ARADIKLARIMIZ
HER ŞEY! Tarihsel değeri olan ve bir göçmen
hikayesini yansıtan.

GÖÇ TARIHI
MARCHIVUM`DA

YAZILI KAYNAKLAR
_ Mektuplar, yazışmalar, defterler
_ Dernek çalışmalarından tutanaklar ve yazışmalar
_ vasiyetler
_ Kişisel belgeler, sertifikalar
_ İş sözleşmeleri, sendika kartları
_ Sertifikalar, CV‘ler
_ günlükler
_ Kartpostallar, el ilanları, broşürler, posterler
_ Kitaplar, gri edebiyat
_ gazeteler, dergiler
_ ve çok daha fazlası

BULUNDUĞU YER

MARCHIVUM otoparkı Bunsenstrasse üzerindedir. Lütfen
3 € park ücretini hazır tutun (1 € ve 2 € madeni para olarak).
Engelli park yerleri bulunmaktadır Fröhlichstrasse‘de.
Tramvay (2. hat) ve otobüs (hatlar 53 ve 60).
Bina engelsizdir. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen iletişime
geçin bizimle iletişim kurmaktan hoşlanıyoruz.

DIĞER MEDYA
_ Fotoğraflar ve albümler
_ ses kayıtları
_ filmler

SÖZLÜ
_ Hikaye anlatımı
_ Çağdaş tanıklarla röportajlar

GÖÇ HIKAYELERININ DOKÜMANTASYONU
IÇIN ILGILI KIŞI
Bonka von Bredow
TEL 0621 293 75 09 (Pazartesiden Çarşambaya)
bonka.von.bredow@mannheim.de

İLETİŞİM
MARCHIVUM
Archivplatz 1
68169 Mannheim
TEL 0621 293 70 27
marchivum@mannheim.de
www.marchivum.de

AÇILIŞ SAATLERI
Sa, Ça, Cu 8–16 saat
Pe 8–18 saat

DOKÜMANTASYON

MARCHIVUM MODELINDEN
Bugün Mannheim Rhein-Neckar metropol bölgesinin kalbi ve 160‘ı aşkın ulustan
gelen insanların bir arada yaşamasını
hoşgörüye dayandıran bir kent merkezi.

„Biz işçi
çağırdık, ancak
insanlar geldi.“

Mannheim‘ın bu tarihî mirasını korumak,
çoğaltmak, şimdiki zamanda iletmek ve
gelecekte aktarmak MARCHIVUM‘un
çalışmalarının başlangıç noktasıdır.

(Max Frisch)

HEPİMİZ
MANNHEIM‘İZ

NEYDEN MUTLUYUZ

HER HATIRA, HER MEKTUP VE HER
FOTOĞRAF ÖNEMLIDIR

Göç geçmişini yansıtan ve kanıtlayan malzeme ve belgeler
arıyoruz.

Mannheim, henüz yazılmamış çeşitli
hikayelerle dolu, henüz gün yüzüne
çıkarılmamış sayısız mektup ve
fotoğraf hazinesi ile bir göç şehridir.

DERNEKLERDEN VEYA DINÎ BIR MERKEZDEN

MARCHIVUM‘da, TÜM Mannheim
belgelerini güncel olarak ve gelecek
nesillere yönelik saklamayı bir görev
haline getirdik. “Göç Tarihinin Belgelendirilmesi” projemiz kapsamında,
siz dahil TÜM Mannheim sakinlerine
ulaşmak istiyoruz!

Bir dernek, mülteci derneği veya dinî bir merkez
misiniz ve Mannheim göçmenlerinin haklarını savunuyor musunuz? Elinizde MARCHIVUM’un güvenli bir
şekilde saklaması ve dağıtımında aracılık etmesi için
devredebileceğiniz herhangi bir materyaliniz var mı?
Mannheim’ın resmî söylentilerine önemli bilgi kaynakları
ve eklemeler olabilecek, eski veya güncel protokolleriniz, listeleriniz veya diğer yazılı belgeler ve veri kayıt
ortamınız var mı?

ÖZEL KIŞILERDEN
Özel bir şahıs olarak, çatı altında veya bodrum katında
sakladığınız ve bize emanet edip MARCHİVUM‘a
bırakmak istediğiniz özel belgeleriniz ve otoğraflarınız
var mı? Göç konusuna kişisel veya genel atıfta bulunan TÜM hatıraları ve belgeleri topluyoruz.

İkinci Dünya Savaşı‘ndan sonra Mannheim‘da kalan
ve burada çalışan ebeveynlerinizin veya büyükanne
ve büyükbabanızın hikayesini biliyor musunuz?
Mannheim‘a yıllar önce misafir işçi olarak, göç
dolayısıyla veya başka nedenlerle mi geldiniz?
Kapsamlı bir „Göç Dokümantasyonu“ kurulmasına
yardımcı olmak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime
geçin ve hikayenizi ve materyallerinizi bizimle ve
şehirle paylaşın! Mannheim şehir tarihinin bu önemli
bölümünü yazmamıza ve birlikte anma kültürümüzü
şekillendirmemize katkıda bulunun!
Kişisel hikayelerinizi ve sayısız materyallerinizi dört
gözle bekliyoruz!

