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Opozycja i opór społeczny w Polsce po
1956 roku, t. 1, red. Tomasz Kozłowski i
Jan Olaszek, Warszawa 2011

Opozycja polityczna i opór społeczny to tematy często podejmowane przez specjalistów
zajmujących się historią powojennej  Polski,  dotychczas jednak brakowało wydawnictwa
zbierającego wyniki tych badań. Chcielibyśmy, żeby seria „Opozycja i opór społeczny w
Polsce  po  1956  roku"  to  ułatwiła.  W  pierwszym  tomie  publikujemy  kilka  tekstów
dotyczących  niezależnego  ruchu  wydawniczego  w  Polsce  lat  siedemdziesiątych  i
osiemdziesiątych, a także artykuły bardziej zróżnicowane tematycznie: poświęcone m.in.
Federacji  Młodzieży  Walczącej,  kondycji  społeczeństwa  węgierskiego  w  latach
sześćdziesiątych,  wyłaniającej  się  z  raportów  Radia  Wolna  Europa,  wydarzeniom  w
Czechosłowacji w 1968 roku z perspektywy mieszkańców Dolnego Śląska.
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