Музей за Студената Война
Зима / Лято 2008
През изминалите десет години, Музеят за Студената Война е допринесъл много за
почитането на ветераните от Студената Война и запазването на тяхната история. Пиша Ви с
цел да Ви запозная със скорошните изяви, организирани от музея. Той се намира в критичен
етап от своето развитие и е в последна фаза на преговори за наем с парка Феърфакс за
използването на бившата оръжейна база Найк в Лортън, Вирджиния.
Изключително съм благодарен на Сенатор Чап Питърсън от Феърфакс, ВА и Джо Мей от
Лийсбърг, ВА, които въведоха бюджетни изменения през Януари 2008, които дават на Музея
финансови средства. Тази година ще е трудна за всички дружества с непредметна цел,
търсещи подобен вид финансова помощ. Ако живеете в щата Вирджиния, Ви призовавам да
се свържете с Вашият Делегат или Сенатор, за да изразите своята подкрепа към Музея за
Студената Война и бюджетните изменения, предложени от Сенатор Питърсън и Делегатът
Мей.
Музеят сътрудничи с Международния Музей на Шпионина във Вашингтон, Колумбия и
Ядрения Бункер в Харнекоп, в близост до Берлин, Германия за временно изложение на някои
експонати. Музеят за Студената Война е афилииран към The Smithsonian Institute и
притежава подкрепа за експонатни заеми от Smithsonian Air and Space, Музеите за
Американска История, Национален Портрет, както и Пощенските музеи на САЩ. Музеят
има филиали в Берлин, Германия и Милуоки, Уисконсин, в които работят доброволци.
Пътуващата изложба за инцидента на подводница U-2, наречена “Шпионите от Вашингтон”,
както и подобни образователни мероприятия продължават да будят подкрепа и интерес към
дейността на Музея. Настоящата пътуваща изложба, която можете да видите в Pacific Coast
Air Museum (www.pacificcoastairmuseum.org) до 15 Април 2008, ще пътува до Музея на
Ветераните ITOW (www.itowmuseum.org) в Перам, Минесота на 1 Май 2008.
Образователният Шпионски Тур на Вашингтон (www.spytour.com) приема записвания онлайн в момента.
На 2 Октомври, 2007, се проведоха Разговори за Студената Война-2, по случей 50
годишнината от изстрелването на сателита Спътник през 1957. Др. Сергей Хрушчов, син на
Никита Хрушчов, и автор на Мемоарите на Никита Хрушчов 1953-1964 и Пол Диксън, автор
на Спътник – Шокът на Век,а дискутираха това важно събитие от Студената Война.
Презентацията бе последвана от диалог между двамата, след което те отговаряха на въпроси
от публиката. Събитието бе спонсорирано от Washington Dulles Airport Hotel, Northern
Virginia Community College – Loudoun Campus, NASA и Музея за Студената Война.
Музеят работи с Посолството на Чешката Република да отбележи 40-ата годишнина от
Пражката Пролет, както и с Британската Берлин Еърлифт Асоциация за отбелязването на 60ата годишнина от въздушната операция над Берлин по-късно тази година. Има множество
възможности за спонсорство на тези годишнини, както и останалите образователни
мероприятия, организирани от Музея. Електронен адрес gpowersjr@coldwar.org за повече
информация.
Ако вашето семейство или приятели се интересуват от нашите усилия, моля споделете този
ъпдейт и ги насочете към www.coldwar.org. Всякакви дарения са добре дошли. Те ще
спомогнат за това бъдещите поколения да помнят събития и персонажи от Студената Война,

които промениха нашето разбиране за национална сигурност, международни отношения и
лична саможертва в името на родината.
Помогнете ни да запознаем обшествеността с дейността на музея. Заедно можем да
превърнем тази мечта в реалност. За повече информация, или за абонамент, се обърнете към:
Francis Gary Powers, Jr., Founder
The Cold War Museum
P.O. Box 178 - Fairfax, VA 22038
P-(703) 273-2381 / F-(703) 273-4903
www.coldwar.org / gpowersjr@coldwar.org
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