
A Kulturális Örökség Napjai a Blinken OSA Archívum épületében,

az Arany János utcai Goldberger-házban

This year Blinken OSA will participate in the European Heritage Days, and
its building, the Goldberger House (built in 1911) will be open to the public. 

Guided tours:  Saturday and Sunday at 10:00 a.m and at 4:00 p.m.

Afghanistan, Graveyard of Empires: The Soviet War exhibition closes this
weekend.
On Sunday at 6:00 p.m., as part of the finale, there will be a guided tour
of the exhibition.

“The Diplomatic Store  - does anyone still remember this name? I mean
that building in Arany János utca, where the most absurd trading took
place (before 1989). Can you remember? Some Hungarians, during their
(limited) trips to the West would rather skip a meal there in order to save
some hard currency (strictly rationed) and then pay it into a local account
which would then allow them to purchase “Western goods” in the building
at 32 Arany János utca, Budapest.” This is how an article in the Nép-
szabadság daily newspaper described  the building. It was previously the
retail outlet of the Goldberger family’s textile manufacturing company. 

Since 2000 the building has been owned by the Central European Univer-
sity, and in 2005 the Blinken  Open Society Archives moved in. The base-
ment of the building now holds the records of the fieldwork that
underpinned Radio Free Europe's broadcasts during the Cold War, as well
as the collection of Human Rights documents.

Idén a Blinken OSA Archívum is részt vesz a Kulturális Örökség Napjai pro-
gramsorozatban, és megnyitja az 1911-ben épült Goldberger-ház kapuit
a látogatók előtt.

Szombaton és vasárnap délelőtt 10:00-kor és délután 4-kor vezetett
séta indul az épületben.

A hétvégén zár az OSA Centrális Galériájának jelenlegi kiállítása, az 
"Afganisztán, birodalmak temetője - A szovjet háború".
Vasárnap délután 6-kor a zárórendezvény részeként a kiállítás kurátora
mutatja be a kiállítást az érdeklődőknek.

"Diplomata Áruház - mond még valakinek ez a név valamit? Arra az Arany
János utcai épületre gondolok, ahol a bomló szocializmus legabszurdabb
kereskedése folyt. Emlékeznek? Az ember külföldi útján megvonta szájától
a falatot, csak hogy a megspórolt valutát befizethesse egy itthoni szám-
lára, amelynek birtokában aztán nyugati javakra tehetett szert az Arany
János utca 32. alatt." írta néhány évvel ezelőtt a Népszabadság az
épületről, mely az 1930-as években a Goldberger textilipari vállalat irodái-
nak adott otthont. 

A kétezres évek eleje óta az épület tulajdonosa a Közép-európai Egyetem,
és 2005 óta működik itt a Blinken OSA Archívum.Az épület alagsorában
található irattárban többek között a Szabad Európa Rádió kutatóin-
tézetének dokumentumait is őrzik, melyek háttéranyagként szolgáltak a
hidegháború idején sugárzott adásokhoz.
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