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Інформаційний портал федерального архіву: «Примусова праця у націонал-соціалістичній державі» 
поряд з іншими змістовими розділами вміщує також перелік архівів, у фондах яких можна знайти 
вагомі документи щодо питань задіяння примусових працівників у Німеччині та на окупованих 
Німеччиною територіях. Поряд з інформацією про застосування цивільних робітників, в рамках 
порталу цікавить також інформація стосовно примусової праці в концтаборах, гетто, а також 
примусової праці військовополонених, євреїв та переміщених осіб інших національностей. 
Документи різноманітного походження і типу містять істотну інформацію щодо вербування і набору, 
умов застосування та життя робітників та їхніх полишених родин, щодо організації праці та 
численних пов’язаних з цим питань. Різноманіття архівного матеріалу охоплює численні документи, 
починаючи від актів місцевої, регіональної, а також  окупаційної адміністрацій і закінчуючи збірками 
фотографій та фільмів. 

Записи до переліку та змісту фондів архіви вносять в Інтернеті самостійно. Для цього достатньо 
бути підключеним до мережі Інтернет та використовувати один із поширених веб-оглядачів. Запис 
проводиться за допомогою простого та легко заповнюваного формуляру безпосередньо до 
онлайн бази даних. Подана інформація може бути відразу доступною в Інтернеті. Федеральний 
архів не стягує коштів за розміщення чи презентацію даних або технічне обслуговування порталу.
Для внесення певного закладу до порталу є необхідним ідентифікаційний код, котрий надається 
Федеральним архівом зацікавленим архівам та подібним закладам за їхнім запитом. 

Найважливішою частиною даних, що вносяться, є 

1. оглядовий опис тематично відповідного загального фонду за допомогою даних щодо типу 
документів (наприклад, різновидів письмових документів) і їхнього ключового змісту у формі 
резюме. 

а також 

2. перелік відповідного документального фонду зацікавленої установи. Тут можна додати також 
більш докладну довідкову інформацію. 

Всі архіви, музеї та подібні установи, які володіють матеріалом на тему «Примусова праця у 
націонал-соціалістичній державі», щиро запрошуються прийняти участь у розбудові інформаційного 
порталу. 

Для того, щоб отримати ідентифікаційний код або більш детальну інформацію, надішліть, будь 
ласка, Федеральному архіву E-Mail на адресу: 

berlin@bundesarchiv.de  
Тема повідомлення: «Zwangsarbeit» 
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