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GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953 Stanisława Ciesielskiego to pierwsza
na polskim rynku księgarskim monografia poświęcona obozom, koloniom i osiedlom
specjalnym, tworzącym jeden z podstawowych elementów radzieckiego systemu
penitencjarnego, a zarazem stanowiącym ważną część gospodarki państwa. Autor analizuje
zmiany polityki karnej i represyjnej oraz wpływ tych zmian na funkcjonowanie obozów.
Otrzymujemy dynamiczny obraz struktury łagrowej, warunków pracy i życia w obozach,
uzupełniony o charakterystykę socjologiczną więźniów i zesłańców, a także ich nadzorców.
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