
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/49603,Miedzynarodowe-Targi-Ksiazki-w-Londynie-1012-kwietnia-2018.html
2023-05-23, 00:44

Międzynarodowe Targi Książki w Londynie – 10–12
kwietnia 2018
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W dniach 10–12 kwietnia odbyły się Międzynarodowe Targi Książki w Londynie. Na stoisku
Instytutu Książki zaprezentowane zostały m.in. nowości wydawnicze Instytutu Pamięci
Narodowej – książki, albumy, periodyki, komiksy, gry i audiobooki.

Stoisko IPN zostało zauważone i uznane przez przedstawicieli Polonii w Londynie za
„najważniejsze stoisko na targach”, co zobowiązuje IPN do jak najlepszego przygotowania
naszego stoiska w przyszłym roku.  

Największym zainteresowaniem cieszył się album Grzegorza Rąkowskiego Kresowe
rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, t. 1:
Województwo wileńskie. Czytelnicy podkreślali staranność wydania, szatę graficzną oraz
fakt, że wydając album, IPN przywraca pamięć o dawnych polskich rezydencjach.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się nowa gra IPN „Miś Wojtek” oraz komiksy z
serii o Antku Srebrnym. Zgłaszano chęć wydania komiksów IPN po angielsku na rynek
amerykański i kanadyjski.

Odwiedzający regał IPN pytali o publikację o Ryszardzie Kuklińskim w języku angielskim
oraz o książki o najnowszej historii Polski. Z pewnością warto w przyszłym roku
przygotować szerszą ofertę publikacji IPN z myślą o czytelnikach zagranicznych, wraz z
katalogiem w języku angielskim.

Instytut Książki uznał gry i komiksy IPN za ciekawą propozycję na targi w Abu Dhabi. W
Emiratach Arabskich szkoły mają obowiązek uczestniczenia w targach – komiksy
edukacyjne i gry cieszą się dużym zainteresowaniem.
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Stoisko IPN wzbudziło duże zainteresowanie Litwinów – gości honorowych Targów Książki w
Londynie w 2018 roku.

Wśród nowości polecamy Państwa uwadze:

      

   

   

Albumy:

    

http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/48430,Nie-tylko-partia-Organizacje-spoleczne-w-Polsce-Ludowej-19441989-geneza-funkcjon.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/47335,Miedzy-mlotem-a-swastyka.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/41163,Przeciwko-Pax-Sovietica-Narodowe-Zjednoczenie-Wojskowe-i-struktury-polityczne-ru.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/47167,Ta-nasza-wolnosc-Reportaze-historyczne.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/45369,Nadzorcy-Ludzie-i-struktury-wladzy-odpowiedzialni-za-dzialania-wobec-srodowisk-t.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/44973,Listy-z-frontu-i-na-front-Korespondencja-rodziny-Massalskich-19141921.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/44210,Wywiad-cywilny-Polski-Ludowej-w-latach-19451961-t-1.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/44198,5-Brygada-Wilenska-AK-na-Pomorzu-Warmii-i-Mazurach-19451947.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/43238,Stefan-Wyszynski-Pro-memoria-t-1-19481952.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/43514,Zmagania-Autobiografia-dowodcy-dywizjonu-mysliwskiego.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/42639,Partia-z-piosenka-piosenka-z-partia-PZPR-wobec-muzyki-rozrywkowej.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/40222,Czerwone-pajaki-Dziennik-zolnierza-LWP.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/48178,Zycie-i-smierc-dla-Polski-Partyzancka-epopeja-Uderzeniowych-Batalionow-Kadrowych.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/42507,Kresowe-rezydencje-Zamki-palace-i-dwory-na-dawnych-ziemiach-wschodnich-II-RP-t-1.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/41909,Zelazny-od-Lupaszki-Ppor-Zdzislaw-Badocha-19251946.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/42032,Arcybiskup-Antoni-Baraniak-19041977.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/42176,Anna-Walentynowicz-19292010.html


    

Audiobooki:

Periodyki:

Komiksy:

http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/40441,General-Jozef-Haller-18731960.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/39020,Wykleci-19441963-Zolnierze-podziemia-niepodleglosciowego-w-latach-19441963.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/37646,Ku-Ostrej-Bramie-Wilenska-i-nowogrodzka-Armia-Krajowa-w-obronie-ziemi-ojczystej.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/13393,Poczet-Prezydentow-Rzeczypospolitej-Polskiej-na-Uchodzstwie-w-latach-19391990.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/40252,Rotmistrz-Witold-Pilecki-19011948.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/audiobooki/39026,Nie-bylo-czasu-na-strach-Z-Janina-Wasilojc-Smolenska-rozmawiaja-Marzena-Kruk-i-E.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/audiobooki/38848,Tylko-te-listy-po-nich-pozostaly.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/czasypismo


    

Gry:

Goście Honorowi targów – Estonia, Litwa, Łotwa.  

Targi odbywają się w Hali Olympia, Hammersmith Road, Kensington, London, W14 8UX

Godziny otwarcia targów:

Wtorek 10.04.2018,  9.00–18.30

Środa, 11.04.2018,  9.00–18:30

Czwartek 12.04.2018,  9.00–17.00

Plan targów: https://rxuk.floorplanning.rxnova.com/visualisation/lbf18/1/default.html

http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/44649,Wojenna-odyseja-Antka-Srebrnego-19391946-Zeszyt-9-W-matni-1946-r.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/42630,Wojenna-odyseja-Antka-Srebrnego-19391946-Zeszyt-8-Na-partyzanckich-sciezkach-194.html
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/komiksy/42500,Wilcze-tropy-Zeszyt-4-Zapora-Hieronim-Dekutowski.html
http://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/gry/mis-wojtek/18027,Mis-Wojtek.html
http://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/gry/kolejka/9610,Gra-Kolejka.html
http://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/gry/303/9609,Gra-303.html
https://rxuk.floorplanning.rxnova.com/visualisation/lbf18/1/default.html

