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Już wkrótce nowa seria wydawnicza

Nie można opowiadać dziejów Polski, pomi- 
jając ogromną rolę literatury, bez niej są one  
kalekie i uboższe. Ambicją twórców serii  
„Literatura i Pamięć” jest ukazanie szero- 
kiemu gronu czytelników najwybitniejszych 
autorów i dzieł, które w czasach komunistycz-
nej cenzury nie miały szans na pełne zaist-
nienie w świadomości społecznej. Seria obej-
muje więc swoim zakresem literaturę XX w., 
wciąż nie w pełni rozpoznaną, ale także 
wybrane sylwetki pisarzy, utwory i zjawiska 
wcześniejszych okresów pilnie domagające 
się dziś przypomnienia i nowych odczytań.  
Seria „Literatura i Pamięć” przeznaczona jest 
zarówno dla miłośników literatury, jak i dla 
pasjonatów historii.  Wszystkim czytelnikom 
ma dostarczać lektury atrakcyjnej i pogłębia- 
jącej podstawy duchowej więzi z ojczyzną. 
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