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26 milionów dokumentów dotyczących
nazistowskich teraz dostępnych online

ofiar

prześladowań

Arolsen Archives upublicznia większość swoich historycznych zbiorów
Unikalny na skalę światową „Pomnik z papieru” jest od teraz dostępny w Internecie
– historyczne materiały Arolsen Archives są już niemal w całości gotowe do
przeglądania online. Od teraz za pośrednictwem Archiwum Cyfrowego wszyscy
zainteresowani na całym świecie będą mieć dostęp do 26 milionów dokumentów
zawierających informacje na temat 21 milionów nazwisk* osób prześladowanych
przez reżim nazistowski. Archiwum Arolsen Archives w ostatnim czasie poszerzyło
swój zbiór w Internecie o dokumenty dotyczące pracowników przymusowych i
deportacji ofiar do obozów koncentracyjnych. Tym sposobem większość
dokumentów z największego na świecie archiwum na temat prześladowań
nazistowskich stało się dostępnych online.
W niecały rok Arolsen Archives wraz ze swoim partnerem, Międzynarodowym Instytutem
Pamięci Ofiar Holokaustu Jad Waszem zlokalizowanym w Izraelu, umieścili online niemal
w całości jeden z największych zbiorów na temat ofiar narodowego socjalizmu. W maju
2019 r. zaczęło działać nowe Archiwum Cyfrowe zawierające 13 milionów dokumentów.
Aby materiały dokumentujące Holokaust stały się łatwiej osiągalne, Jad Waszem
udostępnił swoją najnowocześniejszą technologię pozwalającą na szybki dostęp do
danych przy pomocy rozszerzonej funkcji wyszukiwania według nazwisk i miejsc. W ten
sposób udało się osiągnąć kamień milowy: zaliczany do Pamięci Świata UNESCO zbiór
dokumentów na temat różnych grup ofiar reżimu nazistowskiego, pracy przymusowej i
migracji po roku 1945 stał się dostępny publicznie. W ostatnim czasie do zasobów
internetowych dołączyły dwa ogromne zbiory materiałów. Dzięki unikalnej treści
dokumentują one zbrodnie nazistowskie i stanowią bezcenną wartość dla członków rodzin
ofiar:
-

Kartoteka pracowników przymusowych – oryginały i kopie dokumentów
dotyczących milionów pracowników przymusowych, które przybliżają ich
indywidualne

losy:

karty

meldunkowe

i

rejestracyjne,

kwestionariusze,

korespondencja
-

Deportacje – Żydów, Romów i Sinti z terenów dawnej Rzeszy Niemieckiej,
Austrii, Czech i Moraw: listy transportowe i deportacyjne zawierające informacje
na temat milionów osób wywiezionych do gett i obozów koncentracyjnych.

* nazwisk, a nie ludzi: niektóre nazwiska ofiar pojawiają się w wielu dokumentach w różnej pisowni,
dlatego zostały policzone kilkukrotnie.
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Materiały na temat deportacji zostały niemal w całości zindeksowane (co oznacza, że
dokumenty można przeszukiwać przykładowo po nazwiskach). Szczególnie obszerne i
interesujące są informacje na temat deportacji z terenu Berlina. Sporządzone tam listy
transportowe i deportacyjne są właściwie listami dokumentującymi konfiskatę mienia:
niemal dla każdej deportacji dostępne jest pismo towarzyszące kierowane do „Wydziału
Likwidacji Majątków” przy Berlińskim Nadprezydencie Finansowym. Na podstawie list
urząd ten przeprowadzał konfiskatę majątków należących do osób pochodzenia
żydowskiego, mieszkających na terenie Berlina.
Ten link przekierowuje do Archiwum Cyfrowego Arolsen Archives:
https://collections.arolsen-archives.org/search/
Zdjęcia prasowe:
https://arolsen-archives.org/presse/pressefotos/

O archiwum Arolsen Archives
Arolsen Archives to międzynarodowe centrum informacji o prześladowaniach nazistowskich
dysponujące największym na świecie archiwum, w którym zgromadzono dane o ofiarach nazizmu i
osobach ocalonych. Zbiór gromadzący informacje na temat około 17,5 miliona osób został wpisany
do Pamięci Świata UNESCO. Zawiera dokumenty na temat różnych grup ofiar reżimu nazistowskiego
i stanowi ważne źródło wiedzy dla dzisiejszego społeczeństwa.

