Nasze archiwum stanowi nieodzowne
źródło wiedzy dla dzisiejszego
społeczeństwa.
Floriane Azoulay, dyrektor
Arolsen Archives

Dokumenty
jako
świadkowie
Arolsen Archives są wspierane przez:

archiwum informacji dotyczących
ofiar narodowego socjalizmu
i ocalonych.

Arolsen Archives są Międzynarodowym Centrum
Prześladowań Nazistowskich i największym na świecie
archiwum, w którym zgromadzono dane o ofiarach
nazizmu. Zbiór należy do Pamięci Świata UNESCO.
Zawiera informacje o wszystkich grupach ofiar dyktatury
nazistowskiej.

»

Wartość tych dokumentów wciąż rośnie.
Są one świadectwem tamtych czasów.

nazwisk udokumentowano w
Arolsen Archives

Alexandr Afanasjew, były jeniec
wojenny i więzień obozu
koncentracyjnego Buchenwald

Pomnik
z    papieru
Historię Arolsen Archives można
poznać dzięki naszej wystawie
online dostępnej pod adresem:
aroa.to/exhibition-en

Arolsen Archives

17,5 mln

International Center on Nazi Persecution
T +49 5691 629-0

W archiwum znajdują się dokumenty
pochodzące z obozów koncentracyjnych,
nazistowskich więzień i gett |
dotyczące pracy przymusowej w czasach
nazizmu | o ludziach, którzy
doczekali uwolnienia, i ich losach
po roku 1945

F +49 5691 629-501
e info@arolsen-archives.org
arolsen-archives.org

70   krajów
Arolsen Archives otrzymują zapytania
z całego świata

Never Look Away

#Stolen
Memory
to kampania mająca na celu przekazanie
osobistych przedmiotów więźniów obozów
koncentracyjnych członkom ich rodzin

Nasz zbiór

»

Arolsen Archives zawierają
ponad 30 milionów dokumentów historycznych.
Mamy informacje na temat:
• żydowskich i nieżydowskich ofiar prześladowań
nazistowskich, więzionych w obozach
koncentracyjnych, gettach, obozach pracy i więzieniach
Gestapo (zaliczają się do nich także radzieccy jeńcy
wojenni i internowani żołnierze włoscy);

Zgromadzone w archiwum – dostępne
online na całym świecie

Proste objaśnienia
w e-Guide

Wspomagamy badania
i edukację

Do roku 2025 niemal wszystkie dokumenty ze zbiorów
Arolsen Archives powinny być już dostępne online. Ale
już dziś można korzystać z naszego archiwum cyfrowego
w celu wyszukania wielu milionów nazwisk. Możliwe jest
też wyszukiwanie pod kątem konkretnych haseł i tematów.
Opublikowane zostały już bogate zbiory dokumentów
z obozów koncentracyjnych. Wśród nich są karty więźniów
i zawiadomienia o śmierci. Dostępne online są też obszerne
zbiory dokumentów pochodzących z czasów po roku 1945,
między innymi dokumenty z Displaced Persons Camps
(obozów dla osób przemieszczonych). To łatwo dostępne
i przyjazne w użytkowaniu archiwum cyfrowe powstało
we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Pamięci
Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem.

Co oznaczają skróty na kartach kartotek z obozów
koncentracyjnych? Gdzie i w jakim celu sporządzono
te dokumenty? Dokumenty zgromadzone w Arolsen
Archives nie są proste w odczycie. Aby historie ofiar
prześladowań nazistowskich stały się czytelne,
trzeba odszyfrować wiele szczegółów. Pomocą służy
w tym przypadku nasz e-Guide zbudowany w oparciu
o pięć głównych pytań: kto, kiedy, dlaczego, jak
i w jakim celu korzystał z tych dokumentów? W tym
celu zaprezentowano przykładowe dokumenty,
na których można kliknąć poszczególne pola, skróty
oraz symbole i uzyskać ich objaśnienie. Do tego
dochodzą interesujące i użyteczne fakty dotyczące
tła historycznego.

Zbiory Arolsen Archives oferują bardzo duży
potencjał dla projektów badawczych i edukacyjnych
zajmujących się zbrodniami nazistowskimi i ich
skutkami. Wychodząc od losów poszczególnych
ofiar nazizmu, cały kontekst staje się interesujący
i zrozumiały dla młodych ludzi – w jego historycznym
i obecnym wymiarze. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi ofertami dotyczącymi badań
i edukacji, zachęcamy do zasięgnięcia informacji
na naszej stronie internetowej. Podaliśmy tam
możliwość kontaktu z naszymi konsultantami i informacje na temat bieżących projektów.

Zachęcamy do przeszukania naszego archiwum cyfrowego!
Warto również regularnie odwiedzać naszą stronę:
na bieżąco usprawniamy opcje wyszukiwania i dołączamy
nowe zbiory.

e-Guide jest skierowany do osób, które interesują
się dokumentami osób prześladowanych
i ich znaczeniem. Narzędzie online jest dostępne
w języku angielskim i niemieckim.

Informacje na temat działań przed i po wizytach
w miejscach pamięci, warsztaty, wykłady, wystawy:
na naszej stronie internetowej znajdują się
informacje o naszych bieżących projektach i ofertach.

Prosimy skorzystać z formularza zapytań dostępnego
na naszej stronie internetowej. Podając dane,
pomogą nam Państwo w szybkim wyszukaniu informacji
bez konieczności zadawania dodatkowych pytań.

collections.arolsen-archives.org/en

eguide.arolsen-archives.org/en

arolsen-archives.org/en

aroa.to/zapytanie

• pracownic i pracowników przymusowych
wykorzystywanych przez reżim nazistowski;
• ludzi, którzy po roku 1945 znaleźli się pod opieką
alianckich organizacji pomocowych
(Displaced Persons, osoby przemieszczone),
oraz emigrantów czasów powojennych.

Informacje dla członków rodzin i badaczy

Szukają Państwo informacji o swojej rodzinie?
A może pracują nad projektami dotyczącymi
prześladowań nazistowskich i ich skutków po roku 1945?
Mogą Państwo wysłać zapytanie do Arolsen Archives.
Przeszukamy nasze archiwum, aby znaleźć informacje,
które mogą być dla Państwa interesujące.
Jeżeli znajdziemy jakieś pomocne dokumenty, prześlemy
Państwu ich cyfrowe kopie. W przypadku zapytań
badawczych wymagających gruntownych poszukiwań
sprawdzimy, czy lepszym rozwiązaniem nie
jest przeszukanie naszego archiwum na miejscu.

