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Informacja o dystrybucji książki w rzeszowskim oddziale IPN

Prezentowany tom zawiera materiały z konferencji naukowej „Wieś i ruch ludowy a władza
w PRL w latach 1956–1989”, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 27–28 listopada 2003
r.

Informacja o dystrybucji książki w rzeszowskim oddziale IPN
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