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Portal informacyjny Archiwum Federalnego „Praca przymusowa na rzecz III Rzeszy” zawiera między 
innymi listę archiwów, w których zbiorach znajdują się wymowne dokumenty dotyczące pracy 
przymusowej w nazistowskich Niemczech i na okupowanych przez nie terytoriach innych państw. 
Obok informacji dotyczących pracy cudzoziemskiej ludności cywilnej wszelkich narodowości istotne 
dla celów portalu są równieŜ informacje o pracy przymusowej w obozach koncentracyjnych, gettach, 
pracy jeńców wojennych, śydów i innych grup ofiar. RóŜnego rodzaju dokumenty róŜnej proweniencji 
zawierają informacje o metodach werbunku ochotniczego i rekrutacji przymusowej siły roboczej, o 
warunkach pracy i Ŝycia robotników i ich rodzin, które musieli oni opuścić, o organizacji pracy i 
licznych innych związanych z tym tematem problemach. 
Bogactwo zasobów archiwalnych sięga od akt lokalnych i regionalnych administracji samorządowych 
oraz zarządu okupacyjnego po zbiory zdjęć, filmów i plakatów. 
 
Dane do przewodnika po zasobie portalu wprowadzane są przez same archiwa za pośrednictwem 
Internetu. Wystarczy dostęp do Internetu z powszechnie dostępną przeglądarką. Dane wprowadzane są 
do przejrzystej i łatwej do wypełnienia maski bezpośrednio w bazie danych online. Informacje te mogą 
być natychmiast dostępne w Internecie. 
Archiwum Federalne nie pobiera opłat za wprowadzanie, przechowywanie i prezentację danych ani za 
konserwację portalu. 
Aby wpisać do portalu instytucję, niezbędne jest posiadanie identyfikatora uŜytkownika, który 
Archiwum Federalne przydziela zainteresowanym archiwom i podobnego rodzaju instytucjom na ich 
prośbę. 
 
NajwaŜniejszą część wprowadzanych danych stanowią 
 

1. krótki opis wszystkich związanych z tą tematyką posiadanych zbiorów z podaniem rodzaju 
dokumentów oraz krótka prezentacja ich treści 

oraz 
2. spis relewantnych zespołów zbioru. W tym miejscu moŜna zamieścić informacje dotyczące 

opracowania zespołu (zbioru) archiwalnego. 
 
Zapraszamy serdecznie wszystkie archiwa, miejsca pamięci, muzea i podobne instytucje, dysponujące 
materiałami na temat pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy, do udziału w rozbudowie portalu. 
 
W celu otrzymania identyfikatora uŜytkownika oraz wszelkich dalszych informacji prosimy o wysłanie 
zapytania pocztą elektroniczną na adres Archiwum Federalnego: 
 
berlin@bundesarchiv.de 
pod hasłem „Zwangsarbeit” 
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