“Інститут для вивчення СССР був створений в Мюнхені 8 Липня 1950 р. Інститут
є вільною корпорацією вчених, що покинули Советський Союз і працюють,
досліджуючи науково СССР. Результати цих дослідів мають за мету розвіяти
незнання щодо СССР та подати демократичному світові правдиві дані про
Советський Союз.
Кожний науковий працівник або дослідник може стати співробітником Інституту
незалежно від своєї національності або політичних переконань якщо він не є
членом комуністичної партії або не співчуває їй. Тому всі емігранти з СССР, що
мають наукові кваліфікації, мають право брати участь у працях Інституту
незалежно від місця їхнього перебування.
Інститут, що тепер знаходиться в Мюнхені, є осередком контакту для науковцівеміґрантів з СССР. Інститут видає наукові журнали, монографії, збірники
статтей, бюлетень, присвячені питанням суспільно-політичного життя в СССР і
т.п. Інститут також організовує конференції вчених-дослідників СССР та дає
скромну матеріяльну допомогу вченим-еміґрантам в їх дослідчій праці”.
__________________________________________
“The Institute for the Study of the USSR, organized in Munich on July 8. 1950,
represents a free corporation of scientists and men and women of letters who have
left the Soviet Union and are now engaged in research on their homeland. The
purpose of their work is to push back the frontiers of ignorance by presenting to the
democratic world the truth about the Soviet Union.
Anyone engaged in scholarly investigation may take part in the activities of the
Institute regardless of his national or political affiliations provided he is not a
Communist Party member or sympathizer All members of the Soviet emigration who
have scholarly qualifications are, therefore, eligible to participate in the work of the
Institute irrespective of their places of residence. The central office of the Institute,
new located in Munich, is primarily a clearinghouse for the emigre scholarship of the
USSR. In addition to publishing journals and papers, the Institute sponsors
conferences on the USSR and gives modest grants-in-aid for research studies by
emigre scholars”.

