
Open Memory Map
Terra Oblita

Інструкція з написання статті для 
платформи «Terra Oblita - Open 
Memory Map»

Онлайн-платформа місць 
пам’яті забутих жертв 
націонал-соціалізму



Про платформу «Terra Oblita - Open Memory Map» -  
terraoblita.com 

Цілі платформи «Terra Oblita»

Створення платформи

За допомогою інтерактивної мапи на платформі ви можете знайти місця пам’яті забутих жертв 
націонал-соціалізму. Під забутими жертвами націонал-соціалізму ми маємо на увазі тих, хто лише 
незначною мірою або зовсім не фігурує в суспільному сприйнятті. До них належать, наприклад, 
радянські військовополонені, пацієнти психіатричних лікарень, роми, євреї чи цивільне населення 
територій, що знаходилися під окупацією вермахту. Разом з тим, ми будемо раді, якщо ви самі 
шукатимете пам’ятники, меморіали, виставки, кладовища і навіть колишні місця злочинів націонал-
соціалістів в вашому рідному місті та ділитиметеся  результатами пошуків на платформі. Щоб 
підтримати ваш пошук, ми пропонуємо вам скористатися нашими інструкціями, розміщеними на 
платформі «Terra Oblita», а також доступними для завантаження у форматі PDF.

• Привернути увагу громадськості до забутих жертв націонал-соціалізму в Центральній і Східній 
Європі.
• Допомогти родичам забутих жертв націонал-соціалізму в пошуку пам’яток. 

Онлайн-платформа «Terra Oblita» була розроблена в рамках проекту «Memory-Wiki - Сліди пам’яті 
«забутих» жертв націонал-соціалізму в країнах СНД» (2018/19). В рамках проекту 20 студентів з 
різних університетів Німеччини і країн СНД досліджували місця пам’яті забутих жертв націонал-
соціалізму. Крім того, за допомогою веб-дизайнера і ІТ-фахівця вони розробили і запустили 
онлайн-платформу. В рамках різних міжнародних зустрічей студенти   обговорили дослідження, 
присвячені пам’ятним місцям, і погодили зміст та оформлення платформи.

Більш детальну інформацію про проект можна знайти на домашній сторінці KONTAKTE-KOHTAKTbI 
e.V.: kontakte-kontakty.de
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Підготовка публікації для «Terra Oblita - Open Memo-
ry Map»

Ми докладно розповімо вам про процес підготовки публікації для онлайн-платформи “Terra Oblita 
- Open Memory Map”. 
Щоб з’ясувати, чи є “Terra Oblita” платформою відповідною для запланованої вами публікації, ми 
попросимо вас відповісти на такі запитання: 
Чи є у вашому населеному пункті пам’ятне місце (тобто пам’ятник / меморіальна дошка, кладовище, 
меморіальний комплекс і т.д.), що зберігає пам’ять про забутих жертв націонал-соціалізму? 
Під забутими жертвами націонал-соціалізму ми маємо на увазі всіх тих, хто лише незначною 
мірою або зовсім не фігурує в суспільній пам’яті (див. також відповідний текст на сайті “Terra Obli-
ta”). Серед них, наприклад: 
- радянські військовополонені, 
- пацієнти психіатричних лікарень, 
- роми, 
- єврейське населення окупованих вермахтом територій, 
- цивільне населення окупованих вермахтом територій. 
 
Якщо це так, то ви можете запропонувати матеріал для публікації на платформі “Terra Oblita”.

Якщо ви хочете підготувати публікацію про пам'ятник або 
меморіальну дошку, то звертайтеся

до інструкції A 

Якщо ви хочете підготувати публікацію про кладовище або 
поховання, то звертайтес

до інструкції Б

Якщо ви хочете підготувати публікацію про меморіальний 
комплекс, то звертайтеся

до інструкції В 

Якщо ви хочете підготувати публікацію про виставку, то 
звертайтеся

до інструкції Г 

Якщо ви хочете підготувати публікацію про місце, на якому було 
скоєно злочин націонал-соціалізму, але яке не позначено як таке, 
то звертайтеся

до інструкції Ґ

Якщо ви хочете підготувати публікацію про представників 
громадянського суспільства, які беруть участь у збереженні 
пам'ятного місця, то звертайтеся

до інструкції Д
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Інструкція А: Пам’ятник або меморіальна дошка

Історія 

Що сталося на місці пам’ятника або меморіальної дошки під час Другої світової війни? Пам’ять про 
кого або про що повинен зберігати пам’ятник або дошка? 
Напишіть не більше 5000 символів.

Питання, які можуть допомогти вам в написанні повідомлення:

Якій групі жертв присвячений пам’ятник або меморіальна дошка? 

Якщо пам’ятник / меморіальна дошка розташовані в районі, що знаходився під окупацією 
вермахту: Коли вермахт зайняв населений пункт? Коли населений пункт був звільнений і ким? 
В який період часу відбулася ця подія? 

Чи відомо число вбитих, заарештованих або депортованих? 

Хто конкретно брав участь у цій події (наприклад, воєнізовані формування СС, поліція, підрозділи 
вермахту, колаборанти з місцевого населення)?

Як працювати з розділом «Історія»

Ви можете написати свої відповіді нижче.

4Інструкція А: Пам’ятник або меморіальна дошка



Інформація про пам’ятне місце

Як виглядає місце? Опишіть його якомога точніше. 
Напишіть не більше 5000 символів.

Питання, які можуть допомогти вам в написанні повідомлення:

З яких елементів складається об’єкт (наприклад, скульптура, постамент, інформаційна дошка)? 

Яка величина / ширина / довжина об’єкта? 

З якого матеріалу він зроблений? 

Якого він кольору? 

Як виглядають околиці пам’ятника / меморіальної дошки? 

Коли був встановлений пам’ятник / меморіальна дошка? 

Чи змінювався пам’ятник / меморіальна дошка після встрановлення (наприклад, форма, 
розширення займаної площі, розміщення пояснювальної таблички, прилегла територія і т.д.)? 
Опишіть зміни. 

Чи проходять щорічно поруч з пам’ятником / меморіальною дошкою пам’ятні церемонії? Якщо 
так, то опишіть церемонію якомога точніше. (В яких випадках і коли проводиться церемонія, хто її 
ініціює та проводить? Хто в ній зазвичай бере участь?)
Як сприймається пам’ятник / меморіальна дошка жителями вашого населеного пункту (Наприклад, 
чи доглядають за ними? Чи є там квіти? Чи були акти вандалізму?) 

Чи є (були) розбіжності в тому, як підтримувати пам’ять про цю подію?

В рамках роботи над розділом “Інформація про пам’ятне місце” ми рекомендуємо вам відвідати 
пам’ятник або меморіальну дошку. Наступні питання можуть допомогти вам в написанні 
повідомлення.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

5Інструкція А: Пам’ятник або меморіальна дошка



Відвідування пам’ятного місця
Яка точна адреса пам’ятника / меморіальної дошки? На якій стіні будинку прикріплена 
меморіальна дошка (наприклад, з боку вулиці, з боку саду, поруч із вхідними дверима, при проході 
до внутрішнього двору)? 

Чи відкритий пам’ятник для відвідувачів? Якщо ні, то чому? 

Якщо меморіальна / пам’ятна дошка розташована в парку / внутрішньому дворі музею, то які 
години роботи? 

Чи пропонується проведення екскурсії? Якщо так, то якими мовами?

Щоб зацікавлені могли знайти пам’ятник / меморіальну дошку, важливо надати якомога точнішу 
адресу та інші подробиці розташування.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

6Інструкція А: Пам’ятник або меморіальна дошка



Діячі
Хто спорудив пам’ятник або встановив меморіальну дошку? 

Хто фінансував їх зведення або встановлення? 

Хто доглядає за меморіалом / пам’ятною дошкою? 

Якщо відповідальність за меморіал / пам’ятну дошку несе неурядова ініціатива і громадський діяч, 
то ми просимо вас докладно описати об’єднання / громадянську ініціативу / приватну особу. 

Напишіть не більше 1500 символів.

Відвідувачам «Terra Oblita» буде цікаво дізнатися, яка установа (наприклад, відомство, музей) або 
неурядова ініціатива і громадський діяч (наприклад, об’єднання, громадянська ініціатива, приватна 
особа) несе відповідальність за пам’ятник.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

7Інструкція А: Пам’ятник або меморіальна дошка



Джерела, релевантна література, веб-сайти

Вкажіть, будь ласка, звідки ви отримали інформацію. Якщо немає письмових джерел, що  
піддаються перевірці, вкажіть це (наприклад, з розповідей вашої бабусі). Ви також можете 
порадити релевантну літературу для відвідувачів нашої платформи або вказати посилання на 
відповідні веб-сайти.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

Посетите нашу платформу terraoblita.com  и загрузите результаты ваших исследований, нажав на 
кнопку «Добавить место». 

8Інструкція А: Пам’ятник або меморіальна дошка



Інструкція Б: Кладовище

Історія

Що сталося у вашому населеному пункті? Чому на кладовищі є поховання забутих жертв націонал-
соціалізму? Напишіть не більше 5000 символів.

Питання, які можуть допомогти вам в написанні повідомлення:

Яка група жертв тут похована? 

Якщо кладовище розташоване в районі, що знаходився під окупацією вермахту: Коли вермахт 
зайняв населений пункт? Коли населений пункт був звільнений і ким? 

В який період часу відбулася ця подія? 

Чи відомо число вбитих, заарештованих або депортованих? 

Хто конкретно брав участь у цій події (наприклад, воєнізовані формування СС, поліція, підрозділи 
вермахту, колаборанти з місцевого населення)?

Як працювати з розділом «Історія»

Ви можете написати свої відповіді нижче.

9Інструкція Б: Кладовище



Інформація про пам’ятне місце

Як виглядає кладовище? Опишіть його якомога точніше. 
Напишіть не більше 5000 символів.

Питання, які можуть допомогти вам в написанні повідомлення:

Де знаходиться кладовище? У центрі населеного пункту або радше на околиці? 

Яке це кладовище (наприклад, православне, євангельське)? 

Коли було засновано кладовище? 

Чи розділене кладовище на частини? 

Чи змінювалося кладовище з моменту його заснування, зокрема, після поховання на ньому 
жертв націонал-соціалізму? (Наприклад, розширення, установка пояснювальної таблички або 
пам’ятника)? Опишіть, що змінилося. 

Чи проходять на кладовищі або поряд з похованнями пам’ятні церемонії (щомісячно або 
щорічно)? Якщо так, то опишіть церемонію якомога точніше. (В яких випадках і коли проводиться 
церемонія, хто її проводить? Хто в ній бере участь?) 

Як сприймається кладовище або поховання жителями вашого населеного пункту, (Наприклад, чи 
доглядають за ними? Чи є там квіти? Чи бували акти вандалізму?) 

Чи є (були) розбіжності з приводу цього способу збереження пам’яті?

В рамках роботи над розділом “Інформація про пам’ятне місце” ми рекомендуємо вам відвідати 
кладовище, про яке ви плануєте підготувати публікацію. Наступні питання можуть допомогти вам в 
написанні повідомлення про нього.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

10Інструкція Б: Кладовище



Відвідування пам’ятного місця
Яка точна адреса кладовища? 

Які його годинник роботи? 

Чи пропонується проведення екскурсії? Якщо так, то якими мовами?

Щоб зацікавлені могли знайти це кладовище, важливо надати якомога точнішу адресу та інші 
подробиці розташування.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

11Інструкція Б: Кладовище



Діячі
Хто заснував кладовище? 

Хто доглядає за похованнями жертв націонал-соціалізму? 

Якщо відповідальність за кладовище несе неурядова ініціатива і громадський діяч, то ми просимо 
вас докладно описати об’єднання / громадянську ініціативу / приватну особу. 

Чи можливо виступити волонтером / запропонувати допомогу? Якщо так, то як? 

Напишіть не більше 1500 символів.

Відвідувачам «Terra Oblita» буде цікаво дізнатися, яка установа (наприклад, церква) або неурядова 
ініціатива і громадський діяч (наприклад, об’єднання, громадянська ініціатива, приватна особа) 
несе відповідальність за поховання жертв націонал-соціалізму.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

12Інструкція Б: Кладовище



Джерела, релевантна література, веб-сайти

Вкажіть, будь ласка, звідки ви отримали інформацію. Якщо немає  письмових джерел, що 
піддаються перевірці, вкажіть це (наприклад, з розповідей вашої бабусі). Ви також можете 
порадити релевантну літературу для відвідувачів нашої платформи або вказати посилання на 
відповідні веб-сайти.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

Відвідайте нашу платформу terraoblita.com і завантажте результати ваших досліджень, натиснувши 
на кнопку «Додати місце».

13Інструкція Б: Кладовище



Інструкція В: Меморіальний комплекс

Історія

Що сталося на місці меморіального комплексу під час Другої світової війни? Пам’ять про кого або 
про що повинен зберігати меморіальний комплекс? 
Напишіть не більше 5000 символів.

Питання, які можуть допомогти вам в написанні повідомлення: 

Про яку групу жертв йде мова в меморіальному комплексі? 

Якщо меморіал розташований в районі, що знаходився під окупацією вермахту: Коли вермахт 
зайняв населений пункт? Коли населений пункт був звільнений і ким? 

В який період часу відбулася ця подія? 

Чи відомо число вбитих, заарештованих або депортованих? 

Хто конкретно брав участь у цій події (наприклад, воєнізовані формування СС, поліція, підрозділи 
вермахту, колаборанти з місцевого населення)?

Як працювати з розділом «Історія»

Ви можете написати свої відповіді нижче.

14Інструкція В: Меморіальний комплекс



Інформація про пам’ятне місце 

Як виглядає меморіальний комплекс? Опишіть його якомога точніше. 
Напишіть не більше 5000 символів.

Питання, які можуть допомогти вам в написанні повідомлення:

Де знаходиться меморіальний комплекс? У центрі населеного пункту або радше на околиці? 

Коли був заснований меморіальний комплекс? 

З яких елементів складається меморіальний комплекс? (Наприклад, колишні табірні бараки, 
виставковий зал)? 

Чи збереглися оригінальні будівлі та / або інші автентичні об’єкти? 

Чи змінилося що-небудь з моменту відкриття меморіального комплексу (наприклад, розширення 
території, відкриття нової виставки або центру для відвідувачів)? Опишіть, що змінилося. 

Чи проходять в меморіальному комплексі пам’ятні церемонії (щомісячно або щорічно)? Якщо так, 
то опишіть церемонію якомога точніше. (В яких випадках і коли проводиться церемонія, хто її 
проводить? Хто в ній бере участь?)

Як місцеве населення сприймає меморіальний комплекс (інформацію про це можна знайти, 
наприклад, в гостьовій книзі)? 

Чи є (були) розбіжності з приводу цього способу збереження пам’яті?

В рамках роботи над розділом «Інформація про пам’ятне місце» ми рекомендуємо вам відвідати 
меморіальний комплекс, про який ви плануєте підготувати публікацію. Наступні питання можуть 
допомогти вам в написанні повідомлення.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

15Інструкція В: Меморіальний комплекс



Відвідування пам’ятного місця
Яка точна адреса меморіального комплексу? 

Які його годинник роботи? 

Чи пропонується проведення екскурсії? Якщо так, то якими мовами?

Щоб зацікавлені могли знайти цей меморіальний комплекс, важливо надати якомога точнішу 
адресу та інші подробиці розташування. 

Ви можете написати свої відповіді нижче.

16Інструкція В: Меморіальний комплекс



Діячі
Хто заснував меморіальний комплекс? 

Хто профінансував його створення? 

Хто несе відповідальність за меморіальний комплекс? 

Якщо відповідальність несе неурядова ініціатива і громадський діяч, то ми просимо вас докладно 
описати об’єднання / громадянську ініціативу / приватну особу. 

Чи можливо виступити волонтером / запропонувати допомогу? Якщо так, то як? 

Напишіть не більше 1500 символів.

Відвідувачам «Terra Oblita» буде цікаво дізнатися, яка установа або неурядова ініціатива 
і громадський діяч (наприклад, об’єднання, громадянська ініціатива, приватна особа) несе 
відповідальність за даний меморіальний комплекс.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

17Інструкція В: Меморіальний комплекс



Джерела, релевантна література, веб-сайти

Вкажіть, будь ласка, звідки ви отримали інформацію. Якщо немає  письмових джерел, що 
піддаються перевірці, вкажіть це (наприклад, з розповідей вашої бабусі). Ви також можете 
порадити релевантну літературу для відвідувачів нашої платформи або вказати посилання на 
відповідні веб-сайти.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

Відвідайте нашу платформу terraoblita.com і завантажте результати ваших досліджень, натиснувши 
на кнопку «Додати місце».

18Інструкція В: Меморіальний комплекс



Керівництво Г: Виставка / Частина виставки

Історія

Яку подію висвітлює виставка? 
Напишіть не більше 5000 символів.

Питання, які можуть допомогти вам в написанні повідомлення:

Про яку групу жертв йде мова на виставці? 

Якщо виставка розташована в районі, що знаходився під окупацією вермахту: Коли вермахт 
зайняв населений пункт? Коли населений пункт був звільнений і ким? 

В який період часу відбулася ця подія? 

Чи відомо число вбитих, заарештованих або депортованих? 

Хто конкретно брав участь у цій події (наприклад, воєнізовані формування СС, поліція, підрозділи 
вермахту, колаборанти з місцевого населення)?

Як працювати з розділом «Історія»

Ви можете написати свої відповіді нижче.

19Керівництво Г: Виставка / Частина виставки



Інформація про виставку

Що представлено на виставці? Опишіть її якомога точніше. 
Напишіть не більше 5000 символів.

Питання, які можуть допомогти вам в написанні повідомлення:

В якій установі (наприклад, в музеї або школі) розташована виставка? 

Які експонати утворюють експозицію, присвячену жертвам націонал-соціалізму (наприклад, 
переважно фотографії та вирізки з газет)? 

Чи вона є окремою виставкою чи частиною загальної виставки? 

Коли вона була відкрита? 

Чи реорганізовувалася / змінювалася виставка з моменту відкриття? Опишіть, що змінилося. 

Якою мовою пропонується виставка? 

Як місцеве населення сприйняло виставку (інформацію про це можна знайти, наприклад, в 
гостьовій книзі)? 

Чи є (були) розбіжності з приводу цього способу збереження пам’яті?

В рамках роботи над розділом «Інформація про пам’ятне місце» ми рекомендуємо вам відвідати 
виставку, про яку ви плануєте підготувати публікацію. Наступні питання можуть допомогти вам в 
написанні повідомлення про неї.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

20Керівництво Г: Виставка / Частина виставки



Відвідування
Яка точна адреса виставки? 

Які її годинник роботи? 

Чи пропонується проведення екскурсії? Якщо так, то якими мовами?

Щоб зацікавлені могли знайти цю виставку, важливо надати якомога точнішу адресу та інші 
подробиці розташування.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

21Керівництво Г: Виставка / Частина виставки



Діячі
Хто підготував виставку? 

Хто профінансував її створення? 

Хто несе відповідальність за виставку? 

Якщо відповідальність несе неурядова ініціатива і громадський діяч, то ми просимо вас докладно 
описати об’єднання / громадянську ініціативу / приватну особу. 

Чи можливо виступити волонтером / запропонувати допомогу? Якщо так, то як? 

Напишіть не більше 1500 символів.

Відвідувачам «Terra Oblita» буде цікаво дізнатися, яка установа або неурядова ініціатива 
і громадський діяч (наприклад, об’єднання, громадянська ініціатива, приватна особа) несе 
відповідальність за дану виставку.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

22Керівництво Г: Виставка / Частина виставки



Джерела, релевантна література, веб-сайти

Вкажіть, будь ласка, звідки ви отримали інформацію. Якщо немає письмових джерел, що 
піддаються перевірці, вкажіть це (наприклад, з розповідей вашої бабусі). Ви також можете 
порадити релевантну літературу для відвідувачів нашої платформи або вказати посилання на 
відповідні веб-сайти.

Відвідайте нашу платформу terraoblita.com і завантажте результати ваших досліджень, натиснувши 
на кнопку «Додати місце».

Ви можете написати свої відповіді нижче.

23Керівництво Г: Виставка / Частина виставки



Інструкція Ґ: Місце, на якому було скоєно злочин 
націонал-соціалізму, і яке не позначено як таке

Історія

Що сталося на місці злочину? 
Напишіть не більше 5000 символів.

Питання, які можуть допомогти вам в написанні повідомлення: 

Яка група жертв постраждала в цьому злочині? 

Якщо місце злочину розташоване в районі, що знаходився під окупацією вермахту: Коли вермахт 
зайняв населений пункт? Коли населений пункт був звільнений і ким? 

В який період часу відбулася ця подія? 

Чи відомо число вбитих, заарештованих або депортованих? 

Хто конкретно брав участь у цій події (наприклад, воєнізовані формування СС, поліція, підрозділи 
вермахту, колаборанти з місцевого населення)?

Як працювати з розділом «Історія»

Ви можете написати свої відповіді нижче.

24Інструкція Ґ: Місце, на якому було скоєно злочин націонал-соціалізму, і яке не позначено як таке



Інформація про місце злочину націонал-соціалізму

Як виглядає місце? Опишіть його якомога точніше. 
Напишіть не більше 5000 символів.

Питання, які можуть допомогти вам в написанні повідомлення:

Який приблизний розмір місця (наприклад, футбольне поле)? 

Як воно використовується сьогодні (наприклад, сільськогосподарське або військове 
використання)? 

Чи є які-небудь будівлі на цьому місці? Якщо так, опишіть їх. 

Як використовувалося це місце після Другої світової війни і до сьогоднішнього дня? 

Чи нагадує щось про те, що там сталося? 

Яку роль відіграє колишнє місце злочину для місцевого населення?

В рамках роботи над розділом «Інформація про пам’ятне місце» ми рекомендуємо вам відвідати 
місце злочину націонал-соціалізму. Наступні питання можуть допомогти вам в написанні 
повідомлення.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

25Інструкція Ґ: Місце, на якому було скоєно злочин націонал-соціалізму, і яке не позначено як таке



Відвідування
Яка точна адреса або координати цього місця? 

Чи доступне воно для відвідувачів? Якщо ні, чому? 

Чи пропонується проведення екскурсії? Якщо так, то якими мовами?

Щоб зацікавлені могли знайти це місце, важливо надати якомога точнішу адресу та інші подробиці 
розташування. 

Ви можете написати свої відповіді нижче.

26Інструкція Ґ: Місце, на якому було скоєно злочин націонал-соціалізму, і яке не позначено як таке



27

Діячі
Чи існує громадянська ініціатива, яка ставить собі за мету зробити місце колишнього злочину 
пам’ятним місцем? Якщо так, то ми просимо вас детально її описати. 

Чи можливо виступити волонтером / запропонувати допомогу? Якщо так, то як? 

Напишіть не більше 1500 символів.

Відвідувачам «Terra Oblita» буде цікаво дізнатися, хто несе відповідальність за це місце злочину 
націонал-соціалізму (наприклад, об’єднання, громадянська ініціатива, приватна особа).

Ви можете написати свої відповіді нижче.

Інструкція Ґ: Місце, на якому було скоєно злочин націонал-соціалізму, і яке не позначено як таке



28

Джерела, релевантна література, веб-сайти

Вкажіть, будь ласка, звідки ви отримали інформацію. Якщо немає письмових джерел, що 
піддаються перевірці, вкажіть це (наприклад, з розповідей вашої бабусі). Ви також можете 
порадити релевантну літературу для відвідувачів нашої платформи або вказати посилання на 
відповідні веб-сайти.

Відвідайте нашу платформу terraoblita.com і завантажте результати ваших досліджень, натиснувши 
на кнопку «Додати місце».

Ви можете написати свої відповіді нижче.

Інструкція Ґ: Місце, на якому було скоєно злочин націонал-соціалізму, і яке не позначено як таке



Інстуркція Д: Діячі (представники громадянського 
суспільства)

29

Історія

Хто займається пам’ятним місцем / доглядає за ним? 
Напишіть не більше 5000 символів.

Питання, які можуть допомогти вам в написанні повідомлення: 

Коли було засновано установу / об’єднання / громадянську ініціативу? Опишіть підстави 
заснування. 

Як установа / об’єднання / ініціатива розвивалася з плином часу?

Як працювати з розділом «Історія»

Ви можете написати свої відповіді нижче.

Інстуркція Д: Діячі (представники громадянського суспільства)



30

Інформація про діячів

Напишіть повідомлення не більше 5000 символів про дійових осіб / об’єднання / громадянські 
ініціативи. 

Питання, які можуть допомогти вам в написанні повідомлення:

Наскільки великою є установа / об’єднання / громадянська ініціатива? 

Які ресурси доступні для роботи (приміщення, фінансова підтримка, соціальні мережі)? 

Які цілі діячів в рамках політики пам’яті або культури пам’яті? 

Про які пам’ятних місцях конкретно вони піклуються? 

Яке сприйняття діячів у місцевого населення (наприклад, пошукати повідомлення про них в ЗМІ)?

Ми рекомендуємо вам звернутися до діячів, коли ви працюватимете над цим розділом. Наступні 
питання можуть допомогти вам в написанні повідомлення про них.

Ви можете написати свої відповіді нижче.

Інстуркція Д: Діячі (представники громадянського суспільства) 
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Зв’язок з діячами
Яка точна адреса офісу? 

Чи можливо зв’язатися з діячами / відвідати їх? Якщо так, які години роботи установи / об’єднання 
/ громадянської ініціативи?

Щоб зацікавлені могли зв’язатися з дійовими особами, дуже важливо надати якомога більше 
подробиць про способи зв’язку з ними / їхнім офісом (якщо такий є).

Ви можете написати свої відповіді нижче.

Інстуркція Д: Діячі (представники громадянського суспільства) 



33Інстуркція Д: Діячі (представники громадянського суспільства) 

Джерела, релевантна література, веб-сайти

Вкажіть, будь ласка, звідки ви отримали інформацію про це. Крім того, ви можете порадити 
відвідувачам нашої платформи релевантну літературу, а також вказати посилання на відповідні 
веб-сайти.

Відвідайте нашу платформу terraoblita.com і завантажте результати ваших досліджень, натиснувши 
на кнопку «Додати місце».

Ви можете написати свої відповіді нижче.



Проект був здійснений об’єднанням KONTAKTE-KOHTAKTbI за сприяння фонду «Erinnerung Lin-
dau», фонду «Erinnerung, Verantwortung, Zukunft», «Ukraine Calling» і Міністерства закордонних 
справ Німеччини.

KONTAKTE-KOHTAKTbI 
Feurigstr. 68, 10827 Berlin 
Телефон: +49 (0)30 78705288
E-Mail: info@kontakte-kontakty.de
kontakte-kontakty.de 
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