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Książka IPN nominowana w konkursie
Najpiękniejsze Polskie Książki 2021 roku

Z przyjemnością informujemy, że wydana przez Instytut Pamięci Narodowej książka Pawła
Miedzińskiego pt.: Centralna Agencja Fotograficzna 1951–1991 została nominowana do
nagrody w konkursie Najpiękniejsze Polskie Książki 2021 roku, w dziale Książki naukowe,
popularnonaukowe (Humanistyka).

Decyzję o nominacji podjęło Jury w składzie:

Agata Szydłowska – przewodnicząca

Maciej Buszewicz

Magdalena Frankowska

Tomasz Fudala

Małgorzata Gurowska

Alicja Kobza

Ryszard Kryska

Ewa Repucho

Andrzej Tomaszewski

Mieczysław Wasilewski

Konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książki. Więcej na ten
temat znajdziesz tutaj.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 26 maja 2022 o godzinie 14:00
podczas Targów Książki w Warszawie (scena główna przed Pałacem Kultury i Nauki).

***
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Książka Pawła Miedzińskiego to obszerna i bogato ilustrowana monografia poświęcona
Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF), instytucji powołanej do tworzenia serwisu
fotograficznego dla prasy codziennej. Obejmuje całokształt spraw związanych z „drogą
zdjęcia od wydarzenia do czytelnika”. Opisuje tworzących ją ludzi – fotoreporterów,
dziennikarzy, politycznych decydentów. Przedstawia zróżnicowane mechanizmy, które
regulowały proces, którego finalnym efektem była publikacja zdjęcia. Czasem następowała
ona wiele lat po jego wykonaniu.

W publikacji przedstawione zostało funkcjonowanie wieloszczeblowej cenzury, wpływ
rządzącej monopartii czy tajnej policji politycznej. Znalazły się w niej niepublikowane
wcześniej zdjęcia. Odtworzone zostały też kulisy powstania i nieoczywiste losy niektórych
dobrze znanych fotografii. Ramy czasowe publikacji obejmują okres powojenny oraz próbę
adaptacji agencji do nowej rzeczywistości na początku lat 90. XX wieku. Publikacja jest
skróconą i uzupełnioną wersją pracy doktorskiej obronionej przez autora w Instytucie
Historii PAN w 2019 r.

Książka zwyciężyła w plebiscycie „Historia Zebrana” na najlepszą książkę historyczną II
półrocza 2021. Publikacja otrzymała nagrodę jury w kategorii „W rolach głównych”.

***

Zachęcamy też do obejrzenia dyskusji poświęconej tej publikacji, która odbyła się 15
listopada 2021.

 

 

 


