресій. В розпорядження
громадськості надається добре обладнана читальна зала.
Крім того, архівний відділ
Федерального фонду досліджень надає детальні консультації, зокрема стосовно
архівів опозиції в НДР.

Колишній кордон між німецькими
державами, сьогодні - прикордонний
музей Айхсфельд

Демонстрація перед штаб-квартирою
Штазі в Лейпцигу, 1989 р.

Радянський танк на ЛяйпцігерШтрассе, Берлін, 17 червня 1953 р.

Відділ преси надає різноманітну інформацію журналістам, наприклад, у своєму
«Історичному альманасі»,
що виходить раз у два місяці.

«Дятли стіни» в ході символічного
знищення Берлінської стіни у
листопаді 1989 р.

Фонд очолює Рада фонду,
яка обирається на п’ять
років. До її складу входять
представники Бундестагу,
федерального уряду та
землі Берлін, а також особи,
особливо зацікавлені у
вивченні цієї теми. Головою
ради є Маркус Мекель, його
заступник – Хартмут Кошик,
депутат Бундестагу. Правління Фонду на чолі з Райнером
Епельманом, яке працює
на громадських засадах,
за дорученням Ради керує
справами Федерального
фонду. Директор фонду д-р Анна Камінскі. Видатні
радники підтримують діяльність Фонду. Фонд підлягає
правовому контролю
з боку Уповноваженого
федерального уряду з
питань культури та ЗМІ.

Фінансування
У розпорядженні Федерального фонду досліджень диктатури СЄПН знаходиться
капітал в розмірі приблизно
77 мільйонів євро, який був
сформований переважно з
колишніх коштів СЄПН. Бюджет Федерального фонду
поповнюється за рахунок
доходів з капіталу та коштів,
які щороку виділяються з
бюджету Уповноваженого
федерального уряду з питань
культури та ЗМІ.
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