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Znamy książki nominowane do tytułu najlepszej
książki historycznej 2020
Internauci i jurorzy wyłonili publikacje historyczne nominowane
do nagrody w ramach plebiscytu Historia Zebrana. Wśród nich
znajduje się aż 9 książek IPN.

Celem konkursu i plebiscytu Historia zebrana jest wybór najlepszych publikacji
historycznych wydanych w języku polskim w poszczególnych latach. Wyboru dokonują
internauci w powszechnym głosowaniu oraz jurorzy: publicyści historyczni, naukowcy,
recenzenci książek oraz redaktorzy serwisów Histmag.org i Granice.pl. Do tegorocznej
edycji nominowano 9 książek wydanych przez IPN, które prezentujemy poniżej.

W kategorii „W rolach głównych”:

W pierwszej kategorii nominowane zostały publikacje, biografie i wspomnienia, których
głównym bohaterem jest konkretny człowiek lub niewielka grupa niezwykłych ludzi, postaci
historycznych, tworzących historię lub głęboko przez nią doświadczonych.

Pal Teleki (1879–1941) – nominacja jurorów,

„Dialog należy kontynuować…'' Rozmowy operacyjne Służby
Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969-1985.
Studium przypadku – nominacja jurorów.

W kategorii „Okiem badacza”

W tej kategorii zostały nominowane książki historyczne wyposażone w aparat naukowy,
przeznaczone przede wszystkim dla historyków: zawodowców lub pasjonatów danego
tematu.

Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920
r. – nominacja jurorów,

Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, Bermana i innych (1943-1970)  –
nominacja jurorów,

Zrzeszenie ''Wolność i Niezawisłość'' 1945-1948 – nominacja jurorów,

Obwód Łańcut SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1945 – nominacja internautów.

W kategorii „Historia niebanalna”

Kolejna kategoria obejmuje książki ujmujące tematy historyczne w sposób nietuzinkowy,
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szczególnie interesujący, pozostające na styku literatury, publikacji naukowej czy
wspomnień oraz publikacje popularyzujące wiedzę historyczną i książki, które nie mieszczą
się w powyższych kategoriach.

Ostatnia bije godzina… Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera 1920 r. –
nominacja jurorów,

 „Najbardziej tajemniczy kraj świata''. Związek Sowiecki w fotografiach i
tekstach Juliena H. Bryana 1930-1959 – nominacja jurorów,

Białe Legiony przeciwko bolszewikom. Polskie formacje w Rosji
1918-1920 – nominacja internautów.
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