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Інфармацыйны партал Федэральнага архіву “Прымусовая праца у нацыянал-сацыялісцкай дзяржаве” 
ахоплівае - побач з іншымі сэнсавымі сферамі – агляд архіваў, у фондах якіх можна знайсці дакументы з 
пераканаўчымі сведчаннямі, закранаючымі пытанні выкарыстання прымусовай працойнай сілы ў 
Нямеччыне і ў умовах акупаваных Нямеччынай краін. Акрамя інфармацыі па выкарыстанню працоўнай 
сілы, сфарміраванй з цывільных грамадзян акупаваных тэрыторый, цікавасць таксама выкліча 
інфармацыя – у рамках гэтага партала – адносна прымусовай працы ў канцэнтрацыйных лагерах, 
інфармацыя аб гета, а таксама аб ваеннапалонных, яўрэях і прымусова вывезеных грамадзян іншых 
нацыянальнасцей. Дакументы шматлікага паходжання і розных тыпаў і відаў змяшчаюць кампетэнтную 
інфармацыю адносна вярбоўкі і рэкрутавання, умовах працы і жыцця рабочых і іх сямей, якія засталіся на 
радзіме, арганізацыі і практыкі выкарыстання працоўнай сілы, а таксама шматлікіх пытанняў, узнікшых у 
гэтай сувязі. Шматлікасць архіўнага матэрыялу прагягваецца, напрыклад, ад спраў мясцовых і 
рэгіянальных органаў самакіравання і акупацыйнага праўлення да збору фота- і кінаматэрыялаў, а 
таксама плакатаў.  
 
Унясенні ў агляды фондаў у Інтэрнеце архівы робяць самі. Для гэтага дастаткова мець падключэнне да 
Інтэрнета са звычайным браузерам. Унясенне інфармацыі праводіцца з дапамогай яснай маскі-шаблону, 
запоўніць якую не прадстаўляецца цяжкім, непасрэдна ў банк дадзеных у рэжыме он-лайн. Адразу ж 
можна мець доступ да інфармацыі ў Інтэрнеце. Федэральны архіў не выстаўляе ніякіх рахункаў за ўвод, 
магчымасць выкарыстання і прэзентацыю дадзеных, уключаючы актуалізацыю партала. Для занясення у 
партал сваёй установы неабходна мець код доступу, які Федэральны архіў перашле па запытанню 
зацікаўленных архіваў і іншых падобных устаноў.  
 
Найважнейшую частку ўнасімых дадзеных складаюць 
 

1. агляднае апісанне тэматычна адпаведнага агульнага фонду дакументаў пры  дапамозе 
указанняў адносна віду дакументаў (напрыклад, дакументы розных  тыпаў і відаў) і іх найбольш 
галоўнага зместу ў форме рэзюме,   
 
 а таксама 
 
2. спісак адпаведных частковых фондаў устаноў. Тут можа быць дабаўлена таксама найбольш 
глыбокая даведачная інфармацыя. 

 
Сардэчна запрашаем усе архівы, мемарыяльныя мясціны, музеі і іншыя падобныя органы і ўстановы, якія 
маюць матэрыял па тэме “Прымусовая праца у нацыянал-сацыялісцкай дзяржаве”, прыняць удзел над 
стварэннем інфармацыйнага партала.  
 
Для атрымання кода доступу, альбо далейшай інфармацыі, прозьба звяртацца да Федэральнага архіву 
па электронным адрасе: 
 
berlin@bundesarchiv.de 
Betreff: „Zwangsarbeit“  
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