Місія BYHMC

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» (BYHMC) прагне знайти відповіді на
такі питання: «В чому наша унікальність як Меморіального центру Голокосту?»,
«Чим ми можемо бути корисними та цікавими широкій спільноті?», «Як нам
раціонально використовувати простір Центру та заповідника?», «Яким чином нам
взаємодіяти з урядовими органами та іншими державними інститутами,
залишаючись незалежними від сучасних політичних процесів?».

Місія, бачення та визначення досягнень
Створення цього документу обумовлено необхідністю:
-

досягнення консенсусу серед всіх учасників проекту та розробки узгодженого
плану дій;

-

створення чітких інструкцій для персоналу та залучених партнерів із
подальшим визначенням їх функцій в рамках проекту;

-

розуміння основних завдань в контексті проведення історичних досліджень,
фіксування спогадів досі живих свідків трагедії, розробки контенту для
виставкового простору та освітніх програм для відвідувачів, архітектури, а
також інших заходів та активностей;

-

визначення послідовної стратегії комунікації.

Бачення
BYHMC прагне створити центр, що буде включати освітню та дослідницьку
платформи, присвячений трагічним подіям вересня 1941 року, та водночас
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підтримувати ідею демократичного та стійкого суспільства на основі опрацьованої
та інклюзивної історичної картини.
Визначення досягнень
BYHMC прагне залучити якомога більше учасників та досягти суспільної
значимості як інституція. В результаті декількох засідань експертів досягнення
були визначені:
-

BYHMC розташований неподалік Бабиного Яру -- безпосереднього місця
трагедії. Варто зазначити, що нацистський терор такого масштабу не
відбувався ніде у світі, окрім Бабиного Яру: протягом дуже короткого проміжку
часу загинуло більше євреїв та представників інших народів, ніж будь-де інде;

-

щороку BYHMC відвідують сотні тисяч людей з України та інших країн;

-

відвідувачі залучені в інтерактивні навчальні практики на тему Голокосту та
інших злочинів, скоєних нацистською Німеччиною та її союзниками. Всі вони
підкреслюють важливість пам'яті, культурного розмаїття, відкритості та
поваги;

-

у розпорядженні BYHMC знаходяться задокументовані спогади свідків,
численні історичні дослідження, експозиції, освітні та інформаційнопросвітницькі програми, покликані донести інформацію про Другу світову
війну та скоєні в цей період злочини;

-

Українці загалом та кияни, зокрема, відчувають свою причетність до проекту
BYHMC і пишаються тим, як відкрито та щиро наша нація вшановує пам'ять та
скільки людей залучає до процесу, розуміючи, чому так важливо зберегти
пам'ять про минуле;

-

BYHMC є зразком збалансованого та успішного управління історичною
спадщиною;
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-

BYHMC підтримує прагнення України до розвитку демократії, заснованої на
цінностях прав людини та взаємоповаги;

-

BYHMC

заохочує

демократичні

дебати

і

сприяє

росту

активності

громадянського суспільства;
-

BYHMC тісно зв'язаний з місцевими та міжнародними групами підтримки
проекту (єврейськими і не тільки);

-

BYHMC активно співпрацює з сучасними художниками (як українськими, так і
міжнародними);

-

BYHMC є незалежним від індивідуальних інтересів та стратегій усіх політичних
партій.

На підставі вищевикладеного місія BYHMC звучить так:

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» -- це некомерційна освітня
організація, покликана задокументувати та увічнити пам'ять про Голокост,
зокрема, про масові розстріли в Бабиному Яру у вересні 1941 року. Виконуючи цю
просвітницьку місію, що базується на науковому підході до минулого, Центр
сприяє

розвитку

більш

стійкого

та

демократичного

суспільства

задля

забезпечення мирного життя майбутніх поколінь.
BYHMC зобов'язується:
-

створити і в подальшому підтримувати Меморіальний центр Голокосту,
присвячений подіям вересня 1941 року, на високому світовому рівні;

-

увіковічнити пам'ять та поширювати інформацію про Голокост в Україні та на
прилеглих до неї територіях, враховуючи усі геополітичні зміни 20 століття;

-

документувати всі існуючі джерела свідчень про трагічні події вересня 1941
року;

-

керуватися виключно науковими принципами роботи, сучасними технологіями
в дизайні виставкового простору та дидактичним навчальним підходом;
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-

дотримуватися принципів Кодексу етики для музеїв ICOM та Міжнародного
статуту меморіальних музеїв;

-

перетворити прилеглий до Центру простір на місце дослідження, пам'яті та
шанування жертв нацистського режиму та його союзників;

-

сприяти розвитку демократичної і толерантної України;

-

вести прозору, партисипативну та відкриту діяльність в процесі розвитку та
створення Центру.

Завдання BYHMC:
-

увічнити пам'ять про всіх жертв трагедії, розповідаючи про їхню історію;

-

пояснити відносини євреїв з не-євреями Києва та України;

-

створити на базі проекту дослідницький центр, що спеціалізуватиметься на
Голокості та інших злочинах, скоєних на територіях України, Східної Європи та
колишнього Радянського Союзу;

-

привернути увагу суспільства до загроз тоталітарної, екстремістської,
націоналістичної та расистської ідеологій, підтримуючи при цьому культурні,
етнічні, релігійні та соціальні відмінності;

-

показати значимість спадщини й пам'яті в процесі побудови демократичного
суспільства та мирного майбутнього;

-

залучити українських та зарубіжних відвідувачів до дискусії про минуле і
майбутнє міжнародної спільноти; надати людям можливість відчути свою
причетність до проекту та дозволити їм проявити відповідальність щодо
нашого минулого та його уроків;
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-

спиратися на достовірні наукові факти;

-

керуватися інтегрованим сучасним підходом до управління, архітектурноландшафтного планування та моделювання експозиції;

-

взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами (зокрема, з єврейськими
громадами та іншими національними та соціальними групами), державними
установами (національними і місцевими) та релігійними інституціями з метою
завоювання їхньої довіри та визначення спільного бачення розвитку проекту.

Для досягнення своїх цілей BYHMC докладатиме максимум зусиль. Ми маємо
намір стати прикладом продуктивного партнерства з урядом України, а також
залучити до співпраці зацікавлені сторони:
-

Органи державної влади України: Президента України, Верховну Раду
(Парламент України), профільні міністерства України тощо;

-

Органи державної влади міста Києва: Київського міського голову та Київську
міську

державну

адміністрацію

(департаменти

культури,

туризму

і

економічного розвитку), депутатів Київської міської ради та Шевченківської
районної ради;
-

Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр»;

-

українські неурядові організації та громадські об'єднання (присвячені правам
людини, мистецтву, науці, Голокосту, пам'яті та спадщині);

-

міжнародні інституції, присвячені висвітленню тематик Голокосту, пам'яті та
спадщини;

-

міжнародні

міжурядові

та

державні

організації

(зокрема,

ЮНЕСКО,

Європейський союз, Рада Європи, Міжнародний Альянс пам'яті про Голокост,
Міжнародний

комітет

меморіальних

музеїв,

присвячених

жертвам

громадських злочинів);
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-

культурні установи в Києві та в інших регіонах України (музеї, театри тощо);

-

університети та академічне співтовариство;

-

журналісти та лідери громадської думки (преса і соціальні мережі);

-

кияни та місцеві мешканці, котрі проживають неподалік BYHMC.
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