
Sonradan tarihin yazılacağı malzeme sol aktörler tarafından 
dokunur, arşivciler tarafından özenle bakılır. Sol faaliyetlerin 
analog ve dijital belgeleri bodrum katlarından ve çöp kutula-
rından uzak tutulmalıdır. Belgelerin yeri arşivdir:

Komitelere İlişkin Belgeler
(özellikle yönetim organları ve şubeleri, Çalışma ekipleri, 
çalışma grupları, araştırma komisyonları, soruşturma komi-
teleri)

  Seçim belgeleri (seçim programları, oy pusulaları  
sınav taşları, aday belgeleri)

  Toplantılar ve kapalı oturum tutanakları  
(önergeler, kararlar)

  Çalışma planları, yazışmalar
  Yasal girişimler, yasa değişikliği ve soruşturma önerileri
  İlgili çalışma alanlarına ilişkin belgeler ve olgu dosyaları
  Halkla ilişkiler materyalleri (posterler, fotoğraflar,  
ses ve video materyalleri, broşürler, el ilanları,  
promosyon ürünleri, nesneler)

  Basın bültenleri, makaleler, etkinlikler ve konferanslarla 
ilgili belgeler

Kişilere İlişkin Belgeler
(özellikle meclis üyeleri, yetkililer, sol şahsiyetler)

  Kaynak dosyalar ve yazışmalar
  Konuşmalar, yayınlar, basın bültenleri ve makale  
hazırlıkları

  Seyahat faaliyetleri
  Siyasi dernek çalışması
  Meclis çalışması
  Web sitelerinin çevrimdışı nüshaları
  Kişiler hakkında materyaller
  Posterler, fotoğraflar, ses ve video materyalleri,  
broşürler, el ilanları, promosyon ürünleri, nesneler

SUNULAN HİZMETLER

TALEPLER 

için: archiv@rosalux.org
Telefon görüşmesi: 030 44310 - 422/476

KİŞİSEL DANIŞMA:

Okuma odası çalışma saatleri:
Pazartesiden cumaya
09:00 - 12:00 ve 13:00 - 18:00
Paris Komünü Caddesi 8A
1. Kat

ARŞİV TURLARI VE

BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ

Önceden kayıt olmak gerekmektedir.

İLETİŞİM
Rosa Luxemburg Vakfı
Sosyal İnceleme ve Siyasi Eğitim e. V.
Arşiv
Paris Komün Caddesi 8A
10243 Berlin

DEMOKRATİK
SOSYALİZM 

ARŞİVİ

BİZE NASIL ULAŞILIR:

Tren ve “S-Bahn”: Berlin-Ostbahnhof
“U-Bahn”: U5 Weberwiese
Otobüs: 240, 347

Bus
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Demokratik Sosyalizm Arşivi‘nin (DSA) görevi, SOL PARTİ’nin 
ve iki öncü örgütü Demokratik Sosyalizm Partisi (DSP) ve 
Emek ve Toplumsal Adalet – Seçim Alternatifi’nin (ETASA)’in 
tarihsel gelişimine ilişkin belgeleri toplamak, derlemek, koru-
mak ve halkın kullanımına açmaktadır. DSA, 1999 yılında de-
mokratik sosyalist siyasetin temel akımlarını kapsayan bir par-
ti arşivi olarak kurulmuştur. Arşivin aktarımı, ASBP/DSP’nin 
(Almanya Sosyalist Birlik Partisi / Demokratik Sosyalizm Par-
tisi) 1989 Aralığı’nda gerçekleştirilmiş özel parti konferansıyla 
başlar.
Kütüphane ve tarih bölümleri ve Rosa Luxemburg özel bölü-
müyle birlikte, Rosa Luxemburg Vakfı’nın Demokratik Sosya-
lizm Tarih Merkezi Bölümü’nün bir parçasıdır.

Arşiv, SOL PARTİ’nin (2007‘den itibaren), ETASA’nın (2004–
2007) ve DSP‘nin (1990–2007 ve 2005–2007 arası Sol-DSP 
olmak üzere) oluşumunu ve gelişimini kapsamlı bir şekilde 
belgeleyebilmek için aşağıda belirtilen kalemlere ilişkin mater-
yalleri toplar:

  Parti yürütme / federal yürütme kurulları ve bunların  
merkezî alt bölümleri

  Eyalet dernekleri ve seçilecek bağlı kuruluşlar
  Federal ve eyalet düzeyinde meclis grupları
  Federal ve eyalet meclisi üyeleri, makamları ve çalışanları
  Parti çalışmalarında ön plana çıkmış kişiler
  Sol hareket için özel öneme sahip kişiler

Arşiv kayıtları, 1.600 m uzunluğundan fazla dosyayı ve 7,7 TB 
boyutunda dijital nesneyi içerir. Dizinlenmiş koleksiyon, yak-
laşık 1.200 ses dosyası, 2.200 poster, 1.000 el ilanı ve broşür, 
700 fotoğraf ve 200 nesne/belge barındırır.

Berlin, Kasım 2021

Almanya’daki siyasi vakıf arşivlerinin ortak belgeleme ve ko-
leksiyon profiline uygun olarak DSA ilgili partinin geleneğini 
korumak için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 İlgili kaynakların belirlenmesi ve temini
 Devralma prosedürlerinin düzenlemesi
 Arşiv değeri değerlendirmesi
  Dizinleme stratejisi çerçevesinde belgeleri  
güvenlik altına almak ve işlemek

  Dizinlenmiş varlıkların yasal düzenlemeler  
çerçevesinde kullanıma hazır tutulması

VARLIKLARIN DÜZENİ:

Kişilere ilişkin varlıklar
  Siyasetçiler
  Milletvekilleri
  Sol hareket içindeki önemli kişiler

Partilere ilişkin varlıklar
  Sol Parti (parti yürütme kurulları; bağlı dernekler;  
parti çevresindeki örgütler, dernekler ve kurumlar)

  ETASA (federal yürütme kurulu; bağlı dernekler;  
parti çevresindeki örgütler, dernekler ve kurumlar)

  DSP (parti yönetimi; bağlı dernekler; parti çevresindeki 
örgütler, dernekler ve kurumlar)

Parlamenter katılım varlıkları
  Avrupa Parlamentosu (Avrupa Birleşik Solu /  
İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) grubu delegasyonu

  Alman Federal Meclisi (meclis grubu)
  Eyalet Meclisleri (meclis grupları)

Hareketler, kuruluşlar, dernekler ve kurumların  
koleksiyonları

Rosa Luxemburg Vakfı varlıkları

Koleksiyon varlıkları (özellikle posterler, fotoğraflar,  
ses ve video)

ROSA LÜKSEMBURG VAKFI 
ARŞİV’NİN VARLIK 
KOMPOZİSYONU
(2021 sonu)

SEÇİMLERİ TAKİBEN
YAYIMLANMIŞ REHBERLER:

  Rehber/14: 
Varlık: DSP parti yöneticisi – Gysi dönemi 
(1989 - 1993)

  Rehber/12: 
Varlık: Emek ve Toplumsal Adalet –  
Seçim Alternatifi’nin (ETASA) 
(2004 - 2007)

  Rehber/01: 
Varlık: Alman Demokratik Cumhuriyeti  
Halk Odası DSP meclis grubu 
(Mart - Ekim 1990)

  Rehber/02: 
Varlık: Alman Federal Meclisi’nde DSP 
(1990 - 1994)

  Rehber/06: 
Varlık: Alman Federal Meclisi’nde DSP 
(1994 - 1998)

  Rehber/09: 
Varlık: Alman Federal Meclisi’nde DSP 
(1998 - 2002)

  Rehber/07: 
Varlık: Dr. Gregor Gysi, Federal Meclis Üyesi 
(1990 - 2002)

  Rehber/08: 
Varlık: Prof. Dr. Christa Luft,  
Federal Meclis Üyesi 
(1994 - 2002)

   13 % Bölgesel Dernekler 

    1 % Meclis grupları

    1 % Avrupa Parlamentosu Delegasyonu

   18 % Federal Meclis grubu
Parti yöneticisi 19 %   

Personel 42 %   

Koleksiyon varlıkları  3 %     
  (özellikle posterler, fotoğraflar, ses ve video) 

Vakıf arşivi  3 %    
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