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Instytut Pamięci Narodowej na Plenerze
Literackim w Warszawie – 18–20 czerwca 2021

  

  

  

  

  

  

  

  

W dniach 18–20 czerwca 2021 w alejach Ogrodu Saskiego czynne były namioty dla 70
wydawców i dwie sceny do spotkań z autorami. Instytut Pamięci Narodowej gościł
odwiedzających na stoisku nr 6, na którym przygotowano nowości wydawnicze: książki,
albumy, periodyki, komiksy, gry, audiobooki.

Odbyły się także na spotkania z autorami IPN, które prowadził Rafał Dudkiewicz. 

Harmonogram spotkań:

18 czerwca (piątek) godz. 14.00 – dr Kazimierz Krajewski – rozmowa o książkach:
Nowogródzki Okręg AK „Nów” w fotografii oraz Nowogródczyzna naszych ojców.
Województwo nowogrodzkie II RP

18 czerwca (piątek) godz. 14.30 – dr Robert Spałek – rozmowa o książkach:
Migawki z okupowanej Warszawy. Tom I: Rok 1939 oraz Sprzeczne narracje… Z
historii powojennej Polski 1944–1989

19 czerwca (sobota)  godz. 13.00 – Karol Litwin zaprezentuje audiobook „Dziennik.
Wrześniowa obrona Warszawy” Wacława Lipińskiego

19 czerwca (sobota) godz. 14.00 – Łukasz Pogoda zaprezentuje gry edukacyjne
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ORP Orzeł i Bitwa Warszawska

20 czerwca (niedziela) godz. 12.00 – Katarzyna Rembacka – rozmowa o książce
Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912–1989)

Polecamy:

Atlas polskiego podziemia
niepodległościowego

1944–1956

Nowogródzki Okręg AK
„Nów” w fotografii

Caudrony nad Francją

Nowogródczyzna naszych
ojców. Województwo
nowogrodzkie II RP

Walki powietrzne w
obrazach

Słabe oberwij, mocne
obuduj. Wspomnienia
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Migawki z okupowanej
Warszawy. 1939

Sprzeczne narracje… Z
historii powojennej Polski

1944–1989

Na licencji Moskwy. Wokół
Gomułki, Bermana i innych

(1943–1970)

Polscy ziemianie. Szkice o
losach i dziedzictwie

„Biuletyn IPN” nr 6/2021 –
Poznański Czerwiec ’56

Audiobook: „Dziennik.
Wrześniowa obrona
Warszawy” Wacława

Lipińskiego

 

Zostali na Wschodzie.

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/141649,Migawki-z-okupowanej-Warszawy-1939.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/141649,Migawki-z-okupowanej-Warszawy-1939.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/126152,Sprzeczne-narracje-Z-historii-powojennej-Polski-19441989.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/126152,Sprzeczne-narracje-Z-historii-powojennej-Polski-19441989.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/126152,Sprzeczne-narracje-Z-historii-powojennej-Polski-19441989.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/105914,Na-licencji-Moskwy-Wokol-Gomulki-Bermana-i-innych-19431970.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/105914,Na-licencji-Moskwy-Wokol-Gomulki-Bermana-i-innych-19431970.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/105914,Na-licencji-Moskwy-Wokol-Gomulki-Bermana-i-innych-19431970.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/126658,Polscy-ziemianie-Szkice-o-losach-i-dziedzictwie.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/126658,Polscy-ziemianie-Szkice-o-losach-i-dziedzictwie.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/144515,Biuletyn-IPN-nr-62021-Poznanski-Czerwiec-56.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/144515,Biuletyn-IPN-nr-62021-Poznanski-Czerwiec-56.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/multimedia/78373,Audiobook-Dziennik-Wrzesniowa-obrona-Warszawy-Waclawa-Lipinskiego.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/multimedia/78373,Audiobook-Dziennik-Wrzesniowa-obrona-Warszawy-Waclawa-Lipinskiego.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/multimedia/78373,Audiobook-Dziennik-Wrzesniowa-obrona-Warszawy-Waclawa-Lipinskiego.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/multimedia/78373,Audiobook-Dziennik-Wrzesniowa-obrona-Warszawy-Waclawa-Lipinskiego.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/145022,Zostali-na-Wschodzie-Slownik-inteligencji-polskiej-w-ZSRS-19451991.html


Słownik inteligencji polskiej
w ZSRS 1945–1991

 

 

 

 

 

 

ORP Orzeł – gra planszowa

Bitwa Warszawska

 

 

 

Wojenna odyseja Antka
Srebrnego 1939–1946.

Wydanie zbiorcze

Srebrni na szlakach Bitwy
Warszawskiej 1920 r.
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***

Plener Literacki to trzy dni spotkań z autorami i wydawcami książek. Pierwotnie w podanym
terminie planowano zorganizować Warszawskie Targi Książki 2021, które zostały
przełożone na wrzesień.

Godziny otwarcia:

18 czerwca 2021 (piątek) w godz. 12.00-19.00

19 czerwca 2021 (sobota) w godz. 11.00-19.00

20 czerwca 2021 (niedziela) w godz. 11.00-19.00

WSTĘP WOLNY

 

PLIKI DO POBRANIA
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