
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/127904,Rafal-Leskiewicz-Od-grudnia-do-grudnia.html
2023-05-23, 00:20

Rafał Leśkiewicz: Od grudnia do grudnia
Mija pierwszy rok funkcjonowania popularnonaukowego portalu
Instytutu Pamięci Narodowej przystanekhistoria.pl. To dobry
moment do pierwszych podsumowań.

Równo rok temu, po wielu miesiącach pracy, uruchomiono nowy serwis internetowy,
którego podstawowym celem jest przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców różnych,
często dotąd w ogóle nieznanych wydarzeń z najnowszej historii Polski.

Najważniejsze są, publikowane codziennie, artykuły historyczne. Uruchamiając portal
przygotowaliśmy 400 tekstów, umieszczając je w ponad 100 tematykach historycznych, na
cyfrowej osi czasu.

Dzisiaj portal może się pochwalić blisko 1200 artykułami popularnonaukowymi,
przygotowanymi przede wszystkich przez Pracowników IPN, przybliżającymi Czytelnikom
najnowszą historię Polski.

Portal służy także prezentacji dorobku naukowego i popularyzatorskiego Instytutu
w zakresie historii Polski XX wieku. W ramach działu Biblioteka Cyfrowa publikowane są
w wolnym dostępie książki, czasopisma, broszury i dodatki prasowe. Dotychczas
udostępniono blisko  800 publikacji cyfrowych, w tym opracowania naukowe i periodyki tj.
„Biuletyn IPN”, „Pamięć i Sprawiedliwość”, „Przegląd Archiwalny IPN”, „Aparat Represji
w Polsce Ludowej 1944–1989”, „Pamięć.pl”. Wśród udostępnionych broszur na uwagę
zasługuje seria „Bohaterowie Niepodległej”.

Obok cyfrowych publikacji, użytkownicy portalu mogą zapoznać się z zawartością działu
Audio/Video w ramach którego udostępniono 1500 filmów i nagrań dźwiękowych
przygotowanych przez IPN bądź w kooperacji ze stacjami telewizyjnymi lub radiowymi.

Wśród ciekawych nagrań znalazły się m.in. serie popularnych podcastów Pytania z historii
czy też Historia on line, w ramach których doświadczeni naukowcy, w przystępnej formie
odpowiadają na różne pytania dotyczące naszej historii najnowszej.

Bardzo przydatne jest również kalendarium historyczne, zawierające obecnie 3,4 tys.

Przystanekhistoria.Przystanekhistoria.
plpl

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-540214.jpg
https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy
https://przystanekhistoria.pl/pa2/polska-xx-wieku/#1863-1918-Ku-Niepodleg%C5%82ej
https://przystanekhistoria.pl/pa2/autorzy
https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-540523.jpg
https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa
https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-ipn
https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/pamiec-i-sprawiedliwosc
https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/przeglad-archiwalny-ins
https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/aparat-represji-w-polsc
https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/aparat-represji-w-polsc
https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/miesiecznik-ipn-pamiecp
https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/bohaterowie-niepodlegle
https://przystanekhistoria.pl/pa2/audio-video
https://przystanekhistoria.pl/pa2/audio-video/pytania-z-historii
https://przystanekhistoria.pl/pa2/audio-video/historia-online
https://przystanekhistoria.pl/pa2/kartka-z-kalendarza


wpisów, odnotowujących ważne dla historii naszego kraju daty.

Portal przystanekhistoria.pl to także quizy i sondy. W ciągu ostatniego roku
przygotowaliśmy dla naszych Czytelników 15 quizów, w których każdy może sprawdzić
swoją wiedzę.

 

►Czytaj całość na portalu przystanekhistoria.pl
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